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RESUMO 

 

 

SOUZA, Carlos Fábio de. Análise do Espaço do Paço da Liberdade e seu Entorno, na 

Cidade de Manaus/AM, para uso Turístico. Balneário Camboriú, UNIVALE, 2012, 126p., 

anexos. (Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Turismo e Hotelaria da UNIVALI). 

 

Toda paisagem, sobretudo aquelas em que se destaca a atuação dos grupos humanos sobre um 

determinado espaço natural, vai sendo influenciada, ao longo de sua evolução histórica, pelas 

distintas fases do desenvolvimento de uma sociedade, posto que ela – a paisagem – é um 

reflexo das transformações sociais, em razão da relação dialética entre natureza e sociedade. 

A reflexão acerca dessas ideias permite perceber a necessidade e/ou importância de se 

valorizar uma área, como a do Centro Histórico de Manaus que, apesar de degradada, possui 

características geohistóricas e culturais singulares, que materializam importantes etapas da 

evolução socioeconômica da cidade e região. O Paço da Liberdade, o Coreto e o Chafariz da 

Praça D. Pedro II e seu entorno, compõem um conjunto arquitetônico que poderiam ser objeto 

de intervenções para valorizar a área em questão como um espaço requalificado, com a 

paisagem urbana recuperada, enquanto atrativo turístico e, principalmente, como uma nova 

opção de lazer à população manauense. Nessa localidade estão em execução obras de 

infraestrutura sob a responsabilidade do governo do Estado e Prefeitura Municipal. Esses 

projetos e suas respectivas obras estão, porém, paralisadas há algum tempo. A problemática 

central desse estudo foi a de investigar, discutir e analisar a adequação de uso do espaço, 

correspondente ao Paço da Liberdade e seu entorno na cidade de Manaus, para atividade 

turística, de lazer e recreação, utilizando-se de metodologias de pesquisa de cunho qualitativa, 

descritiva com técnicas específicas de análise por meio de uma abordagem históricas crítica, 

que considera as múltiplas determinações responsáveis pela configuração atual daquele 

espaço, visando à elaboração de proposta que valorize o seu potencial histórico e cultural para 

fins de lazer e turismo, de maneira a apresentá-lo a instituições públicas e privadas que 

possam efetivar a proposta vislumbrada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Paisagem Urbana. Patrimônio Histórico Cultural da Cidade de 

Manaus. Paço da Liberdade e entorno. Atividade Turística de Lazer e Recreação. 
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ABSTRACT 

 

 

SOUZA, Carlos Fábio de. Analysis of Arm Space of Freedom and its Surrounding, in the 

City of Manaus/AM, for tourism use. Balneário Camboriú, UNIVALI, 2012, 128 annexes. 

(Postgraduate Stricto Sensu Program in Tourism and Hotel Management of UNIVALI). 

 

 

Every landscape, particularly those in which human groups are active in a particular natural 

area, is influenced, throughout its historical evolution, by the different stages of development 

of a society, because it - the landscape - is a reflection of social changes, based on the 

dialectical relationship between nature and society. Reflection on these ideas reveals the need 

for and/or importance of promoting an area like the Historical Center of Manaus, which 

although somewhat run down, has unique geographical, historical and cultural 

characteristics that reflect important phases in the socioeconomic development of the city and 

surrounding region. The Paço da Liberdade (Palace of Liberty), Bandstand and Praça D. 

Pedro II Fountain, and their immediate surrounds, comprise an architectural heritage that 

could be used to enhance the area in question as a reclassified space, with the urban 

landscape restored as a tourism attraction, and in particular, as an alternative leisure option 

for the population of Manaus. Infrastructure works have been commenced in this area, under 

the responsibility of the state government and City Hall. However, these projects and their 

respective works have been stalled for some time. The central issue of this study was to 

investigate, discuss and analyze the appropriateness of the use of space, corresponding to the 

Paço da Liberdade and its surroundings in the city of Manaus, for tourism, leisure and 

recreation, using qualitative and descriptive research methods, with specific analysis 

techniques, through a critical, historical approach that considers the multiple determinants 

responsible for the current configuration of this space. Its purpose is to elaborate a proposal 

that will promote the historical and cultural potential of this space for leisure and tourism, 

and that can be presented to public and private institutions capable of carrying out the 

proposal envisioned. 

 

KEYWORDS: Urban Landscape. Cultural and Historical Heritage of the City of Manaus. 

Paço da Liberdade and surroundings. Leisure and Recreation Tourism. 
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INTRODUÇÃO 

 

Manaus, capital do estado do Amazonas, é o mais visível contraste provocado pelo 

homem na selva Amazônica. É uma cidade de perfil moderno, bastante peculiar, em razão do 

seu numeroso estoque de recursos naturais, um banco genético de valor inestimável, grandes 

jazidas de minérios, gás e petróleo e um Polo Industrial com mais de 234 empresas (BOLLE 

et. al., 2010; SUFRAMA, 2012). 

Um dos principais pontos turísticos da cidade é o Teatro Amazonas, inaugurado em 31 

de dezembro de 1896, sendo o principal patrimônio artístico-cultural do estado do Amazonas 

e a obra mais significativa da economia da extração da borracha, slém do encontro das águas 

dos rios Negro e Solimões, um dos maiores atrativos naturais de toda a região (MESQUITA, 

1999; SOUZA, 2009). Diz Ab’ Saber (2004) que Manaus é a verdadeira hinterlândia 

amazônica, referindo-se à Amazônia Ocidental e Oriental. 

O patrimônio histórico edificado de Manaus é uma herança viva do período do 

esplendor da borracha, apesar de muitas edificações encontrarem-se em estado de completo 

abandono, outras poucas em processo de restauração e revitalização (MESQUITA, 2009; 

FAUSTO, 2006). 

Entre 1890 a 1910, devido ao período áureo da exploração da borracha, a cidade passou 

por um processo de modernização durante o qual vários prédios, praças, ruas e avenidas 

transformaram a fisionomia da cidade, dando origem a um grande centro comercial, área que 

nos dias atuais corresponde ao centro histórico de Manaus.  

Nessa área, o centro histórico de Manaus há projetos do Governo do Estado e da 

Prefeitura Municipal de Manaus, com obras de infraestrutura sendo executadas, que foram 

consultados como fonte de dados. Esses projetos e suas respectivas obras estão, porém, 

paralisadas há algum tempo, muito embora não se pretenda nesse estudo discutir as razões da 

não conclusão desses projetos de recuperação das edificações ali existentes. 

Acredita-se que, em princípio, a elaboração de um plano de gerenciamento dessa área 

urbana como ponto de atrativo, lazer e recreação, demandaria uma gestão integrada dos 

sistemas de estrutura e infraestrutura urbana; racionalização e eficiência do uso dos recursos 

naturais, históricos e culturais; proteção e recuperação dos recursos naturais e artificiais; 
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participação e autogestão da qualidade ambiental do local pela comunidade; dentre outros 

aspectos. 

Para tanto, a problemática central que se coloca é a de investigar, discutir e analisar a 

adequação de uso do espaço, correspondente ao Paço da Liberdade e seu entorno na cidade de 

Manaus para atividade turística, de lazer e recreação.  

O objetivo do estudo está voltado, pois, para a análise da área do Paço da Liberdade e 

seu entorno, situados no centro histórico de Manaus, visando à elaboração de uma proposta 

que valorize o seu potencial histórico e cultural para fins de lazer e turismo. Sendo assim, o 

esforço de pesquisa incidiu sobre o/a: levantamento dos aspectos relativos às características 

geo-históricas e culturais do lugar; inventário dos recursos disponíveis no Paço da Liberdade 

e seu entorno, para fins de turismo, lazer e recreação; identificação das ações de políticas 

públicas e não públicas na área objeto da investigação, em relação ao seu uso; caracterização 

do valor do Paço da Liberdade e seu entorno por seu significado histórico-cultural e; 

elaboração de uma proposta de utilização dessa área para fins de lazer e turismo. Foram 

utilizadas metodologias de pesquisa de cunho qualitativo, descritivo com técnicas específicas 

de observação direta no local e de fotografias, analisadas por meio de diferentes abordagens, 

dentre elas a histórico crítica, sociocultural e pensamento complexo no campo das reflexões 

educacionais, sobremaneira a compor um contexto embasado em referenciais teóricos na sua 

aplicabilidade na área de pesquisa. 

A escolha do tema tem como base o fato o autor do presente trabalho ser nascido, 

criado, Além de continuar residindo na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Outra 

justificativa importante relativa ao interesse pelo tema diz respeito à atuação profissional, 

nessa localidade, na área de turismo, o que permitiu não apenas enxergar as características 

desse espaço, definido como objeto de estudo, mas também reconhecer nele um potencial 

turístico, muito embora esteja atualmente subaproveitado. Trata-se de um estudo 

fundamentado em referenciais teóricos, utilizando uma base de dados, que permitiu apreender 

a realidade concreta ao longo do seu processo histórico, buscando situá-lo em um contexto 

mais amplo, frente ao cenário local, regional e mundial, de maneira a elaborar uma proposta 

de uso desse espaço para as atividades de turismo, lazer e recreação, após a análise dos dados 

coletados em campo de estudo, a qual se pretende apresentar ao SEBRAE-AM, buscando 

parcerias com órgãos públicos, Estadual e Municipal, para a realização de estudos mais 

detalhadas para efetivação do plano proposto nesse estudo. Além disso, a dissertação poderá 
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servir de base teórica para trabalhos acadêmicos futuros, para outras análises e propostas, aqui 

não vislumbradas. 

Considerou-se, antes de tudo, o pressuposto teórico, segundo o qual toda paisagem, 

sobretudo aquelas em que se destaca a atuação dos grupos humanos sobre um determinado 

espaço natural, vão sendo influenciada, ao longo de sua evolução histórica, pelas distintas 

fases do desenvolvimento de uma sociedade, posto que ela – a paisagem –  é um reflexo das 

transformações sociais, em razão da relação dialética entre natureza e sociedade. Dessa feita, 

a paisagem é alterada, renovada, suprimida para dar lugar ao novo, que atenda às necessidades 

da nova estrutura social (SANTOS, 1997). 

Yázigi (2001, p. 57) assinala que:  

 

[...] a paisagem urbana já é história, ou seja, história como conhecimento, 

consciência, objetos móveis ou artes menores. Como paisagem ou modo de vida, o 

espaço construído representa uma alternativa a mais a gosto e alcance do 

conhecimento comum, na medida em que se reveste de dramaticidade com formas, 

cores, luzes, movimentos, seduções, conflitos. 

 

A reflexão acerca dessas ideias permite perceber a necessidade e/ou importância de se 

valorizar uma área do centro histórico de Manaus que, apesar de degradada, possui 

características históricas, geográficas e culturais singulares, além de representar um espaço de 

vivência da terra do próprio pesquisador, relacionado às suas atividades profissionais 

vinculadas ao turismo. Foi, então, que emergiu o interesse de estudar aquela fração do espaço 

urbano, localizada no sítio histórico de Manaus, Amazonas, que representa a materialização 

de importantes etapas da evolução socioeconômica da cidade e região. 

Ações isoladas estão sendo feitas no que tange ao restauro dos monumentos, porém o 

próprio Paço, o Coreto e o Chafariz da Praça D. Pedro II e seu entorno, compõe um conjunto 

arquitetônico, que precisa ser objeto de intervenções capazes de valorizar a área em questão 

como um espaço requalificado, com a paisagem urbana recuperada, enquanto atrativo turístico 

e, principalmente, como uma nova opção de lazer à população manauense. Sobre esta área 

existe todo um acervo de elementos/documentos acumulados ao longo das distintas fases da 

história de Manaus, com imagens pertencentes a instituições as mais diversas, bem como ao 

próprio autor, as quais poderiam subsidiar a implantação de projetos ligados ao lazer e 

turismo, estimulando a implantação de atividades capazes de alterar o uso que atualmente se 

faz daquele espaço. 
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A atividade turística no Paço da Liberdade e seu entorno, na cidade de Manaus, 

possibilitaria efetivar o direito das atuais e futuras gerações usufruírem dos espaços públicos, 

e de lazer-recreação, marcados pela história, pela geografia e pela cultura local e, muito 

especialmente, preservar e conservar esses recursos e/ou atrativos, modificando e 

resignificando esse lugar, o que imprimiria uma nova qualidade de vida e atrairia um novo 

olhar aos elementos que compõem a paisagem local. 

Dos aspectos histórico, geográfico, social e cultural emanam questões e desafios que 

serão discutidos nesse estudo, visando à busca de soluções capazes de permitir uma 

reprodução sustentada e equilibrada daquela porção do espaço urbano de Manaus e o seu 

aproveitamento turístico. Deve-se entender que o desenvolvimento da área eleita para a 

pesquisa, implica também na superação de problemas sociais contribuindo para tornar a 

realidade mais legítima e justa para os que ali vivem. 

Trata-se, portanto, de um desejo pessoal que, além de propiciar o crescimento 

profissional do pesquisador, traria benefícios a população local e volante, bem como à 

atividade turística a partir da requalificação de um ambiente que poderá se traduzir numa nova 

perspectiva para a recuperação e desenvolvimento dessa área urbana. 

Esse trabalho de dissertação está estruturado, de maneira a compor os seguintes 

capítulos: 

No primeiro capítulo, denominado Aporte Teórico-Metodológico, é dado destaque ás 

categorias de análise que permitem enfocar as características geo-históricas e culturais do 

lugar; os recursos para fins de turismo, lazer e recreação, bem como as políticas públicas e 

não públicas nos espaços urbanos; a caracterização da cidade de Manaus e aspectos 

metodológicos de estudo, descritos em obras bibliográficos, tais como a dos seguintes autores: 

Dias (2000), Santos e Medina (1999), Coriolano e Lima (2003), Cavalcanti (1998), Torres 

(2002), Melo Neto e Fróes (2001), Amorin (2000), Beltrão (2001), Beni (1998), Nelson e 

Pereira (2004), Mesquita (2009), Monteiro (1998), Souza (2009), Garcia (2010) e a própria 

Constituição Federal (1989), Oliveira (2000); Pontes Filho (2000); Figueiredo (2002), Mota 

(2008), Benchimol (2009), Fachin (2003), Saviani (1991), Oliveira (1993), Morin, [S.D], 

entre outros de relevância para a realização do estudo. 

No segundo capítulo, realiza-se uma exposição dos dados da pesquisa coletados em 

campo, na área visitada, Paço da Liberdade e seu entorno, buscando relacioná-los às 
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diferentes etapas do desenvolvimento da cidade de Manaus, da região Amazônica, bem como 

ao cenário nacional e internacional. 

 Diante do quadro analisado, no terceiro capítulo apresenta-se uma proposta para o uso 

para fins turísticos e de lazer e recreação, do espaço representado pelo Paço da Liberdade e 

seu entorno, na cidade de Manaus, considerando sua preservação e conservação com vistas ao 

seu aproveitamento pela população local e turística. 

A dissertação é encerrada com as considerações finais e as referências bibliográficas 

consultadas ao longo da pesquisa.  

A motivação para o presente trabalho parte do entendimento de que o patrimônio 

cultural de Manaus pode tornar a cidade reconhecida não apenas por suas riquezas naturais, 

mas também por uma história cujas marcas ficaram registradas e estão ainda presentes hoje 

em diferentes pontos do seu espaço urbano, apesar do desconhecimento de muitos e da falta 

de sensibilidade (e talvez de recursos) do poder público a preservação de um patrimônio de 

tamanho valor para a sociedade  que  pode se transformar em uma alternativa para os turistas 

que visitam a cidade, apesar deles serem  atraídos principalmente por seus atrativos naturais.  

Esse trabalho de pesquisa pretende demonstrar que a realidade urbana de Manaus é bem 

mais complexa, visto que representa uma totalidade fruto da combinação de elementos de 

ordem natural e humana ao longo de sua evolução histórica. 
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CAPÍTULO I – APORTE TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

 

Nesse capítulo apresenta-se as bases teóricas, a partir das quais se pretende tecer 

considerações acerca do espaço em sua composição geográfica, histórica e cultural, assim 

como os recursos para fins de turismo, lazer e recreação e das políticas públicas nos espaços 

urbanos. Caracteriza-se a cidade de Manaus e os fundamentos teórico-metodológicos do 

estudo, com base em definições, conceitos e propostas teóricas formuladas por Milton Santos 

(2002, 2007), Eduardo Yázigi (2001), Clóvis Cavalcanti (2002), Otoni Mesquita (1999; 

2009); Mário Ipiranga (1998) entre outros. 

 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS GEO-HISTÓRICAS E CULTURAIS DO LUGAR 

 

 

Os conceitos originários da geografia, da história, da cultura oferecem fundamentos, a 

partir dos quais é possível abordar as especificidades de cada lugar, apreendidas em sua 

totalidade, perspectiva dialética que permite captar a complexidade relativa a qualquer 

realidade concreta. 

A Geografia, como uma ciência voltada ao estudo dos lugares analisa a gênese e 

evolução das paisagens a partir de suas características naturais, visto que a organização 

espacial decorre da relação dialética entre o meio natural e a ação dos grupos sociais que ali se 

instalam (SANTOS, 1998, 2002).  

Então, a importância de analisar a realidade concreta qualquer, trabalhando de maneira 

associadas, as categorias de espaço e tempo, visto que o espaço natural é a base sobre a qual 

se instala a sociedade. As atividades econômicas dominantes, as relações que os homens 

estabelecem entre si ao longo do tempo e as transformações que ocorrem na vida social vão 
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promover modificações na própria organização espacial de qualquer ponto da superfície 

terrestre (SANTOS, 1998, 2002). 

Segundo Santos (1988), a configuração geográfica está relacionada com essa existência 

social, portanto histórica, que imprime as características de um lugar. A cidade é ao mesmo 

tempo, uma região e um lugar, porque ela é uma totalidade e suas partes dispõem de um 

movimento combinado.  

Ainda Santos (1988, p. 39), o meio ambiente construído é um retrato da diversidade das 

classes sociais, das diferenças de renda e dos modelos culturais. Sendo assim, a configuração 

territorial ou geográfica [...] 

 

tem, pois, uma existência material própria, mas sua existência social, isto é, sua 

existência real, somente lhe é dada pelo fato das relações sociais. Esta é uma outra 

forma de apreender o objeto da geografia. Cria-se uma configuração territorial que é 

cada vez mais o resultado de uma produção histórica e tende a uma negação da 

natureza natural, substituindo-a por uma natureza inteiramente humanizada. O 

espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, 

de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas 

como o quadro único no qual a história se dá. 

 

O conceito de Geografia, para Milton Santos (2002), leva à consideração das inter-

relações entre o meio natural e a sociedade, Por meio da técnica, ou seja, a mais abrangente de 

todas as manifestações, a interdependência entre as diferentes situações naturais e as ações 

sociais humanas.  

Os geógrafos consideram que os objetos são tudo o que existe na superfície da Terra, 

pressupondo o legado da história natural e o cabedal de resultados do ato humano, o que 

significa dizer que há objetos naturais (construídos pela natureza) e artificiais (construídos 

pelo homem) (SANTOS, 1997; YÁZIGI, 2001). 

Esse enfoque conjectura a existência dos objetos como sistemas do passado, da 

atualidade e do futuro, na combinação da ação dos grupos humanos, em um papel dual, 

simbólico e funcional, das necessidades sociais, sejam elas materiais, imateriais, econômicas, 

sociais, culturais, morais e/ou afetivas (SANTOS, 1997; YÁZIGI, 2001).  

Assim, há que se considerar, pois, duas esferas - a natural e a humana - como 

indispensáveis ao conhecimento de qualquer realidade. 

Yázigi (2001) afirma que a paisagem urbana já é história, isto é, história como 

conhecimento, consciência, objetos móveis ou artes menores, como paisagem ou modo de 
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vida. O espaço construído representa conhecimento comum, na medida em que reveste de 

dramaticidade com formas, cores, luzes, movimentos, seduções, conflitos. 

Do ponto de vista, do autor Yázigi (2001), a paisagem urbana contém as contradições 

inerentes à sociedade e pode se constituir em objeto estanho àqueles que a produzem, pois a 

ação de produzir a cidade não significa, para a maioria, apropriar-se dela. Essas contradições 

só são perceptíveis quando analisadas em um processo que não se esgota na produção do 

urbano, mas que também, e principalmente, inclui a apropriação do urbano (LEFEBVRE, 

1978). 

Boyden et. al., citado por Hardt (1992), considera que o ambiente urbano é um 

ecossistema aberto, não limitado em si mesmo e que mantém uma relação de dependência 

com outros sistemas (ecológico, econômico, social, cultural). As características geográficas, 

históricas e culturais do lugar, unificadas são, empiricamente, reflexos dessas relações e 

transformações que representam muitas questões, tais como: o modo de vida, a linguagem, a 

forma de produção econômica, entre outras que caracterizam o lugar. 

Conforme as ideias de Cholley (1964), a realidade geográfica é fruto de um complexo 

de combinações em que as mais elementares são aquelas onde os fatores físicos (relevo, 

clima, tipo de solo etc.) e biológicos (fauna e flora ou vegetação) têm um peso muito maior do 

que os humanos. Quanto mais aperfeiçoada a estrutura social, quanto mais desenvolvida a 

sociedade, maior será a primazia dos fatores humanos. 

Para Santos (1982; 1997), o espaço geográfico é o mesmo que território usado, definido 

por uma relação de poder, enquanto que o lugar é a formação do território, onde as pessoas 

moram e realizam atividades cotidianas, já paisagem é algo não estanque no espaço, mas que 

a cada período histórico se altera, renova e adapta para atender os novos paradigmas do modo 

de produção social, isto é, objetos naturais correlacionados com objetos fabricados pelo 

homem. Esses aspectos compreendem o mundo e a sociedade, transformam o espaço e a 

paisagem, em um dado período das necessidades humanas. 

Milton Santos destaca que “[...] o espaço não é apenas um receptáculo da história, mas a 

condição de sua realização qualificada” (2002, p. 101), e mais: os lugares são definidos em 

virtude dos impactos que acolhem, reproduzindo o País e o Mundo segundo uma ordem “[...] 

que cria a diversidade, pois as determinações do todo se dão de forma diferente, quantitativa e 

qualitativamente, para cada lugar” (2002, p. 100). 
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Cabe ressaltar que por meio dessas formas, ao longo da história, a geografia se 

modifica. A controvérsia principal se dá entre a sociedade e o espaço, objetivado nas formas 

sociais e geográficas encontradas. O fato é que o mundo está sempre se redistribuindo, se 

regeografizando, produzindo a diversidade dos lugares. 

A rigor, a História é a ciência que estuda o Homem, sua ação no tempo e no espaço, 

considerando, também, a análise de processos advindos de períodos anteriores (WIKIPÉDIA, 

2012). Assim sendo, é importante destacar que a realidade deve ser investigada espacial e 

temporalmente. Por isso que a história e a geografia não prescindem uma da outra. 

Já se disse que a História é o estudo do homem no Tempo, conceituação proposta por 

Marc Bloch (1997), por volta de meados do século XX. Historiadores do século XIX já 

afirmam que a História é o estudo do passado humano. Na verdade, a noção de espacialidade 

foi se alargando com o desenvolvimento da historiografia, do espaço físico ao espaço social, 

político e imaginário.  

Para Cholley (1964, p.140), o processo de desenvolvimento histórico/geográfico e 

econômico se revela por meio de um conjunto de combinações, de elementos de diversas 

ordens (físicos, biológicos e humanos) que: “[...] respondem a medidas bem determinadas 

com relação ao espaço e ao tempo.”.  

A cultura, por sua vez, é um complexo que compreende: o conhecimento, as crenças, a 

arte, a moral, a lei, os costumes, os hábitos e as aptidões adquiridas pelo ser humano como 

objeto da sociedade. O termo cultura pode ser definido como a expressão do sentir, pensar, 

agir e reagir do homem, como membro de uma sociedade (LIMA, 1972).   

Contudo, Newton (1987) afirma que a cultura refere-se às manifestações de caráter 

individual ou coletivo, que acontecem por meio de fenômenos divididos em três modalidades: 

ideias, comportamento e objetos físicos.  

Para esse autor, Newton (1978, p.75), duas importantes características da cultura. Uma é 

que a “[...] cultura está sempre sujeita a transformações graduais que acontecem de geração 

para geração e outra, é que esta possui a tendência de diferenciar-se com a distância e de 

homogeneizar-se com a proximidade social das pessoas”. 

A cultura pode ser vista como um conjunto de manifestações que o homem expressa por 

meio de ideias, crenças, normas e atitudes. Padrões de conduta e técnicas, as quais são 

adquiridas e vão se acumulando ao longo do tempo num determinado grupo e vai se 

propagando, pelo uso contínuo dos membros dessa sociedade (GEERTZ, 1978).  
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Pode-se considerar que: em primeiro lugar, a cultura é transmissível pela herança social 

e não pela herança biológica, dependendo do processo de socialização do indivíduo; em 

segundo lugar, que se deve entender a cultura como a totalidade das criações humanas, 

incluindo ideias, valores, manifestações artísticas de todo tipo, crenças, instituições sociais, 

conhecimentos científicos e técnicos, instrumentos de trabalho, tipos de trabalho, tipos de 

vestuário, alimentação, construção etc.; em terceiro lugar, é uma característica exclusiva das 

sociedades humanas, portanto, os animais são incapazes de criar cultura (LIMA, 1972; 

NEWTON, 1987; DIAS e AGUIAR, 2002). 

As ações e transformações que afetam a vida humana podem ser historicamente 

consideradas dando um espaço que, muitas vezes, é um espaço geográfico ou político, e que, 

sobretudo, sempre e necessariamente constituir-se-á em espaço social (FOUCAULT, 2000). 

Segundo Cholley (1964, p. 144): 

 

[...] a variedade das combinações, seu florescimento, sua sucessão mais ou menos 

rápida podem não estar unicamente em relação com as condições naturais. As 

condições políticas, étnicas, econômicas desempenham, nesse particular, um papel 

não desprezível, que pode, de certo modo, corrigir as possibilidades ofertadas pela 

natureza. 
 

Entende-se, então, que a cultura além de elemento fundamental na formação do homem, 

influencia também a produção da cultura material do seu povo. Não há uma sucessão de 

eventos, mas uma concomitância, um eixo de coexistências, principalmente nessa era de 

globalização. Os objetos tecnológicos, atualmente são influenciadores de comportamentos e, 

geralmente, presidem variadas relações, dentre elas, a do capital e do trabalho, as quais 

definem a relação dos homens com o espaço. 

Para esse estudo é fundamental realizar uma abordagem que trabalhe de modo 

indissociável a História, a Geografia e a Cultura. É o lugar que oferece ao movimento do 

mundo a possibilidade de realização mais eficaz das necessidades do momento. Nesse 

sentido, o individual é o lugar, o território é como norma, e fazem histórias que respondem ao 

mundo, conforme os diversos modos de sua própria racionalidade. 

Souza (2009, p.13), em relação à Geografia, à História e à Cultura do Amazonas afirma 

que: 

 

Tudo o que se escreve sobre a Amazônia tem um certo sabor de relativismo. A 

delimitação de suas fronteiras, a formação de seu espaço geográfico e a emergência 

das sociedades humanas são conceitos tão carregados de significados distintos, que 
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cada hipótese vem embebida com doses de relativismo. Uma data, por exemplo, 

guarda vários significados. Vejamos o ano de 1492. Para os europeus é o ano 

surpreendente do descobrimento de um mundo novo. Já para os povos americanos, é 

o começo de um holocausto [...]. 

 

A história do Amazonas não era um vazio demográfico: uma cultura com expressão 

própria amazônida, uma geografia formada pelos rios enormes, pelas selvas brutalmente 

dilaceradas, pelos povos indígenas dizimados, pela saga dos homens pela conquista da 

natureza e da conquista de melhorias de vida com o trabalho na indústria, posteriormente 

(SOUZA, 2009). 

Depois da I Guerra Mundial, os Estados Amazônicos, de bolsos vazios, procuravam se 

inteirar no Brasil frenético, contraditório, nas diversas transformações estruturais, economia, 

sociedade... Durante o período colonial, pouca ligação possuía com o resto do país. No tempo 

da borracha, perduravam laços políticos formais, já que o interesse econômico estava nos 

mercados internacionais.  

Afirma Souza (2009, p. 327) que:  

 

Se a História da Amazônia tem sido um permanente desafio às nações do progresso, 

natureza e homem, tão caros ao pensamento europeu e que serviram para sustentar 

conceitos como os de desenvolvimento e subdesenvolvimento, esses trinta e cinco 

anos que fecharam o milênio representaram um grande teste para esse desafio. 

 

O autor se refere ao período de 1965 a 2000, no qual a Amazônia foi aberta a expansão 

do capitalismo, conforme as diretrizes econômicas: militar e, posteriormente civil, em um 

modelo modernizante após tantos anos de extrativismo que enriqueceu parcelas das 

oligarquias no Amazonas. 

O quadro 1, a seguir, busca expressar essa relação entre história, geografia e cultura no 

Amazonas, em especial na cidade de Manaus.  
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Quadro 1 – Relação História, Geografia e Cultura no Amazonas. 
Período História Geografia  Cultura 

Antes do 

Séc. XVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do 

Séc. XVI  

- “Mundo primevo da selva 

tropical” (SOUZA, 2009, p. 

65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chegada dos europeus 

- Sistema Colonial  

- Sociedades indígenas 

organizadas. 

- Alta densidade demográfica. 

- Ocupação do solo com 

povoações em escala 

organizada, entre tribos 

indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exploração dos recursos 

naturais 

 

- Produção de ferragens e 

cerâmicas e agricultura 

diversificada. 

- Rituais e ideologia 

vinculadas a um sistema 

político centralizado. 

- Sociedade fortemente 

estratificada. 

- Idioma com características 

de acordo com o território, 

seguindo os métodos de 

produção de alimentos e a 

cultura material. 

 

 

- Mercantilismo de produtos 

naturais 

- Resistência cultural indígena. 

“O que havia sido construído em pouco menos de dez mil anos foi aniquilado em menos de cem 

anos, soterrado em pouco mais de 250 anos e negado em quase meio milênio de terror e morte.” 

(SOUZA, 2009, p. 38). 

Período História Geografia  Cultura 
A partir do 

Séc. XIX 

- Abertura do rio Amazonas à 

navegação internacional 

- Libertação dos escravos no 

Amazonas 

- Em 1850 o Amazonas se 

insere no Império do Brasil. 

- Tenreiro Aranha – 1º 

Governador da Província do 

Amazonas 

- A partir de 1870 o Ciclo da 

Borracha 

 

 

 

- Golpe militar – governo 

provisório. 

- A partir de 1910 – declínio 

do ciclo da borracha. 

- Após Golpe Militar e 

Eleições livres 

- Em 1967, decreto 

presidencial – Manaus em 

Zona Franca 

- Território esquecido, 

estagnado. 

 

 

 

 

 

 

 

- Imigração para o Amazonas 

e ocupação desordenada do 

território. 

- Modificação intensa da 

paisagem urbana 

 

 

- Território empobrecido, 

abandonado. 

 

 

- Explosão demográfica em 

Manaus, inúmeras favelas 

- Sistemas de serviços 

- Expansão da agricultura 

dependente ainda do 

extrativismo manual. 

- Culinária reflete os recursos 

da natureza 

 

 

 

 

 

 

- Economia baseada na 

extração da borracha, 

exportação da matéria-prima, 

látex. 

- Cultura europeia 

 

 

 

 

- Ocupação do capital nacional 

e internacional 

- Mão de obra barata e 
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públicos. 

- Degradação ambiental 

privilégios institucionais 

- Influências culturais 

cosmopolitas 

- Polo tecnológico e centro de 

biodiversidade 

“[...] a economia extrativista exportadora em 1890 com a borracha, e estrutura industrial 

eletroeletrônica em 1970 com a Zona Franca de Manaus. Os habitantes da Amazônia, portanto, não se 

assustam facilmente com os problemas de modernidade, o que vem provar que a região é bem mais 

surpreendente [...]” (SOUZA, 2009, p.366). 
FONTE: Adaptado de Souza (2009) 

Quando Manaus se transformou de empório regional em centro de comercialização da 

borracha, as regras urbanísticas, assim como as normas ambientais e de convivência na cidade 

eram ditadas pelos Códigos de Posturas, pelo governo municipal, mais explanado no item 1.3 

desse estudo, sobre políticas públicas. Estes eram periodicamente adaptados, apenas em 

função das demandas geradas pela expansão das atividades econômicas, do aumento da 

população e do crescimento da área ocupada. 

 

  

1.2 RECURSOS PARA FINS DE TURISMO, LAZER E RECREAÇÃO 

 

A atividade turística corresponde a um sistema de serviços com finalidade de 

planejamento, promoção e execução de viagem que pressupõem o aproveitamento das 

potencialidades geográfica, histórica e cultural do lugar ou região.  

Mas, é preciso ressaltar que a prática do turismo não pode deixar de prescindir de uma 

infraestrutura básica adequada para atender ao desejo e/ou necessidade da pessoa que adquiriu 

o serviço, tais como: a recepção, a hospedagem, o consumo e atendimento às pessoas e/ou 

grupos oriundos de outras localidades. 

Hayakawa (1963, p. 16), apresenta as acepções de turismo partindo de dois pontos de 

vista: o do viajante e do sistema econômico. O primeiro compreende, segundo o autor, “[...] 

viagem ou excursão por prazer, a locais que despertam o interesse [...]”; o segundo diz 

respeito ao fato de que o turismo compreende um conjunto dos serviços necessários para dar 

condições de atendimento por meio de provisão de itinerários, guias, acomodações, 

transporte, entre outros serviços para atrair os indivíduos que fazem turismo. 

Portanto, há o envolvimento de múltiplos interesses conjugados em várias atividades 

econômicas, contribuindo para a criação de riquezas e melhoria do bem-estar dos cidadãos. 
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 O conceito de turismo surgiu, a título de embasamento teórico, no século XVII, na 

Inglaterra, com o sentido de um tipo de viagem especial. Existem vários conceitos acerca do 

turismo. Nesse estudo porém, considera-se o da Organização Mundial de Turismo – OMT –, 

(2001, p.38), segundo a qual “O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas 

durante suas 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.”  

A atividade turística ou fenômeno turístico, como se referem alguns autores, é uma 

atividade econômica relacionada a outras. Afirma Pellegrini Filho (2005), que a sociedade 

capitalista industrial, pela sua organização, levou o ser humano a usar o meio ambiente 

extensivamente, sem uma preocupação com os impactos sociais, econômicos e ambientais 

que poderia causar. 

No sistema capitalista onde tudo se transforma em mercadoria, a partir da produção em 

grande escala, também a exploração e/ou visita de áreas naturais, históricas e culturais passou 

a ser intensamente mercantilizada.  

Essas áreas por suas características são transformadas em mercadorias que têm seu 

valor medido pelo valor de troca e não mais pelo uso.  

No final do século XX, a tecnologia contribuiu para o surgimento da chamada indústria 

limpa, gerando relações mais harmoniosas com o meio ambiente, como um todo, trazendo  

outro modelo de produzir e, consequentemente, maior sensibilização diante de tais questões 

(PELLEGRINI FILHO, 1993). 

Conforme Barros (1999, p. 34), “[...] o turismo é um consumidor de paisagens e 

territórios por excelência, comoditizando-os, preparando-os para torná-los produtos 

consumíveis.” É certo que a atividade turística causa alterações, ora mais ora menos severas 

no uso do solo, podendo abrir profundas marcas na morfologia das paisagens.  

Essas alterações trazidas pela função turística chegam, por vezes, até a apagar as marcas 

dos usos anteriores daquele espaço, o que significa dizer que o turismo pode gerar impactos 

socioambientais negativos. 

O turismo no mundo e no contexto do ócio requer a compreensão das mudanças 

históricas ocorridas na relação trabalho-lazer e no desenvolvimento de uma localidade 

(CORIOLANO; SILVA, 2005). 

Pode-se dizer que o turismo, como uma atividade que é fundamentalmente econômica, 

tem igualmente significados, implicações, relações e incidências, tanto sociais como culturais 
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e ambientais. Consiste numa atividade que proporciona horas de divertimento, além de um 

intercâmbio de vivências capaz de enriquecer os indivíduos de forma a estimulá-los a 

conhecer e vivenciar outros lugares distintos do seu cotidiano (TORRES, 2002). 

Para Torres (2002), na atividade turístca ocorre o lazer e a recreação, maneiras distintas 

de entretenimento. O lazer comunga ocupações as quais o indivíduo pode se doar de pleno 

grado, seja para descansar, para se divertir, para ampliar as informações ou propiciar uma 

formação desinteressada, a participação social voluntária ou a capacidade criadora. A 

recreação corresponde ao movimento ou atividade que o indivíduo pratica espontânea e 

deliberadamente, por meio da qual ele satisfaz, sacia, seus anseios voltados ao seu lazer. 

Conforme Beltrão (2001), entre outros autores, a anatomia do fenômeno turístico se 

compõe basicamente de três elementos, a saber: o homem (elemento humano como autor do 

ato de turismo), o espaço (elemento físico, coberto pelo próprio ato) e o tempo (elemento 

temporal que é consumido pela própria viagem e pela estada no local de destino). Estes são os 

elementos representativos das condições de existência do fenômeno.  

Campos e Gonçalves (1998, p.26) informam acerca da oferta turística que “[...] é representada 

pelo conjunto de atrações naturais e artificiais, assim como pelos serviços de uma cidade ou país que 

atraem as pessoas, despertando-lhes o desejo de visitá-los”. Segundo esses autores, os recursos 

naturais e culturais de um lugar juntamente com os serviços oferecidos, que também atraem o turista 

despertando nele o interesse em visitar o local, são os elementos que representam a oferta turística. Já 

a demanda turística corresponde à  

 

[...] quantidade de pessoas com tempo de lazer, renda disponível e vontade de viajar, 

por determinado tempo, pelas mais diversas intenções ou necessidades. Essa 

demanda pode ser classificada [...] A demanda turística real compreende todos 

aqueles que realmente viajaram para certo local (CAMPOS; GONÇALVES, 1998, 

p. 28). 

 

Assim, a demanda turística nada mais é que o número, ou fluxo de turistas que dispõem 

de tempo livre e capital para satisfazer suas necessidades e/ou o desejo de conhecer lugares 

diferentes sendo induzidos ou motivados por algo (CAMPOS; GONÇALVES, 1998). 

Dessa maneira, pode-se afirmar que a oferta turística é composta de elementos naturais 

(atrativos naturais) e artificiais (infraestrutura básica, infraestrutura turística, infraestrutura de 

apoio e vias de acesso) e humanos, sendo este último relacionado com a hospitalidade e 

serviços, que são fatores fundamentais para o desenvolvimento turístico de uma região 

(DIAS; AGUIAR, 2002). 
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De acordo com a EMBRATUR, citada por Ignarra (1999) e Beni (1998), os atrativos 

naturais e histórico-culturais são divididos da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Atrativos naturais e artificiais 

Naturais Artificiais 

Tipo Categoria Tipo 

Montanhas  Monumentos 

Planaltos e planícies Histórico-culturais Sítios 

Costas e litoral  Instituições de estudo, pesquisa e 

lazer/museus 

Terras insulares  Festas e comemorações 

Pântanos Manifestações e usos 

tradicionais e populares 

 

Gastronomia 

Quedas d’águas  Artesanato 

Fontes hidrominerais 

e/ou termas 

 Feiras e mercados 

Parques  Exploração de minério 

Reservas de fauna e 

flora 

Realizações técnicas e 

científicas contemporâneas 

Exploração agrícola ou pastoril 

Grutas, cavernas, 

furnas 

 Exploração Industrial 

Áreas de caça e pesca  Obras e arte e técnica/ Agenciamento 

urbano e 

paisagístico/pontes/usinas/barragens/ 

eclusas 

  Congressos e convenções 

 Acontecimentos 

programados 

Feiras e exposições 

  Realizações diversas 
FONTE: Adaptado de Ignarra (1999) e Beni (1998) 

 

A administração dos bens e serviços no turismo é determinada pelas características do 

produto que devem ser levadas em conta, tonando-se possível conhecer os principais destinos 

geográficos, históricos, culturais, os tipos de transporte, o perfil do turista, o ciclo de vida do 

produto, a elasticidade no preço da oferta e da demanda, facilitando o atendimento dos 

desejos dos turistas. 

Muitos autores segmentam o mercado turístico em variados critérios e modalidades: 

demográfica, socioeconômica, padrões de consumo, benefícios procurados, estilo de vida, 
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personalidade e caracterização econômica (PIMENTA; RICHERS, 1991; MORAES, 1999; 

CASTELLI, 1994). 

O quadro a seguir faz uma comparação entre os bens e produtos gerais e produtos 

turísticos, de acordo com as teorias de Bacal (1990). 

 

 

Quadro 3 – Comparação entre os bens e produtos gerais e produtos turísticos 

Bens e produtos Produtos turísticos 

São materiais, tangíveis e podem ser 

avaliados previamente por uma amostra. 

É intangível, podendo ser visto antes da 

compra por meio de imagem. 

A produção ocorre, em geral, anteriormente 

ao consumo e em local distinto. 

A produção e o consumo ocorrem no mesmo 

lugar. 

Em geral, podem ser transportados. É necessário que o turista se desloque até o 

produto, que não pode ser transportado. 

Podem ser estocados e vendidos a posteriori Não pode ser estocado. Se não for vendido é 

perdido. 

Passíveis de controle e qualidade. Dificilmente sua qualidade pode ser 

controlada. 

Não há, necessariamente, 

complementariedade entre os produtos. 

Existe complementaridade entre os 

elementos que compõem o produto turístico. 

Demonstram ocorrência menor de 

sazonalidade. 

É mais suscetível à sazonalidade. 

São mais fáceis de serem adaptados às 

alterações do público consumidor. 

É estático, ou seja, é impossível mudar sua 

localização e é difícil alterar suas 

características. 

São passíveis de transferência por venda ou 

doação a outro consumidor. 

Uma vez adquirido, não pode ser vendido 

novamente pelo turista. 

Passam a ser uma propriedade do 

consumidor. 

Não passa a ser propriedade do consumidor 

pela compra. O turista, por exemplo, não leva 

consigo o hotel ou atrativo natural, mas sim 

fotos e recordações.  
FONTE: Adaptado de Bacal (1990) 

 

A infraestrutura básica de uma destinação turística também é elemento fundamental 

para a viabilização da atividade (IGNARRA, 1999). Os equipamentos turísticos estão 

localizados nos espaços e têm a função de aproximar pessoas e acrescentar valores trazidos do 

conceito de lazer. Em função da consciência do significado do espaço e das relações entre as 

pessoas, aparecem novas emoções e mais motivações na busca de atividades, produzindo um 

aprimoramento do cotidiano das interações pessoais e sociais com o tempo livre (MOTA, 

2008). 
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A Lei Federal N° 6.513, de 20 de dezembro de 1977, define como de interesse turístico 

as Áreas Especiais e de Locais criadas pela respectiva lei, bem como sobre o inventário, com 

finalidades turísticas, dos bens de valor cultural e natural. 

 

 

 

Art. 1º Consideram-se de interesse turístico as Áreas Especiais e os Locais 

instituídos na forma da presente Lei, assim como os bens de valor cultural e natural, 

protegidos por legislação específica e especialmente: 

 

I - os bens de valor histórico, artístico, arqueológico ou pré-histórico; 

II - as reservas e estações ecológicas; 

III - as áreas destinadas à proteção dos recursos naturais renováveis; 

IV - as manifestações culturais ou etnológicas e os locais onde ocorram; 

V - as paisagens notáveis; 

VI - as localidades e os acidentes naturais adequados ao repouso e à prática de 

atividades recreativas, desportivas ou de lazer; 

VII - as fontes hidrominerais aproveitáveis; 

VIII - as localidades que apresentem condições climáticas especiais; 

IX - outros que venham a ser definidos, na forma desta Lei. 

 

Na atividade turística considera-se a capacidade de suporte de uma localidade, isto é, o 

tamanho máximo da carga de visitantes ou turistas que a localidade/área pode sustentar, sem 

comprometer a manutenção das espécies que nela habitam, do ponto de vista da fauna, flora 

ou população.  

Begossi (apud CAVALCANTI, 2002, p. 61) acrescenta: “É uma medida difícil de 

mensurar, especialmente quando aplicada à nossa espécie, porque é uma função tanto do 

recurso população como das características de um organismo [...].” 

Controlar o quantitativo de visitantes/turistas é uma das maneiras administrativas de 

conservação/preservação das áreas turísticas, e ainda observar o contraste entre o presente e o 

passado. Neste sentido, a manutenção dos estilos arquitetônicos e das manifestações artísticas 

deve ser estimulada para a venda da imagem de um determinado destino turístico. 

O turismo é um grande incentivador da manutenção do patrimônio histórico-cultural, ou 

deveria ser, em perfeito estado de conservação, de modo a preservá-lo e promovê-lo aos olhos 

do visitante, e em concordância com os anseios da comunidade em preservar a sua identidade 

cultural, favorecendo-a economicamente.  
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Um dos segmentos do turismo, turismo cultural, contempla o patrimônio cultural como 

destino turístico. De acordo com a Constituição Federal, em seu Artigo 216, o patrimônio 

cultural brasileiro é constituído pelos: 

 

 

 

 

 

[...] bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I 

- as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

Sendo assim, o turismo cultural pode tornar-se um dos principais segmentos 

econômicos de uma cidade, favorecendo a valorização e conservação do patrimônio cultural, 

dos quem buscam esses tipos de atrativos.  

Olhar o fenômeno turístico, como se desencadeia globalmente e como se aplica no 

plano regional e local está relacionado a geografia, história e cultural do lugar, se bem 

administrado, pois se cria condições operacionais da atividade turística, por meio de roteiros 

aos atrativos, contato com pessoas da localidade, dentre outros... Procurando compatibilizar a 

atividade com as identificações específicas dos ambientes, entendendo-se, assim a associação 

entre os conceitos de paisagem e uso da terra (BARROS, 1999). 

Para Barros (1999), a atividade turística trata-se de uma representação sintética da 

abordagem integradora das relações do espaço, da cultura, da história, que procura por em 

relação às dimensões global, regional, local, assim como representar a ação combinada do 

sistema biofísico e do sistema sócio, econômico e cultural. 

A atividade turística integra o setor terciário da economia (o setor de serviços), com 

produção e consumo simultâneos, isto é, ocorrem em um mesmo lugar e tempo. Ela requer 

boa quantidade de profissionais e território, e, no contexto das emergências de 
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sustentabilidade. A sustentabilidade que supera o simples binômio: ética desenvolvimentista 

da localidade, ética social das relações e comportamentos entre as pessoa.  

Não se podem tratar os bens culturais somente como um bem de consumo; eles devem 

ser avaliados principalmente por sua significação na história ou na identidade de qualquer 

comunidade local. 

 

 

 

 

 

1.4  POLÍTICAS PÚBLICAS E NÃO PÚBLICAS NOS ESPAÇOS URBANOS  

 

As políticas públicas para os espaços urbanos foram discutidas e definidas a partir da 

Constituinte Federal 1988, promovendo algumas mudanças relativas ao aumento de 

responsabilidades dos poderes municipais.  

Porém, a ampliação de poder e autonomia destes criaram possibilidades de uma maior 

atuação e mudanças na escala local, dentre elas o planejamento urbano com a obrigatoriedade 

da elaboração de um Plano Diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes (HARDT, 

1992). 

A Lei Nº 10.257 de 10 de julho de 2001, regulamentou e desenvolveu os Art. 1820 e 

1830 da Constituição Federal da Política Urbana, estabelecendo as linhas gerais para a 

elaboração da política urbana em todo o país.  

O Plano Diretor Urbano e Ambiental do Município de Manaus ([S.D., p.9]), sintonizado 

com essas diretrizes reforça o objetivo de [...] 

 

Possibilitar que as cidades brasileiras possam crescer de forma mais ordenada, 

proteger o meio ambiente e garantir os direitos urbanos fundamentais, como a 

moradia digna e os transportes sustentáveis. Para isso, o Estatuto estabelece um 

conjunto de regras para organizar o território do município, que devem ser aplicadas 

de acordo com a realidade local. 

 

Para Hardt (1992), um dos instrumentos urbanísticos mais evidenciados do Estatuto da 

Cidade é o Plano Diretor Participativo. Esse foi delineado mediante soluções aos problemas 
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da propriedade e da cidade, apoiado em base jurídica para o desenvolvimento urbano, 

incorporando a noção de direitos e de sustentabilidade. 

Souza (2002) destaca que o ato de habitar envolve uma relação com os espaços 

públicos, como lugares de encontro, reunião, reivindicação e sociabilidade. Nesses locais, o 

indivíduo se coloca em relação com o outro, com a cidade e suas possibilidades. 

Diante da premência e urgências ligadas a setores tais como saúde, educação, habitação, 

as políticas públicas de turismo, lazer e recreação ficam num plano secundário, visto que as 

estruturas governamentais, assim como seu orçamento, nem sempre são compatíveis entre 

níveis e secretarias públicas (MOTA, 2008). 

O espaço da política, em seu sentido literal, como política partidária e determinação das 

ações do Estado, constitui uma dimensão específica e com regras próprias. Antunes (1997) 

afirma que o espaço da política define o sistema dirigido, das estratégias de ações 

generalizadas. 

A situação atual das sociedades coloca dilemas gerados pelas rápidas transformações 

que ocorrem em diversos campos. Conforme salienta Antunes (1997, p.79): 

 

Participamos de um contexto econômico, social, político e cultural que tem traços 

universais do capitalismo globalizado e mundializado, mas que tem singularidades 

que, uma vez aprendidas, possibilitam resgatar aquilo que é típico desta parte do 

mundo e deste modo de reter a sua particularidade. Trata-se, portanto, de uma 

globalidade desigualdade combinada, que não deve permitir uma identificação 

acrítica ou epifenomênica entre o que ocorre no centro e nos países subordinados. 

 

A especificidade da realidade brasileira pode ser compreendida nesse sentido, no qual a 

globalização se articula de forma diferenciada com o que é próprio meio humano, ao mesmo 

tempo em que este meio reage e incorpora os processos contemporâneos de trocas nos campos 

econômicos e culturais (MOTA, 2008).  

A realidade social econômica e política apresentam, portanto, novos desafios que 

exigem, por sua vez, alternativas de ação originais capazes de levar em conta as mudanças no 

mundo do trabalho, propondo espaços públicos de lazer, de recreação e de visitação turística 

em áreas naturais e culturais, muito mais amplas e politicamente significativas (MOTA, 

2008).  

As políticas setoriais para a atividade de turismo crescem em importância, como 

agente (re) ordenador de territórios. Entretanto, para que o turismo aconteça, inúmeros objetos 

são introduzidos no espaço, bem como são alteradas funções de objetos preexistentes. Impõe-
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se uma nova estrutura, que não cessa de mudar porque o processo de transformação continua. 

E tudo leva a crer que essas transformações serão cada vez mais intensas, dada a crescente 

importância econômica do setor (MOTA, 2008; ANTUNES, 1997). 

Reclamar uma nova ordem urbana capaz de restaurar o convívio civilizado tornou-se 

um dos mais vigorosos clichês legitimadores das estratégias urbano-arquitetônicas da 

atualidade. A restauração e a revitalização das cidades, as intervenções pontuais e específicas 

instauram um programa de regulação social para questões qualitativas de vida das pessoas. 

O primeiro plano urbano para Manaus é de 1892, obra do governador Eduardo Ribeiro, 

época em que a cidade já havia firmado sua posição como principal polo econômico da 

Amazônia e porto de expressão nacional e internacional. As diretrizes urbanísticas e o 

conjunto de intervenções físicas preconizadas no plano tinham como objetivo reconfigurar a 

cidade e dotá-la de infraestrutura e equipamentos condizentes com a importância política e 

econômica que desfrutava. A intenção era preparar a capital da borracha para um novo 

período de prosperidade e crescimento que, imaginava-se, seria longo (GARCIA, 2010). 

O plano, ainda de acordo com Garcia (2010), alterou profundamente as feições da 

cidade, sendo acompanhado por grandes obras. Além de um novo traçado viário para a área já 

ocupada e da redefinição dos limites para expansão urbana, foram executados inúmeros 

melhoramentos, dentre eles:  

 

- abertura de largas avenidas arborizadas (colinas e aterros de igarapés e áreas pantanosas);  

- execução de calçadas em mosaico de granito português;  

- implantação de praças arborizadas (monumentos e fontes);  

- lançamento de novas pontes (metálicas e em pedra);  

- instalação de sistemas de transporte coletivos (bondes), novos reservatórios de água; 

- ampliação das redes de esgoto, água e luz (2ª cidade brasileira a mudar a iluminação, à base 

de querosene, gás carbônico);  

- construção de usina (no plano inclinado no bairro da Cachoeirinha); e  

- novas casas de espetáculos (teatros Amazonas, Lisboa, Éden e Alcazar).  

 

O projeto de modernização da cidade atendeu predominantemente aos interesses das 

elites relacionadas às atividades extrativistas e mercantis, desconsiderando as necessidades do 

conjunto da sociedade (GARCIA, 2010). 



34 
 

Durante o período áureo da borracha, entre a última década do século XIX e a primeira 

década do século XX, a cidade assistiu a sucessivas reformulações de seu Código de Posturas, 

com o objetivo de introduzir novos e rigorosos procedimentos para o controle do crescimento 

urbano e para o policiamento dos costumes (GARCIA, 2010). 

Somente entre os anos de 1890 e 1910 foram promulgados sete edições sobre posturas 

municipais, conforme demonstra o quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Códigos de Posturas em Manaus 

Ano Códigos 

1890 Código de Posturas 

1983 Código Municipal 

1983 Regulamento para Veículos 

1896 Lei Nº 19 do Código de Posturas Municipais 

1903 Regulamento Sanitário 

1910 Código de Posturas do Município de Manaus 
FONTE: Adaptado de Souza (2009) 

 

Nas quatro décadas seguintes, o cenário urbano pouco se alterou, havendo apenas a 

paulatina expansão da malha viária em torno do centro antigo. Durante este período, não há 

registro de planos urbanísticos elaborados pela administração pública com o objetivo de 

orientar o crescimento da cidade, que ocorria mediante a ocupação de novas áreas por 

loteamentos formais, informais e pequenas invasões (GARCIA, 2010). 

Somente ao longo dos anos de 1960, com a implantação da Zona Franca e consequente 

diversificação das atividades econômicas e aumento populacional, a administração pública 

tomou a iniciativa de atualizar os antigos e superados instrumentos de planejamento e 

controle urbano de Manaus, com o objetivo de prepará-la para o terceiro ciclo econômico da 

região (FAUSTO, 2006). 

No início da década de 1970, de acordo com Garcia (2010), a empresa SERETE 

Engenharia SA foi contratada pela prefeitura para elaborar o plano diretor de Manaus, ao 

mesmo tempo em que a administração local desenvolvia estudos destinados a rever alguns 
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dos instrumentos de controle urbano. Dos trabalhos da empresa resultou o Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado de Manaus – PDLI –, consagrado por meio da Lei 

Municipal Nº 1.213/75.  

O PDLI se apresentava como “[...] destinado a atender às necessidades da população e 

da cidade nos próximos 20 anos” e devendo ser revisado ao final daquele período, em 1995.  

Durante 20 anos, fase em que a cidade passou por intensas transformações em face das 

dinâmicas econômica e populacional decorrentes da instalação da Zona Franca, o Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Manaus não foi objeto de avaliação e atualização (GARCIA, 

2010). 

A Lei Orgânica do Município de Manaus – LOMAM –, editada em 1990, reafirmou a 

necessidade de dotar a cidade de Manaus de instrumentos que garantissem seu crescimento de 

forma equilibrada, ao estabelecer que o Plano Diretor fosse elaborado e mantido atualizado – 

com revisões a cada dez anos – como instrumento básico para o planejamento das atividades 

do Governo Municipal e para a execução da política urbana (FAUSTO, 2006; GARCIA, 

2010). 

Somente em meados da década de 1990 foram realizadas as primeiras tentativas de 

atualização do PDLI, por meio de um conjunto de leis e decretos que estabeleceram novos 

conceitos e parâmetros para o direcionamento do crescimento urbano de Manaus. Entre 1995 

e 1997 foram editadas mais de uma dezena de atos legais, complementados por inúmeras 

resoluções normativas, que abrangeram variados aspectos relativos ao controle urbano e 

ambiental (FAUSTO, 2006; GARCIA, 2010). 

Dentre estes instrumentos merecem destaque: 

 

Quadro 5 – Leis e Decretos para o crescimento urbano de Manaus 

Lei/Decreto Descriminação 

Lei Nº 2.79/95 Alterou a divisão territorial do Município (redefinindo os limites das 

Áreas Urbanas, de Expansão Urbana e Rural), fixou novos critérios 

para os processos de produção do espaço urbano (instituindo o 

instrumento do Solo Criado) e estabeleceu as Áreas Especiais de 

Interesse Urbanístico (para aplicação do Solo Criado) 

Decreto Nº 2.742/95 Regulamentou as normas referentes à aplicação do Solo Criado 

Lei Nº 283/95 Redimensionou as Regiões Administrativas da cidade 

Lei Nº 287/95 Redelimitou os bairros de Manaus, diante da nova delimitação das 

Regiões Administrativas 

Decreto Nº 2924/95 Instituiu nova divisão geográfica da cidade, mediante a delimitação 

de Zonas Urbanas 

Lei Nº 321/95 Definiu as áreas que constituem o Sistema Municipal de Unidades 
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de Conservação, criou e delimitou as Unidades Ambientais do 

Município 

Lei Nº 353/96 Estabeleceu normas para a regularização de parcelamento do solo 

para fins urbanos, implantados irregularmente na Área Urbana, e 

criou as Zonas Especiais de Interesse Social – ZEIS (para fins de 

aplicação dos procedimentos de regularização). 
FONTE: Adaptado de Souza (2009); Lei Orgânica do Município (1990) 

 

As atividades de elaboração do Plano Diretor Urbano Ambiental e de atualização dos 

instrumentos urbanísticos para o planejamento e a gestão territorial do Município foram 

concluídas em outubro de 1996.  

O Município de Manaus adotou formas diferentes para a preservação do patrimônio 

construído localizado na área central da cidade, com ênfase na proteção de conjuntos urbanos 

(SOUZA, 2009). 

A partir de 1990, a Lei Orgânica do Município de Manaus encampou os conceitos e 

diretrizes da proteção ao patrimônio edificado, assimilados por meio do exercício de 

colaboração, avançando na definição de uma área da cidade tombada como Centro Histórico 

de Manaus (Artigo 342), e na delimitação de uma área circundante de proteção de no mínimo 

300 metros, para o entorno dos imóveis tombados como patrimônio histórico, por qualquer 

das esferas administrativas (Artigo 235). 

Na questão da preservação, o Capítulo II da Lei N° 671 de 4 de novembro de 2002, 

Artigo 7, traz uma proposta inovadora de gestão no que denomina Estratégia de Qualificação 

Ambiental e Cultural do Território, que tem como objetivo geral “[...] tutelar e valorizar o 

patrimônio cultural e natural de todo o município de Manaus” e entre seus objetivos 

específicos “[...] a proteção, conservação e potencialização do uso dos bens de interesse de 

preservação que integram o Patrimônio Cultural de Manaus” (Inciso IV), com a implantação 

do gerenciamento ambiental integrado que garanta a proteção dos patrimônios natural e 

cultural do município (Inciso V, Art. 7°) (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 

1990). 

No mesmo Capítulo II da mesma Lei, na Seção H, do Patrimônio Cultural, os Artigos 

11, 12, 13 e 14 definem conceitos, diretrizes e o Programa de Valorização do Patrimônio 

Cultural a ser executado em articulação com as demais instâncias de governo (LEI 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MANAUS, 1990). 
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As Leis N° 671 e 672, de 4 de novembro de 2002, tratam de uma nova configuração da 

área urbana de Manaus, com figuras como Macrounidades, Unidades de Estruturação Urbana – 

UES –, e os Corredores Urbanos que criam novos limites e zonas com características redefinidas. 

Como exemplo, na UES Centro Antigo, na Macrounidade Centro (Art. 8°, Inciso VI), é mencionada 

a “[...] concentração de bens de interesse cultural, com incentivo às atividades de comércio e serviços”. 

No entanto, esta UES contém o Setor Sítio Histórico, definido na Lei Orgânica, para a qual “[...] 

os usos e atividades estão condicionados à presença de bens tombados” (LEI ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE MANAUS, 1990). 

Entre esses condicionantes se inclui a manutenção de uma parte da paisagem urbana, 

identificada com a história da construção da cidade, onde estão contidos os marcos da memória 

coletiva essenciais para a referência do cidadão manauara com sua cidade e sua cultura. 

Aqui se faz referências a dois programas governamentais que englobam a cidade de 

Manaus, Amazonas, em especial, o que diz respeito o espaço a área de estudo, Paço da 

Liberdade e seu entorno: 

 

- O Programa Manaus Belle Époque é agenciado pelo Governo do Estado do Amazonas e 

conduzido pela Secretaria de Estado e da Cultura – SEC –. O programa emprega subprojetos 

para o alcance da finalidade da área de ação delimitada por essa secretaria, correspondente a 

área do Teatro Amazonas e seu entorno, criando o Largo São Sebastião, na cidade de Manaus.  

- O programa Monumenta trata do patrimônio histórico da cidade, é de iniciativa do Governo 

Federal – efetivado pelo Ministério da Cultura – MinC –, conta com o financiamento do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID – e o apoio da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO –. Este tem atuação em várias 

cidades brasileiras, e em Manaus, é administrado pela Prefeitura da cidade, por meio da 

Unidade Executora do Projeto – UEP –, vinculada à Fundação Municipal de Turismo –

Manaustur.  

 

Afirma Barros et. al. (2010, p. 5, 6): 

 

[...] ambos os programas tratam essencialmente da mesma área, contudo, não há 

registro de que atuem em conjunto. Ambos possuem o mesmo estilo de atuação, ao 

tratar-se de contatar proprietários dos casarios para propor a restauração das 

fachadas e coberturas destas.  

Entretanto, o primeiro programa, Manaus Belle Époque, oferece gratuitamente tal 

intervenção, já o Monumenta oferece a intervenção em troca do pagamento, em 
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razoáveis prestações, do valor da atividade, a ser revertido para o fundo 

administrado pelo Município, e que responde pela sustentabilidade. 

 

O Programa Manaus Belle Époque iniciou-se em Manaus no ano de 1997. A ideia 

principal do programa é a reforma arquitetônica das fachadas dos imóveis históricos, ao 

mesmo tempo permitindo que os mesmos permanecessem em uso residencial ou comercial, 

recomposição e adequação de calçadas, meios-fios, sarjetas, arborização, incluindo-se nestas 

ações a substituição da rede pública de energia elétrica aérea por subterrânea em algumas das 

áreas abrangidas pelo programa (BARROS, 2010).  

Abrange o centro antigo, que se tornou acautelada pela Lei Orgânica do Município de 

Manaus (1990), por meio do Decreto Nº 4673 de 21 de maio de 1985, onde se colocou sob 

proteção especial as Unidades de Interesse de Preservação, conforme o grau de originalidade 

condizentes com o Decreto Nº 7176, de 10 de fevereiro de 2004. Sua intenção é impedir as 

descaracterizações das fachadas e coberturas, mantendo-se, desta forma, suas características e 

volumetrias originárias.  

As ações do Belle Époque, na cidade de Manaus, foi a revitalização do Largo de São 

Sebastião, na área do teatro Amazonas, e o Centro Cultural Palácio Rio Negro, antiga sede do 

Governo do Estado. Essas ações possibilitaram melhor acesso físico e visual às estruturas 

arquitetônicas, promovendo melhor qualidade de vida à população para atividades de lazer e 

recreação e fortalecimento do turismo, e os aspectos econômicos que o mesmo envolve 

(BARROS, 2010).  

O Programa Monumenta procura recuperar de forma sustentável, o patrimônio histórico 

urbano brasileiro, executando obras de conservação e restauro, de responsabilidade do 

Governo Federal, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –, e seu princípio 

básico é garantir condições de conservação do patrimônio restaurado (PROGRAMA 

MONUMENTA, 2012).  

O princípio de sua política pública é coordenar a recuperação do patrimônio, incluindo-

se a regeneração econômica e social desses espaços, de tal maneira a: desacelerar o processo 

de degradação das áreas, contribuir para o controle ambiental, dar qualidade de vida aos 

atores sociais, aumentar a oferta de emprego, incentivar os investimentos, reduzir a 

informalidade e aumentar a arrecadação municipal por meio de maior inserção do fluxo 

turístico no local (PROGRAMA, 2012). 
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[...] objetivos do Programa é preservar áreas prioritárias do patrimônio histórico e 

artístico urbano e estimular ações que aumentem a consciência da população sobre a 

importância de se preservar o acervo existente. Critérios de conservação e o 

estímulo a projetos que viabilizem as utilizações econômicas, culturais e sociais das 

áreas em recuperação no âmbito do projeto [...] (PROGRAMA MONUMENTA, 

2012). 

 

A área de abrangência do programa encontra-se no perímetro do Centro Histórico de 

Manaus, tombado de forma abrangente em 1990, pela Lei Orgânica do Município (art. 342), 

que por sua vez, possui monumentos específicos tombados, tanto no Âmbito Federal, 

Estadual, quanto Municipal (BARROS, 2010).  

Suas ações são definidas num plano urbanístico que busca a retomada da rentabilidade 

socioeconômica e cultural da área. Em Manaus iniciou-se em julho de 2003, ao ser aprovada a 

carta-consulta, passando a integrar o grupo de 27 cidades brasileiras beneficiadas pelo 

Monumenta (PROGRAMA MONUMENTA, 2012).  

As principais áreas do projeto são: o Paço da Liberdade, construído em 1876 para ser 

sede do poder público municipal, e, no atual projeto, sediará o Museu da Cidade, 

anteriormente denominado de Museu Histórico de Manaus – MUHMA –, a Praça D. Pedro II. 

Contempla obras de restauração do Mercado Municipal Adolpho Lisboa, e seu entorno, a 

capacitação profissional dos permissionários, as residências mais antigas do centro histórico, 

casas de nº 69 e nº 77 da Rua Bernardo Ramos, o estacionamento do Museu da Cidade, a 

Praça D. Pedro II, além dos Logradouros no entorno do Paço Municipal (PROGRAMA 

MONUMENTA, 2012).  

Uma política eficiente não pode ser fruto de um planejamento tecnocrático, depende, 

fundamentalmente, de um discurso de ampla democracia, de interesse da população. A 

democracia dos setores populares, acompanhada de ações concretas que permitam a 

manifestação e acesso, em condições de igualdade, à cultura, ao lazer, ao entretenimento... 

Que, como afirma Mota (2008), o patrimônio ambiental urbano, preservado e revitalizado, 

pode e deve se constituir em novos equipamentos para as cidades. 

 

 

1.4 CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE DE MANAUS 

 

A autora Garcia (2010), considera que na época das grandes explorações lideradas por 

países do Velho Mundo, os exploradores aventuravam-se em conquistar novas terras. Tanto 
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que em 1540, Francisco de Orellana, vindo do Peru com destino a Espanha, deparou-se com 

um rio que logo deu o nome de Rio Orellana, antes mesmo de navegar por este rio, ele já 

recebia o nome de Amaru Mayu, ou ‘A Serpente Mãe do Mundo’, mas os relatos de Orellana 

revelam que ao ser atacado na foz do Nhamundá por uma tribo de mulheres guerreiras, passou 

a chamar o rio de Amazonas. 

A história da expedição de Orellana despertou interesse de portugueses, espanhóis, 

holandeses, ingleses e franceses. E, por volta de 1600, começaram as investidas na região. Os 

portugueses tentam, então, defender suas conquistas e partindo de Pernambuco atingem a 

região do Amazonas por volta de 1616, lutando contra os franceses que haviam invadido o 

litoral do Maranhão (GARCIA, 2010). 

A história da colonização europeia na região de Manaus começou em 1669, em pedra e 

barro e quatro canhões, constituindo o Forte de São José da Barra do Rio Negro à margem 

esquerda deste rio, próximo à aldeia dos índios Manaós, com o intuito de combater e explorar 

a região, garantindo, assim, o domínio da Coroa Portuguesa (PONTES FILHO, 2000), nas 

cercanias do local onde hoje se encontra o antigo prédio do Tesouro do Estado, na região 

portuária. 
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Figura 1 – Mapa da Amazônia – bioma, Amazônia legal e limites. 
FONTE: Google mapas, 2012. 

 

Manaós era o nome da tribo indígena que habitava as margens do rio Negro, e em 

homenagem à valente tribo a cidade recebeu o nome de Manaus que, para alguns autores quer 

dizer Mãe dos Deuses, chamada carinhosamente de Terra Cabocla, Cidade Risonha, Terra dos 

Barés, Cidade dos Trópicos Úmidos (FAUSTO, 2006, SOUZA, 2009). 

O forte de São José da Barra do Rio Negro deu origem à cidade de Manaus. Ao redor 

dele habitavam os índios Barés, Banílbas, Passés, que representam a primeira população de 

Manaus, então chamada de Lugar da Barra do Rio Negro. Na chefia do forte estava o 

Sargento Guilherme Valente, que conseguiu a amizade dos índios e findou casando-se com 
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uma índia, que segundo alguns historiadores, era da tribo dos Manaós (FAUSTO, 2006, 

SOUZA, 2009). 

Afirma Garcia (2010), que em 1833, o Lugar da Barra foi elevado à categoria de Vila e 

foi chamado de Manaus. Em 24 de outubro de 1848, a Vila recebeu o título de Cidade da 

Barra do Rio Negro e, em 04 de setembro de 1856, foi finalmente denominada Cidade de 

Manaus, tornando-se capital da então Província do Amazonas, que fora criada em 05 de 

setembro de 1850, desmembrando-se do Grão-Pará, para ocupar totalmente a região e resistir 

às tentativas de expansão do Peru. Anos depois, surgiu um dos mais importantes ciclos 

econômicos do estado, o Ciclo da Borracha 1879 – 1912 (1
a
 Ciclo) e 1942 – 1945 (2

0
 Ciclo) 

durante a II Guerra Mundial, uma época em que imigrantes nordestinos fugiam da seca e se 

instalavam nos seringais com o sonho de enriquecer. 

Para Souza (2009), a participação de empresas inglesas foi importante para o 

surgimento de melhorias na cidade de Manaus, como luz elétrica, água encanada e rede de 

esgoto, o porto de bondes elétricos, sendo oportuno acrescentar que naquela época, muitos 

desses serviços ainda não existiam no restante do país. Foi um período de luxo, em que as 

famílias abastadas mandavam seus filhos estudarem na Europa, os prédios locais eram 

construídos com materiais exclusivamente europeus, em estilos art nouveau e neoclássico, 

como foi o caso do Teatro Amazonas, do Mercado Municipal Adolpho Lisboa, do prédio da 

Alfândega e do Palácio da Justiça, que até hoje são destaques na arquitetura da Manaus Belle 

Epóque. 
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Figura 2 – Mapa do Estado do Amazonas – cidades e limites de Manaus. 
FONTE: Prefeitura de Manaus, 2012. 

 

A concorrência dos seringais da Malásia fez com que, nas primeiras décadas do século 

XX, por volta de 1912, Manaus começasse a sofrer com o declínio do Ciclo da Borracha, que 

teve uma sobrevida durante a II
 
Guerra Mundial, devido ao fato de que as áreas produtoras de 

borracha na Malásia ficaram em poder dos japoneses, mas tornou a estagnar por um longo 

período, até que em 1967 a implantação da Zona Franca de Manaus, pelo governo federal, 

apresentou-se como uma solução para a continuação do desenvolvimento regional. Sua 

condição de zona de livre comércio atraiu uma considerável atividade da indústria 

eletroeletrônica, atividade essa predominantemente voltada para a montagem de 

equipamentos com peças importadas ou procedentes de outras regiões do país (SOUZA, 

2009). 
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A Zona Franca de Manaus – ZFM – foi instituída pelo Decreto-Lei número 288, de 28 

de fevereiro de 1967, com o objetivo de estabelecer um polo de desenvolvimento industrial, 

comercial e agropecuário, para isso foi criada a Superintendência da Zona Franca de Manaus 

– Suframa – (SUFRAMA, 2012). 

A grande distância dos polos consumidores, localizados no Sudeste, a falta de estradas e 

incentivos representaram uma dificuldade logística para o escoamento da produção. Em 

compensação, às desvantagens locacionais da Amazônia, o mencionado decreto- lei definia a 

ZFM também como área de livre comércio de importação e exportação, além de contar com 

incentivos fiscais especiais (SUFRAMA, 2012).  

A partir desse período ocorreram intensas migrações, de toda parte do país, inchando e 

desordenando a ocupação da cidade devido a chegada de pessoas que vinham em busca de 

emprego na Zona Franca, no Polo Industrial de Manaus (SUFRAMA, 2012). 

A evolução da ZFM passou por algumas fases (GARCIA, 2010; SOUZA, 2009; 

PONTES FILHO, 2000). 

 

- A primeira delas ocorreu de 1967 a 1975, período em que a política industrial de referência 

no país caracterizava-se pelo estímulo à substituição de importações de bens finais e formação 

de mercado interno.  

- A segunda fase compreendeu o período de 1975 a 1990, durante o qual a política industrial 

do país caracterizava-se pela adoção de medidas que fomentassem a indústria nacional de 

insumos, sobretudo no Estado de São Paulo.  

- A terceira fase compreendeu os anos de 1991 e 1996, quando entrou em vigor a Nova 

Política Industrial e de Comércio Exterior, marcada pela abertura da economia brasileira, 

redução do Imposto de Importação para o restante do país e ênfase na qualidade e 

produtividade, com a implantação do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – 

PBPQ – e Programa de Competitividade Industrial.  

- A quarta fase se estendeu de 1996 a 2002, período em que a política industrial de referência 

do país caracterizava-se por sua adaptação aos cenários de uma economia globalizada e pelos 

ajustes demandados pelos efeitos do Plano Real, como o movimento de privatizações e 

desregulamentação. 

Pode-se destacar a fase que entrou em vigor a Política de Desenvolvimento Produtivo – 

PDP – em aprofundamento da Política Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior – 
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PITCE –, que prevê maior eficiência produtiva e capacidade de inovação das empresas e 

expansão das exportações. A PDP define macrometas para o país, até 2010, que previa o 

aumento da formação bruta de capital fixo, maior dispêndio do setor privado em pesquisa e 

desenvolvimento e ampliação das exportações brasileiras, em especial, das micro e pequenas 

empresas. 

Em 2006 foi regulamentada, por meio de decreto presidencial, a nova Lei de 

Informática, que prorrogou de 2009 até 2019 incentivos fiscais para o setor em todo país. O 

Decreto 5.906, de 26 de setembro de 2006, regulamentou artigos da Lei Nº 11.077, de 30 de 

dezembro de 2004, da Lei Nº 8248, de 23 de outubro de 1991 (que dispõem sobre a 

capacitação e competitividade do setor de informática e automação) e da Lei Nº 10.176, de 11 

de janeiro de 2001, (este último dispõe sobre a capacitação e competitividade do setor de 

tecnologias da informação) (SUFRAMA, 2012). 

De acordo com a SUFRAMA (2012), entra em operação, em 2007, o Sistema Brasileiro 

de TV Digital, padrão de transmissão digital baseado no sistema japonês ISDB-T (Serviço 

Integrado de Transmissão Digital Terrestre), que é apontado como o mais flexível entre os 

existentes, ao permitir mobilidade e portabilidade. Este novo cenário incrementa o processo 

de convergência digital no país. 

Concentra-se nesta fase também a implementação estratégica do Processo Produtivo 

Básico – PPB – dos biocosméticos, estabelecendo as participações em valor agregado local e 

as quantidades mínimas de utilização de insumos regionais, por intermédio da Portaria 

Interministerial Nº 842, de 27 de dezembro de 2007 (SUFRAMA, 2012). 

As oscilações econômicas que emergiram no país e, com ela o modelo ZFM 

promoveram e incrementaram a atividade turística, como forma de arrecadação fiscal e 

multiplicadora de emprego e de renda por meio, principalmente, de seus atrativos naturais, 

posto que Manaus está plantada no centro da maior floresta do mundo e a Amazônia é uma 

marca mundial.  

No site oficial da Prefeitura Municipal de Manaus (www.pmm.am.gov.br, 2012) 

encontra-se o seguinte comentário acerca da cidade de Manaus, no que tange as questões 

turísticas: 

 

 

http://www.pmm.am.gov.br/
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Engana-se quem imagina Manaus uma cidade comum. Localizada na região Norte 

do Brasil, à margem esquerda do Rio Negro, Manaus é o portão de entrada para a 

maior floresta tropical do planeta: a Floresta Amazônica. Convive com 

extraordinário estoque de recursos naturais, representado por 20% da reserva de 

água doce do mundo, um banco genético de estimável valor e grandes jazidas de 

minério, gás e petróleo. 

A importância da região é incalculável. Privilegiada pela posição geográfica e por 

ser a maior capital do Estado Amazônico, o Amazonas, a cidade destaca-se pelo 

desenvolvimento sócio-econômico e ambiental, dando exemplo de compromisso e 

responsabilidade. O ecoturismo assume um papel de destaque, sinalizando novos 

caminhos para a auto sustentabilidade da região. 

Em Manaus, história e modernidade convivem harmoniosamente. 

 

Esse mesmo site considera os seguintes atrativos naturais da cidade: 

 

- Programações de pesca 

- Zoológico do CIGS – Centros de Instruções de Guerra na Selva 

- Zoológico do Tropical Hotel Manaus 

- Praia do Tupé 

- Parque Municipal do Mindu 

- Praia da Lua 

- Lago Janauari 

- Observações de Pássaros 

- Parque Cultural, Esportivo e Lazer Ponta Negra 

- Encontro das Águas 

- Horto Municipal de Manaus 

- Jardim Botânico Adolpho Ducke 

- Bosque da Ciência 

- Arquipélago de Anavilhanas 

 

O município de Manaus encontra-se situado a leste do Estado do Amazonas, à margem 

esquerda do Rio Negro, com uma área total de 11.401km
2
. Limita-se ao Norte com o 

município de Presidente Figueiredo, ao Sul com os municípios de Careiro da Várzea e 

Iranduba, a Leste com os municípios de Itacoatiara e Rio Preto da Eva e a Oeste com os 

municípios de Novo Airão e Iranduba. Sua população é de 1.718.584 habitantes, segundo o 

censo IBGE (2010).  
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Figura 3 – Planta antiga da cidade de Manaus 
FONTE: Garcia, 2010. 

 

A divisão geográfica do município de Manaus foi instituída no Decreto N
0
 2.924, de 07 

de agosto de 1995 e redimensionada pela Lei N
0 

283, de 12 de abril de 1995, tendo por base 

os estudos técnicos realizados pelo Instituto Municipal de Planejamento e Informática – 

IMPLAN –.  

Manaus foi dividida em seis Zonas Administrativas e cinquenta e seis Bairros. A cidade 

tem em torno de 420 áreas residenciais, abrangendo conjuntos, condomínios, invasões e 

loteamentos (PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, 2012). 
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Figura 4 – Mapa da divisão política da cidade de Manaus 
FONTE: Prefeitura de Manaus, 2012. 

 

A legislação ambiental prevê várias formas e instrumentos definidos pelo Plano Diretor 

e Ambiental do Município de Manaus – a Lei N
0 

671 de 24 de janeiro de 2002 – e outras 

formas de proteção, acautelamento e de incentivos, como a isenção do IPTU e outros. O 

Instituto Municipal de Planejamento Urbano – IMPLURB –, estabeleceu a Zona Espacial de 

Preservação por meio do Decreto N
0
 7.176, de 10 de fevereiro de 2004, promovendo efetivo 

tratamento diferenciado ao Centro Antigo acautelado e protegido pela Lei Orgânica do 

Município – LOMAN – na forma do Art. 342, citado no capítulo anterior. 
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Figura 5 – Divisão das áreas ambientais na cidade de Manaus  
FONTE: Prefeitura Municipal de Manaus, [S.D]. 

 

A cidade de Manaus está cravada no meio da selva, como descrevem Figueiredo (2002), 

Pontes Filho (2000), entre outros, recortada por igarapés. Nela, encontra-se a divisão das 

áreas ambientais, conforme figura acima, que, quantitativamente, correspondem a inúmeras 

diversidades biológicas, amparadas por leis.  

Esses são os bens naturais e há também os arquitetônicos, históricos e/ou sociais, o que 

significa dizer que a configuração da cidade de Manaus é fruto de uma combinação de 

elementos naturais e humanos – uns resultam de processos naturais – da natureza – e outros 

resultam da ação humana em diferentes períodos históricos.   

Os bens arquitetônicos de maior relevância correspondentes à diferentes etapas da 

evolução histórica da cidade de Manaus que estão preservados e protegidos pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN –, são eles: Teatro Amazonas; Mercado 
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Municipal; Complexo Arquitetônico do Porto de Manaus, Reservatório do Mocó, entre 

outros, conforme figura a seguir. 

 

 
Figura 6 – Unidades históricas legalizadas na cidade de Manaus  
FONTE: Prefeitura Municipal de Manaus, [S.D]. 

 

A cidade de Manaus alternou períodos de riqueza e decadência, com projetos e ideais de 

asserção, buscou posicionar-se no mercado produtor, industrial, comercial, de serviços. 

Nesses estão comungados as questões da atividade turística, questões ambientais, entre outros, 

roteiros desse estudo. 

Ações desenvolvidas principalmente por instituições governamentais têm cooperado 

para manter a história do povo brasileiro, evidenciando-se a posição do Ministério da Cultura, 

através da atuação do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN –, e dos 

governos estaduais e municipais que têm buscado implementar obras de restauro e 
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conservação do patrimônio edificado da cidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, 

[S.D]; PATRIMÔNIO CULTURAL, 2012). 

Manaus é um dos destinos turísticos do Brasil, por ser porta de entrada, aos atrativos 

naturais da região, oferecendo uma ampla rede hoteleira. Conta com diversos hotéis de selva 

em sua região metropolitana e atrativos naturais, assim como restaurantes variados e em 

número crescente, isso ocorre, sobretudo, pelo incentivos legais, na capacitação e qualificação 

de pessoal, na legalização formal das pequenas e micro empresas, na isenção de impostos na 

preparação para sediar a Copa 2014 (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2012; SECRETARIA 

DE ESTADO DE CULTURA DO AMAZONAS, 2012).  

Benchimol (2009, p.17) afirma que: 

 

Falar sobre Manaus é de fato relacionar as características de formação social, cultura 

e economia da região amazônica como forma de explicação da configuração da 

paisagem, seja ela urbana ou natural. Desta forma, o complexo natural amazônico 

constitui-se em conjuntos tradicionais de valores, crenças, atitudes e modo de vida 

que delinearam a organização social e econômica associados ao sistema de 

conhecimentos, práticas e usos dos recursos naturais extraídos da floresta, rios, 

lagos, várzeas e terra firme responsáveis pela economia de subsistência e de 

mercado. Nesse quadro que o homem e a sociedade amazônida desenvolveram-se 

em um processo histórico e institucional secular. 

 

Nos meios de comunicação encontram-se registros sobre a cidade, dentre eles o prêmio 

de melhor destino verde da América Latina, concedido em votação feita pelo mercado 

mundial de turismo, durante a World Travel Market, ocorrido em Londres em 2009. Em 

pesquisas, no ano de 2010, realizadas entre os turistas, o turismo foi avaliado como 

satisfatório, com 92,4% de aprovação entre os turistas nacionais e 94% entre os turistas 

estrangeiros, sendo que esses últimos são os mais frequentes na região (WORLD TRAVEL 

MARKET, 2012). 

 

 

http://www.wtmlondon.com/
http://www.wtmlondon.com/
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CONCENTRAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA DE 
MANAUS

INSERIR MAPA

Figura 7 – Concentração da oferta turística de Manaus 
FONTE: Amazonastur, 2012. 
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Observa-se na figura acima que os atrativos mais relevantes para o turismo em Manaus 

estão localizados na área central, incluindo o Centro Histórico e a Orla da Ponta Negra. 

Quanto aos rios, merece destaque o Encontro das Águas dos rios Negro com o Amazonas. Há 

ainda o Polo Industrial de Manaus, além das áreas de selva visitadas. Juntas elas representam 

a maior parte da oferta, tanto no que tange aos equipamentos turísticos quanto aos atrativos 

turísticos de maior expressão e alinhados, portanto, com a comercialização turística atual e 

com potencial ainda a ser mais bem aproveitado. 

 

Sabe-se que as principais vulnerabilidades ambientais de uma localidade estão ligadas 

às questões educativas, de uso e ocupação do solo, bem como à existência de uma 

infraestrutura adequada, em especial no que tange a uma área com as características geo-

históricas e culturais da cidade de Manaus.  

O que se pode observar, no contexto teórico e, participante desse processo, um 

contingente populacional, muitos provindos de outras localidades, na busca do ‘eldorado’, 

desde o período da borracha ao polo industrial. Essa situação contribuiu e contribui, 

significativamente, para a modificação da paisagem e da degradação dos recursos natural e 

histórico cultural, em meio às políticas públicas insipientes à conservação e/ou preservação 

desses recursos.  

 

1.4.1 Caracterização Metodológica do Estudo 

 

Para Fachin (2003), a metodologia é um instrumento do conhecimento que proporciona 

aos pesquisadores, em qualquer área de sua formação, orientação geral que facilita planejar 

uma pesquisa, formular hipóteses, coordenar investigações, realizar experiências e interpretar 

os resultados. Partindo desse princípio, considerou-se um estudo metodológico por meio de 

diferentes abordagens, dentre elas a histórica crítica, sócio cultural e pensamento complexo no 

campo das reflexões educacionais, sobremaneira a compor um contexto embasado aos 

referenciais teóricos e sua aplicabilidade no campo de pesquisa, de tal maneira que: 

 

- Na concepção histórico crítica construiu-se um contexto teórico da relação ser humano 

natureza por meio do qual o ser humano é, por essência, interpretado como um ser social e 

histórico que se cria a si mesmo na medida em que se opõe ao mundo e o transforma, 
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transformando-se a si mesmo e, no processo de transformação cria os instrumentos, a ciência 

e a técnica. O ambiente natural é o suporte biofísico onde se desenvolvem as relações sociais. 

Partiu-se de uma investigação de revisão literária sobre a temática proposta, realiza uma 

pesquisa catalogada no enfoque materialismo histórica e na abordagem qualitativa, buscando 

entender a concepção crítica do contexto histórico do Amazonas, em especial da cidade de 

Manaus (LIBÂNEO, 1992; SAVIANI, 1991). 

- Na perspectiva sócio cultural ponderou-se um contexto, no qual o homem ou um 

determinado grupo social se insere social, cultural, econômica e politicamente, isto é, na 

conjuntura histórica correspondente a diferentes períodos da evolução da cidade de Manaus e 

do país, num determinado espaço localizado na Amazônia Ocidental brasileira. A natureza é 

considerada como base do desenvolvimento da humanidade e deve ser apropriada socialmente 

e não de maneira privada. Por meio dessa perspectiva, procurou-se atrelar o funcionamento de 

todas as atividades humanas em múltiplas escalas, sejam elas de tempo, como a ligação da 

dimensão momentânea da ação à dimensão histórica ou evolucionária, sejam elas de espaço, 

como em relação aos diversos contextos com os quais elas podem estar entrelaçadas, na 

cidade de Manaus (DEWEY, 1971; OLIVEIRA, 1993). 

- As reflexões sobre o pensamento complexo nos proporcionaram múltiplas inter-relações e 

determinações complexas. Baseado na investigação dialogada que permitiu a análise crítica de 

diversos cenários, no espaço e no tempo, e a compreensão das oportunidades e necessidades 

da intervenção humana na definição ou redefinição das questões ambientais atuais e futuras. 

Dessa maneira, obteve-se uma compreensão e visualização da cidade de Manaus, em especial 

do Paço da Liberdade e seu entorno, numa perspectiva maior, macro, como um todo, de forma 

integral, de forma global, de modo ecológico, holístico, indissociável, multidisciplinar e 

sistêmico (MARIOTTI, 2007; MORIN, [S.D]). 

 

A pesquisa se inscreveu, portanto, numa abordagem de Geografia Histórica ou de 

História Geográfica na qual a dimensão espacial foi incorporada à história, combinando 

estudos de longa duração com explicações que consideram a complexa interação entre o meio 

natural, a economia, a sociedade, a política e a cultura.  

Dessa maneira, considerou-se uma pesquisa de natureza aplicada direcionada ao 

desenvolvimento de uma proposta de uso turístico do Paço da Liberdade e seu entorno na 

cidade de Manaus. 
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A forma da pesquisa foi qualitativa, descritiva, acerca dos fenômenos, históricos, 

geográficos, culturais e arquitetônicos do Paço da Liberdade e seu entorno, analisados 

indutivamente. De caráter qualitativo, pois foram analisadas informações descritivas, onde o 

pesquisador fez às devidas relações, teórico-prático, entre as informações obtidas por meio do 

instrumento de pesquisa, nesse caso, o plano de observação sistemático (apêndice), e os 

documentos relacionados nas secretarias estadual e municipal, expondo descritivamente os 

fatores congruentes a pesquisa em questão e estabelecendo correlações entre variáveis e 

definindo a natureza (VERGARA, 2003). 

Seu objetivo definiu uma pesquisa exploratória, em campo de estudo, por meio do qual 

se levantou dados e os descreveu, incidindo sobre características do espaço, objeto de estudo, 

Fachin (2003) ressalta que é uma pesquisa caracterizada pelos atributos e relaciona aspectos 

não somente mensuráveis, mas também definidos descritivamente. 

Os procedimentos técnicos envolveram uma pesquisa bibliográfica, por meio de livros, 

artigos, sites, compondo um referencial teórico acerca do tema proposto, que, para Marconi e 

Lakatos (2002), nesse tipo de pesquisa se recorre ao uso de bibliografia já tornada pública em 

relação ao tema de estudo, utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema para o qual se procura uma resposta, ou de uma 

hipótese que se queira comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou relações entre 

eles. E, uma pesquisa documental, que segundo as autoras supracitadas, se trata de realizar 

pesquisa em documentos conservados, não divulgados ao público, nesse caso, no interior dos 

órgãos públicos e instituições. 

Dessa maneira, compõe-se um quadro sintético, perfazendo os procedimentos 

metodológicos vislumbrados. 
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Quadro 6 – Mapa conceitual da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

FONTE: Própria do autor, 2012 
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CAPÍTULO II – CARACTERIZAÇÃO DO TURISMO E DO 

PAÇO DA LIBERDADE E SEU ENTORNO 

 

 

Neste capítulo tece-se uma exposição da pesquisa coletada em campo de estudo, de 

acordo com o delineado, nos capítulos anteriores, de modo a compor um contexto de análise 

dos dados.  

 

 

2.1 A ATIVIDADE TURÍSTICA NO AMAZONAS E A CIDADE DE 

MANAUS 

 

O ser humano busca saciar suas curiosidades, conhecendo a melhor cultura, em seus 

aspectos naturais e humanos, dos locais visitados. As atratividades nos centros urbanos muitas 

vezes não são aproveitadas a contento, ou nem mesmo é entendido que sejam de importância 

para a atividade turística. 

De acordo com pesquisas realizadas pela Empresa Estadual de Turismo – Amazonastur 

– pode-se observar, por meio dos gráficos, o volume de turistas registrados no Estado do 

Amazonas no período de 2003 a 2011, portanto, contabiliza-se 8 anos de fluxo turístico, nessa 

localidade. Esse volume de turistas significativo ao mercado turístico, em especial ao 

Amazonas, considerando, a disponibilidade de tempo livre, como as férias e feriados e as 

motivações que levam os turistas a viajarem. 
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Gráfico 1 – Quantidade anual de turistas que visitam o Amazonas (2003 -2011) 
FONTE: Amazonastur, 2012. 

 

Em 2011, houve um volume de 755.058 turistas, que supera o fluxo de 2010, que foi de 

675.713 turistas, demonstrando um crescimento de 12%. 

O gráfico mostra o volume de turistas registrado no Estado do Amazonas, considerando 

a quantidade de hóspedes da hotelaria urbana e dos hotéis de floresta, o fluxo de turistas dos 

cruzeiros marítimos, e o número de turistas registrados nas temporadas de pesca esportiva, no 

período de 2003 a 2011, foi de 4.238.418. 
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Gráfico 2 – Quantidade anual de turistas distribuídos por segmentos (2003 -2011) 
FONTE: Amazonastur, 2012. 

 

O gráfico mostra o fluxo de turistas que visitaram o Amazonas, no período de 2003 a 

2011, distribuídos por segmentos. No período de 2003 a 2011 observou-se que 3.756.808 

turistas hospedaram-se nos hotéis urbanos, 278.775 em hotéis de selva (floresta), 154.750 

visitaram o Estado nas temporadas de cruzeiros marítimos e 48.085 participaram das 

temporadas de pesca esportiva. 

Em 2011 foram 673.234 turistas que se hospedaram nos hotéis urbanos, 50.585 em 

alojamentos de floresta, 23.946 visitaram o Estado nas temporadas de cruzeiros marítimos e 

7.293 participaram das temporadas de pesca esportiva. 
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Gráfico 3 – Taxa de crescimento anual do volume de turistas no Amazonas (2003 -2011) 
FONTE: Amazonastur, 2012. 

 

O crescimento médio do fluxo turístico no período de 2003 a 2011 foi de 13%. De 

acordo com o Gráfico 3, em 2011 houve um crescimento de 12% do fluxo de turistas em 

relação a 2010. 
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Gráfico 4 – Quantidade de turistas residentes no Brasil que visitam o Amazonas (2003 -2011) 
FONTE: Amazonastur, 2012. 

 

No período de 2003 a 2011 o Amazonas recebeu um volume de 1.847.134 turistas 

residentes no Brasil. O volume médio de turistas recebidos nesse período foi de 205.237 

turistas por ano, tendo um crescimento médio de 21% ao ano. 

Em 2011 houve um fluxo doméstico de 400.466 turistas, que demonstra um crescimento 

de 13,5%, em relação a 2010, quando o fluxo foi de 352.879 turistas, conforme ranking dos 

principais Estados emissores. 
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Gráfico 5 – Ranking dos principais Estados emissores de turistas para o Amazonas (2003 -

2011). 
FONTE: Amazonastur, 2012. 

 

Em 2011, o ranking dos principais emissores nacionais foi liderado por São Paulo, com 

134.176 turistas, que foi de 118.228. Seguido do Rio de Janeiro com 40.181 turistas e Distrito 

Federal com 31.536 turistas dessas localidades no Amazonas. 

O Amazonas recebeu em 2011 um volume total de 195.478 turistas emitidos por 

Estados da Região Sudeste, o que representa um incremento de 13,5% sobre o fluxo do ano 

anterior, que foi de 172.279 turistas. A Região Sudeste tem três Estados dentre os dez maiores 

emissores (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais). 

No período de 2003 a 2011, o Estado de São Paulo foi o principal emissor de turistas 

residentes no Brasil para a Hotelaria Urbana, sendo responsável pela emissão de 580.907 

turistas, com crescimento médio de 22,06% ao ano nesse período. Estes turistas em sua 
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maioria são do sexo masculino, com média de idade de 40 anos, e, predominantemente 

engenheiros, tendo como principal motivação para viajar ao Amazonas o turismo de 

negócios/corporativo. 

Os principais Estados brasileiros que emitiram turistas para os Alojamentos de Floresta 

do Amazonas, no período de 2003 a 2011 foi o Estado de São Paulo, maior emissor, é 

responsável por 34,14% desse volume, o que corresponde a 26.612. 

 

 
Gráfico 6 – Quantidade de turistas residentes no exterior que visitam o Amazonas (2003 -

2011) 
FONTE: Amazonastur, 2012. 

 

O Amazonas recebeu um fluxo de 1.418.752 turistas residentes no Exterior no período 

de 2003 a 2011. O volume médio de turistas estrangeiros foi de 157.639 turistas por ano, 

tendo um crescimento médio de 19,05% ao ano.  
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O fluxo de turistas residentes no exterior em 2011 foi de 266.254 turistas, que 

demonstra um crescimento de 10,25%, em relação a 2010, quando o fluxo foi de 241.510 

turistas. Isso representa 35,26% do fluxo de turistas que o Estado recebeu nesse período. 

 

 
Gráfico 7 – Ranking dos principais países emissores de turistas para o Amazonas (2003 -

2011) 
FONTE: Amazonastur, 2012. 

 

O Amazonas recebeu um volume total de 266.254 turistas procedentes do Exterior, em 

2011. Isso representa 35,26% do fluxo de turistas que o Estado recebeu nesse período 

(755.058). 

Em 2011, o ranking dos principais países emissores foi liderado pelos Estados Unidos, 

com 80.150 turistas, o que corresponde a um aumento de 11,33%, em relação ao ano anterior, 
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quando esse fluxo foi de 71.990. Seguido pelos turistas provindos da França com 17.998 

turistas e Alemanha com 16.584 turistas no ano de 2011. 

Os Estados Unidos lideram o ranking na emissão de turistas estrangeiros para a 

Hotelaria Urbana, no período de 2003 a 2011, responsável por 258.407 turistas, com 

crescimento de 27,10%, em média, ao ano. Os turistas dos países destacados neste ranking são 

predominantemente do sexo masculino, com média de idade de 50 anos, e na maioria, 

aposentados. 

Os principais países que emitiram turistas para os Alojamentos de Floresta do 

Amazonas, no período de 2003 a 2011, estão destacados no gráfico abaixo. O maior emissor 

foi os Estados Unidos, responsável por 27% desse volume de turistas emitidos para o 

Amazonas, o que corresponde a 30.486. 

 

 
Gráfico 8 – Quantidades de navios de cruzeiros (2003 -2011) 
FONTE: Amazonastur, 2012. 
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O volume de turistas registrado nas temporadas de Cruzeiros Marítimos, no período de 

2003 a 2011, foi de 154.750, com crescimento médio anual de 6,71%. Em 2011, aportaram 

em Manaus 23 navios, trazendo um volume de 23.946 turistas. 

Essa síntese os Indicadores de Turismo do Estado 2003/2011, reúne informações 

pertinentes ao volume de turistas, dos principais mercados emissores e o número de 

desembarques nacionais e internacionais nos principais portões de entrado em Manaus. 

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas – FECOMÉRCIO 

– AM, divulgou os resultados do levantamento do comportamento do turista que visita a 

região metropolitana de Manaus, no ano de 2011, que teve o objetivo de traçar um perfil do 

turista que visita a região. Realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais – 

IFPEAM – (2011), a pesquisa também procurou conhecer a opinião dos turistas sobre os 

serviços prestados por profissionais e estabelecimentos ligados ao setor. 

As maiores dificuldades relatadas pelos gerentes e empresários para alavancar o turismo 

na capital amazonense é a ausência de eventos culturais e empresariais, seguidos da melhor 

divulgação do município no Brasil e no Exterior, além de falta de infraestrutura aeroportuária 

e de incentivos fiscais (IFPEAM, 2011). 

A pesquisa constatou, também que, em sua maioria, os turistas nacionais chegam até 

Manaus, individualmente, seguido de grupos diversificados e, por último, grupos de famílias. 

Já em relação aos turistas estrangeiros, o percentual de maior evidência se dá, nessa pesquisa, 

por turistas em grupos diversificados, seguido de grupos familiares e, por fim, a evidência de 

viajantes ao Amazonas individualmente (IFPEAM, 2011). 

Na análise do grau de satisfação dos turistas nacional que visitam o Manaus, pôde-se 

observar que os cinco itens com maior nível de satisfação foram, por ordem de maior 

evidência: a gastronomia, a hospedagem, os atrativos culturais, seguido dos atrativos naturais 

e hospitalidade Manauara. Em relação aos turistas estrangeiros, se destacaram: os atrativos 

naturais, seguido dos atrativos culturais, a hospitalidade Manauara, a hospedagem (IFPEAM, 

2011).  

Por outro lado, asfaltamento, transporte público, limpeza pública, serviço de taxi e 

segurança pública foram os serviços que geraram a maior insatisfação por parte dos turistas 

estrangeiros. Em relação ao turista nacional, o destaque negativo ficou por conta do transporte 

público, limpeza pública, asfaltamento, segurança pública e telecomunicações (IFPEAM, 

2011).  
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De modo genérico, a avaliação de Manaus foi satisfatória tanto na opinião dos turistas 

nacional, quanto dos turistas estrangeiro, com respectivamente 88,0% e 95,4%, segundo essa 

pesquisa, realizada em 2011 (IFPEAM, 2011). 

Trata-se de números significativos de visitantes a essa localidade, Manaus, que pode e 

deve compor atrações e atrativos qualitativos acerca, da história, da cultura e dos recursos 

naturais, como é o caso da área de estudo, Paço da Liberdade e seu entorno. Mais uma opção 

que favoreça o crescimento da demanda turística e de lazer da população local, quiçá 

oportunidades de geração de emprego e renda por meio da utilização do patrimônio histórico 

cultural nesse espaço urbano. 

 

2.2 O PAÇO DA LIBERDADE E SEU ENTORNO 

 

No contexto da importância do patrimônio histórico localizado nos centros das grandes 

cidades brasileiras, é importante ressaltar que não há possibilidade de restauração, reabilitação 

e manutenção de toda e qualquer  edificação por parte somente do poder público, por 

exemplo. Existem parcerias sendo realizada pela iniciativa privada e também contando com a 

colaboração de governos em todas as esferas: federal, estadual e municipal. 

Há no Centro Histórico de Manaus um rico conjunto arquitetônico, acumulado ao longo 

da história da cidade, com uma imagem própria, que poderá se transformar em atrativo 

turístico e espaço para lazer e turístico, potencializando a utilização desse espaço urbano. 

Toda a área de estudo se trata de atrativos históricos e culturais, por meio das 

edificações e monumentos erguidos em períodos históricos do Estado do Amazonas, em 

especial da cidade de Manaus. Pode-se citar, também, atrativos naturais, como o rio 

Amazonas, no entorno da área de estudo e a vegetação e chão da Praça D. Pedro II, em sua 

originalidade de sua construção inicial, sendo ali, um sítio arqueológico, de cemitério 

indígena, sem nenhum estudo e preservação desse patrimônio. 

Os projetos evidenciados, por meio do setor público, como o Monumenta e Belle 

Époque, não contemplam todo o entorno do Paço da Liberdade, restringe-se apenas ao Paço e 

as Casas antigas de n
os

 69 e 77. A Praça, antigo Cabaré Chinelo e outros patrimônios 

edificados, apenas constam nas Leis e Decretos das legislações municipal e de patrimônio 

nacional. 
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Não se evidenciou trabalhos, nessa área, de associações de classe do trade turístico, 

comunitários e/ou Organizações Não Governamentais. Assim como, não foi visto grupos de 

turistas, visitantes da localidade nos espaços públicos de uso, de exposições dos museus, 

Palácio Rio Branco e Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, nesses dois ambientes 

citados há os condutores e monitores na orientação das visitas. 
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Figura 8 – Área de estudo no Centro Histórico de Manaus  

FONTE: Google mapas, 2012 (com adaptações). 



70 
 

 

No centro histórico de Manaus, que em épocas passadas (no período de extrativismo da 

borracha) foi bastante utilizada para o lazer e recreação da população e que no decorrer do 

tempo foi se degradando em todo seu conjunto arquitetônico, histórico, cultural, social e 

mantém-se, até os dias de hoje, em situação bastante precária (MESQUITA, 1999; 2009). 

 

 
Figura 9 – Vista aérea da Praça D. Pedro II e entorno 
FONTE: Durango, 2009. 

 

Observa-se, em muitos casos, a degradação de edificações consideradas de valor 

histórico e, mesmo, de conjuntos arquitetônicos de alta importância que ganham destinações 

de gosto duvidosas, como sediar comércio de ganho fácil ou com intervenções em sua parte 

frontal sem qualquer cuidado estético, com materiais que destoam da construção original. 

Afirma Souza (2009, p. 266) que no período do ouro branco, como chamavam o látex 

da seringueira: 
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Os coronéis da borracha, enriquecidos na aventura, resolveram romper a órbita 

cerrada dos costumes coloniais, a atmosfera de isolamento e tentaram transplantar os 

ingredientes políticos e culturais da velha Europa. [...] 

Manaus foi a única cidade brasileira a mergulhar de corpo e alma na franca 

camaradagem dispendiosa da Belle Époque. [...]. 

 

Segundo os estudiosos da história do Amazonas, em especial da cidade de Manaus, 

entre eles Mesquita (1999, 2009), Monteiro (1998), pelos anos de 1832, o Paço da Liberdade, 

era conhecido como Largo do Pelourinho, era uma praça, onde existia uma coluna de madeira 

(pelourinho), servindo para castigar (açoites) os criminosos de penas leves.  

 

 
Figura 10 – Construção da Praça D. Pedro II e Paço da Liberdade 
FONTE: Durango, 2009.  

 

Com o término do Pelourinho em 1855, o local recebeu diversas denominações, era 

conhecido como Largo do Quartel, Praça VX de Novembro e, finalmente, Praça D. Pedro II, 
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uma homenagem ao último imperador do Brasil, deposto em 1889 com a Proclamação da 

República, remodelado nos anos de 1893/1895, na administração do governador Eduardo 

Ribeiro para acolher a sede do poder público municipal, a Prefeitura de Manaus 

(MONTEIRO, 1998).  

 

 
Figura 11 – Paço da Liberdade, em revitalização pelo Projeto Monumenta. 
FONTE: acervo do autor, 2012.  

 

O Paço da Liberdade abrigou a sede do governo até 1879 e do governo republicano, até 

17 de abril de 1917, quando passou a ser sede do governo municipal.  

Esse prédio é em estilo neoclássico composto de linhas sóbrias de proporções clássicas 

com uma arquitetura tropicalista (MESQUITA, 1999). Atualmente se encontra em fase de 

restauração, desde 29 de dezembro de 2010, com proposta de término em 24 de setembro de 

2011, não concluída até o momento.  
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À frente do Paço da Liberdade há a Praça D. Pedro II, uma das áreas mais antigas da 

cidade, em suas proximidades ficava a fortaleza que deu início ao povoamento do lugar. No 

final do século XIX, foram descobertas urnas funerárias indígenas, segundo pesquisas 

iconográficas, datadas de aproximadamente mil e trezentos anos, memória viva dos ancestrais 

amazônidas (MESQUITA, 1999). 

Compõe-se, nessa praça o coreto, em estrutura de ferro, denominado na época de challet 

de ferro, provindas da Inglaterra, no final dos anos 80, uma fonte, em ferro fundido e a 

vegetação cercada por mangueiras (MESQUITA, 1999).  

 

 
Figura 12 – Foto antiga da Praça D. Pedro II 
FONTE: Durango, 2009. 

 

A praça foi testemunha dos principais momentos da história da cidade desde o período 

pré-colonial passando pelo Império, República e a criação da Zona Franca de Manaus, além 
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de servir de memória para o resgate da identidade indígena amazônica, como bem elucida os 

historiadores, Mesquita (1999 e 2009), Garcia (2010) e Souza (2009). 

 

 
Figura 13 – Foto atual da Praça D. Pedro II 
FONTE: Acervo do autor, 2012.  

 

Monteiro (1998), afirma que a fonte ornamental foi encomendada a John Birch & Cia 

(Bohen & Birch), de Londres, instalada em 1893 – no mesmo ano, foi colocado na Praça um 

total de 48 bancos de madeira em armação de ferro. 

Na época da economia extrativista da borracha, esse lugar era frequentado pela elite de 

Manaus. Passeavam em suas charretes, os barões frequentavam o Hotel Cassina, acendiam os 

seus charutos com nota de quinhentos mil reis, dinheiro da época, no auge da economia 

extrativista do látex, depois veio à decadência, a crise da borracha, o local ficou esquecido, 

depredado, escuro, marginalizado, até hoje, 2012. 

 



75 
 

 

 
Figura 14 – Foto antiga do Hotel Cassina 
FONTE: Monteiro, 1998.  

 

Afirma Garcia (2010), que o conjunto paisagístico mais importante da área é composto 

pelo antigo hospital militar, erguido em 1852, no início da província, e tombado pelo governo 

federal pelo Decreto Lei Nº 45 de 30.11.1937, atualmente área da Marinha do Brasil, com o 

9
0
 Distrito Naval. Essa área não está nas discussões do campo de estudo e proposta de 

melhorias. 
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Figura 15 – 9

0
 Distrito Naval da Marinha do Brasil 

FONTE: Acervo do autor, 2012. 

 

Nessa mesma direção, Rua Bernardo Ramos, antiga Rua São Vicente, estão as mais 

antigas residências do período provincial, casas n
0s

 69 e 77, casas térreas, construídas em 

alvenaria, em estilo colonial brasileiro, construídas entre 1819 e 1820, servindo de residência 

para o vereador da província José Casemiro do Prado, português que construiu o primeiro 

teatro na cidade, todo em madeira, onde funciona o prédio da Capitania dos Portos.  
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Figura 16 – Casas antigas n

os 
69 e 77, em revitalização pelo Projeto Monumenta. 

FONTE: Acervo do autor, 2012. 

 

Um dos prédios mais importantes da história do Centro é o Hotel Cassina, construído 

em 1899, recebendo o nome de seu proprietário, o italiano Andréa Cassina. O Hotel Cassina 

passou por momentos de glória no período da economia da borracha, depois com a queda 

dessa economia, foi rebaixado para a condição de Pensão, passando, posteriormente, para 

Cabaré Chinelo, no sentido pejorativo de quinta categoria e, finalmente, para a condição de 

um prédio abandonado, em ruínas. 
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Figura 17 – Ruínas do antigo Hotel Cassina/Cabaré Chinelo 
FONTE: Acervo do autor, 2012. 

 

O imóvel que abrigou o Hotel Cassina e, posteriormente, o Cabaré Chinelo, localiza-se 

na Rua Bernardo Ramos n
o
. 295, no centro antigo de Manaus, foi considerado um bem que 

integra o Patrimônio Cultural de Manaus. 

O prédio tem como características: a representatividade da Manaus Belle Époque; com 

predominância da cor vermelha, com o branco nos ornamentos do edifício, eminentemente em 

estilo artístico eclético (MESQUITA, 1999). 

Na época do fausto, o cassino era utilizado pelos barões da borracha, onde apostavam 

grandes fortunas, era um espaço de diversão das elites, um conjugado de dancing, bordel e 

casino. A prostituição corria solta, com belas mulheres cocotes francesas e polonesas, bebiam 

conhaque, champanhe e vinhos finos (MESQUITA, 1999, 2009). 
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O imóvel pertence a particulares, não identificados para esse estudo. Esse vem 

sistematicamente sofrendo degradações, sem nada ser feito para a sua revitalização e 

utilização como espaço utilizado. 

 

 
Figura 18 – Foto antiga do Palácio Rio Branco 
FONTE: Monteiro, 1998. 

 

O Palácio Rio Branco, compõe o conjunto arquitetônico do Centro Histórico de 

Manaus. Considera Mesquita (2009), que o edifício foi erguido entre os anos de 1905 e 1938, 

com a finalidade de abrigar a Chefatura da Polícia, nunca serviu a este fim, ficando, após a 

conclusão da obra, sob a responsabilidade da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. 

Atualmente é um centro cultural com exposição de caráter permanente que conta a história do 

poder legislativo no Amazonas.  
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Figura 19 – Foto atual do Palácio Rio Branco 
FONTE: Acervo do autor, 2012. 

 

O visitante dispõe também de duas salas de exposições temporárias. Uma voltada para a 

apresentação de exposições sobre a vida e obra de parlamentares que bem representaram o 

povo amazonense no cenário político federal, estadual ou municipal. E outra, denominada 

Hahnemann Bacelar, em homenagem ao artista amazonense, dedicada a exposições de arte. 

Completando seus serviços, o centro disponibiliza uma biblioteca especializada em história 

política, onde estão ordenados livros, revistas, relatórios, constituições, mensagens, leis, 

decretos e regulamentos provinciais e estaduais, constituindo importante coleção que reúne  

obras gerais para a compreensão da história política nacional (MONTEIRO, 1998; 

MESQUITA, 2009). 

O Palácio Rio Branco mantém ainda o Gabinete do Presidente da Assembleia 

Legislativa. Instalado na Sala Cônego Azevedo, que foi o primeiro presidente da Assembleia 
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Legislativa da Província do Amazonas (1852), é composto de mobiliário em estilo manuelino 

e está preparado para servir ao presidente do legislativo em eventos oficiais, especialmente 

recepção a autoridades políticas e diplomáticas (MONTEIRO, 1998; MESQUITA, 2009).  

O prédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi criada em 1987, 

insere-se na vizinhança portuária da cidade, sendo o bem imóvel mais extenso e integralmente 

tombado, fazendo parte do entorno do Paço da Liberdade (MESQUITA, 2009). 

 

 
Figura 20 – Foto atual do prédio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN 
FONTE: Acervo do autor, 2012. 

 

O conjunto arquitetônico está marcado por uma temporalidade diferenciada em relação 

a outros espaços urbanos situados no Centro Histórico de Manaus, porque nele há referências 

arqueológicas, além de edificações que representam uma amostra dos principais momentos da 

história da cidade de Manaus dos períodos pré-colonial, colonial, império, república, 
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incluindo o período áureo da borracha e ainda os tempos mais recentes, a próximos da criação 

da Zona Franca de Manaus (MONTEIRO, 1998; MESQUITA, 2009).  

 

 

 
Figura 21 – Foto atual do prédio do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas – IGHA 
FONTE: Blog Baú Velho, 2012.  

 

O Museu Etnográfico Crisanto Jobim é um espaço cultural que está vinculado ao museu 

Rondon, criado e organizado pelo pesquisador Crisanto Jobim. Em 25 de outubro de 1926, 

com o objetivo de adquirir essa coleção particular, a Intendência Municipal concedeu recursos 

ao Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas – IGHA . Contudo, a compra do antigo 

museu Rondon foi efetivada somente em 1934, quando o Governo do Estado o adquiriu e o 

repassou ao IGHA, à época, dirigido por Agnello Bittencourt (MONTEIRO, 1998; 

MESQUITA, 2009). 



83 
 

 

Em 1976, o museu foi reorganizado pelo Instituto Joaquim Nabuco de pesquisas 

Sociais, atual Fundação Joaquim Nabuco, em conjunto com a Fundação Universidade do 

Amazonas. Após esse trabalho de recuperação, sua reabertura foi realizada no dia 7 de 

setembro do mesmo ano (MONTEIRO, 1998; MESQUITA, 2009; PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MANAUS, 2012). 

No início da década de 80, época em que seu acervo era de, aproximadamente, 450 

peças, esse espaço cultural passou a contar com o serviço de profissionais especializados em 

museologia e arqueologia. No dia 20 de maio de 1982, sua denominação foi alterada pela 

diretoria do IGHA e passou a chamar-se Museu Etnográfico Crisanto Jobim (MONTEIRO, 

1998; MESQUITA, 2009; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, 2012).  

Há algumas peças de referencias históricas, etnográficas e arqueológicas sobre a região, 

reunidas desde a fundação do Instituto, em 1917. Seu patrimônio atual contém mais de mil 

objetos, entre cerâmicas, instrumentos de madeira, ossos, arcos, flechas, adornos de guerra, 

cocares, igaçabas, conchas de moluscos etc. Entre eles, destaca-se uma estatueta de pedra 

antropozoomorfa – a peça mais rara desse museu, as urnas funerárias da subtradição Guarita, 

os muiraquitães (amuletos indígenas, em pedra), dentre outros (MONTEIRO, 1998; 

MESQUITA, 2009; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS, 2012). 
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Figura 22 – Foto atual das casas históricas n

os
 69 e 77 

FONTE: Acervo do autor, 2012. 

 

O Programa Monumenta, com recursos do governo federal, previa a restauração de 

prédios e monumentos históricos – no corredor cultural proposto, estava inserido o Paço da 

Liberdade, o Coreto e Chafariz, situados na Praça Dom Pedro II e as Casas n
0s

 69 e 77, acima 

descritas. Este programa se arrasta desde a administração do prefeito Serafim Correa, (2005-

2008), infelizmente, nada foi concluído até os dias atuais.  

Sabe-se que as referidas casas foram compradas pelo poder público e, encontram-se em 

processo de recuperação, pode-se dizer a passos lentos. 
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Figura 23 – Foto atual da Praça D. Pedro II 
FONTE: Acervo do autor, 2012. 

 

Após a implantação da Zona Franca de Manaus, em 1967, com a instalação do comércio 

de produtos importados e o desenvolvimento do Distrito Industrial, a economia do estado 

ressurge ao país (GARCIA, 2010). No entanto, este progresso provocou um crescimento 

desenfreado na cidade, com diversas consequências negativas, entre elas, a descaracterização 

de seu patrimônio histórico edificado no centro antigo da cidade, além da drogadição, 

criminalidade e prostituição nessa área. 
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Figura 24 – Foto atual do chafariz da Praça D. Pedro II 
FONTE: Acervo do autor, 2012. 

 

As descobertas arqueológicas na área reforçam a ideia de diferencial do lugar que pode, 

inclusive, permitir o resgate da identidade indígena Amazônica, além de um período 

econômico que compõe sua historicidade, que deve haver um estudo sistemático para sua 

recuperação e utilização do espaço. Percebe-se, pela figura acima, o chafariz em desuso, 

recoberto com a água da chuva parada, com lodo e lixo.  
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Figura 25 – Placas indicativas turísticas 
FONTE: Acervo do autor, 2012. 

 

As placas turísticas, ali existentes, não fazem nenhuma referência aos patrimônios 

históricos, culturais, nem mesmo os de uso público atualmente, com são os museus do Palácio 

Rio Branco e do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas – IGHA –. Menos ainda 

placas de sensibilização a preservação e a conservação dos ambientes edificados, 

monumentos e áreas naturais. 

Evidencia-se o descaso que se dá ao passado e as diversas etapas do desenvolvimento, 

social, econômico e cultural da cidade de Manaus. Para interpretar espaço humano, no caso, a 

cidade de Manaus e em especial o Paço da Liberdade, é preciso considerá-lo como o fato 

histórico que ele é, pois somente a história da sociedade mundial, aliada à da sociedade local, 

pode servir como fundamento à compreensão da realidade espacial e permitir a sua 

transformação a serviço do homem (SANTOS 1982). 
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Figura 26 – Lixo e lixeiras no entorno do Paço da Liberdade 
FONTE: Acervo do autor, 2012. 

 

Esses espaços, atualmente, não constituem bens econômicos nem bens de uso para o 

lazer da população a atrativo turístico, em face da desqualificação atual das construções e de 

sua localização em uma zona de consumo e tráfico de drogas e de prostituição.  

Ao redor do paço, a degradação ao ambiente se dá de maneira precária, com visto na 

figura acima, correspondente a Travessa Dr. Vivaldo Lima. Entretanto, representa uma área 

do espaço urbano de Manaus que abriga um elevado potencial a ser explorado. 
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Figura 27 – Avenida Sete de Setembro 
FONTE: Acervo do autor, 2012. 

 

A figura acima evidencia a Avenida Sete de Setembro, que comporta casas antigas 

abadonadas, e buracos no asfalto. Contraditoriamente, há nesse perímetro prédios de uso 

público estadual e área da Marinha do Brasil, onde chega-se ao rio Negro, ambiente bastante 

degradado.  
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Figura 28 – Rua Bernardo Ramos 
FONTE: Acervo do autor, 2012. 

 

Prédios antigos na Rua Bernardo Ramos, alguns desses como residência, inclusive com 

placas de venda, outros compõem setores públicos e das forças armadas, Marinha do Brasil e 

Igreja Maçônica. 

Ao compor a análise dos dados de campo de estudo, considerou-se, também, 

informações que abrangem a área Paço da Liberdade e entorno no que diz respeito a 

quantidade de residentes, abastecimento de água, energia, coleta de lixo e segurança pública. 

Não se evidenciou policiamento, câmeras de segurança ou qualuqer outra atividade 

qualquer podesse ser considerada segurança pública no Paço da Liberdade e seu entorno. 

Estatísticamente há no bairro Centro de Manaus 28.336 habitantes, de nível sócio-

econômico médio, que residem nessa área há muito tempo. Há ausência de fábricas, por outro 
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lado, existem diversas áreas comerciais ao redor e setores públicos (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MANAUS, 2012).  

Manaus é abastecida por água pela empresa francesa Suez que atua na área de 

saneamento, subdisiária integral da Companhia de Saneamento do Amazonas  – Cosama – 

que, em 2000, a empresa passou a chamar Águas do Amazonas S.A. Essa nos indica que há 

rede de esgoto sendo renovada e ampliada com atividades de tratamento da água, além do 

processo contínuo de sensibilização da população no que diz respeito ao funcionamento da 

rede e economia de consumo (ÁGUAS DO AMAZONAS, 2012). 

A Eletrobras Amazonas Energia, na condição de holding, concedido em 2010, é a 

empresa que abastece a cidade de Manaus em energia elétrica. Melhorias contínuas são 

consideradas por essa empresa nas diversas zonas da cidade. Possui política ambiental do 

sistema Eletrobras, de processo das atividades da empresa e de responsabilidade sócio-

ambiental (ELETROBRAS AMAZONAS ENERGIA, 2012). 

A coleta de lixo é de responsabilidade administrativa da Secretaria Municipal de 

Limpeza Pública – SEMULPS –, que utiliza métodos de coleta convencional e seletiva, 

limpeza de bairros e igarapés, varrição de ruas diariamente e turnamente, com destinação do 

lixo em aterro sanitário. Além de realizar, segundo esta secretaria, programas de 

conscientização e educação ambiental aplicados em escolas, prédios públicos, empresas 

privadas, praças etc. A secretaria revela que disponibiliza o programa de coleta seletiva na 

cidade, em caminhões de duas empresas contratadas, em uma rota realizada de segunda a 

sábado, e os pontos de entrega voluntária. Os resíduos são recolhidos e direcionados para os 

núcleos de catadores situados, no bairro de Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Verificou-

se que no roteiro de coleta seletiva não contempla o centro histórico de Manaus (SEMULPS, 

2012). 

A segurança pública, por meio da Secretaria de Estado e Segurança Pública – SSP – 

promovem vários programas de segurança a população, dentre elas a mais recente, ano de 

2012, a Ronda no Bairro, que segundo informações dessa secretaria “Em quatro meses de 

operação, Ronda no Bairro registra queda de 26% nos índices de criminalidade”, (não se 

obteve informações acerca da referência desse percentual, em relação ao quantitativo geral e 

ao ano) (SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2012). 

 Além disso, a área do Centro da Cidade de Manaus, em especial a do Centro Histórico, 

ainda é ponto de criminalidade, drogadição e prostituição. 
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A Polícia Turística do Amazonas – Politur – possui efetivo de 23 agentes de segurança 

entre policiais militares e civis para atender à demanda de ocorrências envolvendo os 

visitantes em todo o Estado. Possui um efetivo de 15 policiais militares, que atuam no 

atendimento preventivo e ostensivo na região central de Manaus, e 8 policiais civis, que 

atuam no acolhimento de ocorrências e na investigação de crimes contra turistas. Todos 

capacitados para atendimento em inglês e espanhol. Esta força policial está atualmente 

concentrada em apenas três Centros de Atendimento ao Turista – CAT –, um no porto de 

Manaus, um na Praça São Sebastião, ambos no Centro, e outro no Aeroporto Internacional 

Eduardo Gomes (SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2012). 

A área escolhida e estudada são espaços territoriais especialmente protegidas, entretanto 

falta maior efetivação no que diz respeito às legislações e efetividades às finalidades 

principais: conservação e preservação dos recursos históricos e culturais, de modo a 

sensibilizar a população local e volante, satisfazer e atrair turistas. 

Observa-se que são insipientes as atividades de lazer e turismo como insipientes, 

carentes, em termos quantitativos e qualitativos. Não obstante, outras questões como 

infraestrutura, atendimento, higiene... aos residentes e visitantes da cidade, no que diz respeito 

a oferta das atrações e atrativos histórico e cultural, mas que aqui não nos cabe maior 

discussão por não se tratar da finalidade do estudo, mas que, contudo, comunga o conjunto da 

atividade em turismo. 

Ao analisar a relação tão próxima entre o homem, a cidade e os espaços públicos, como 

também os papéis das políticas públicas, sobretudo o modo impactante efetuado, o processo 

de produção e reprodução da cidade de Manaus, o ambiente natural vai sendo esvaziado de 

suas características naturais, passando a existir sob a moldura da ação humana, destituindo-se, 

gradativamente dos resquícios daquilo antes predominante da natureza.  

Nessa transição, paisagens vão sendo construídas e outras modificadas, tonando fácil a 

constatação da decadência física do espaço natural nos centros urbanos.  

Situa-se, também, a decadência social-cultural-econômica, culminando no surgimento 

de novas populações, a queda da qualidade de vida, a degradação dos patrimônios históricos 

culturais, áreas de lazer e recreação, por ausência de políticas públicas efetivas no cenário das 

cidades. 
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CAPÍTULO III – O PAÇO DA LIBERDADE E SEU ENTORNO: 

PROPOSTA DE ATRATIVO TURÍSTICO 

 

O turismo é uma atividade complexa, ligada a fatores como a contemplação e o 

imaginário das pessoas, valorizados por mecanismos da mídia que, divulga os destinos 

turísticos e, a partir desses recursos, o turista, agente desse processo, desenvolve motivações 

para se deslocar, viajar, em busca dos atrativos e diferentes destinos turísticos. 

Fatores modificaram o perfil da atividade turística e consequentemente, dos produtos 

turísticos, redesenhando a relação entre turismo e cultura, em especial a partir dos anos de 

1980, pois houve a decadência do modelo de turismo de massa em relação à nova realidade 

competitiva do mercado turístico, da qualidade dos serviços, da preservação e da conservação 

ambiental, denotando novas preferências da demanda. 

Entretanto, o turismo cultural ainda é uma atividade embrionária, se comparada à 

potencialidade existente no Brasil, em especial no Amazonas. A heterogeneidade cultural do 

país, o rico patrimônio histórico e cultural, as manifestações culturais criativas e diversas, 

aliadas à hospitalidade, atributo do povo brasileiro, podem tornar o Amazonas, em particular, 

a cidade de Manaus, de fato, um destino turístico cultural diferenciado. 

O desenvolvimento do turismo pode proporcionar alguns benefícios à localidade, pode-

se destacar: 

 

- Intercâmbio cultural: população local e turística ao se relacionarem, transmitem 

conhecimentos, ideias, crenças que podem ser benéficas para o conhecimento e crescimento 

pessoal e profissional de ambos; 

- Valorização da identidade cultural: o turismo revaloriza a cultura local, exaltando a 

identidade e a memória da localidade, nas suas formas de pensar, agir, fazer e em suas 

produções culturais; 

- Resgate e dinamização cultural: o olhar do turista pode despertar na localidade receptora o 

orgulho e interesse pela sua própria cultura e por bens e manifestações por ora esquecidos, 

incentivando o resgate e dinamização do artesanato, culinária, danças etc.;  
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- Preservação do patrimônio histórico e cultural: a atividade turística pode receber os recursos 

técnicos e financeiros para a preservação do patrimônio, além de despertar tanto na população 

local quanto nos turistas, sentimentos de identificação e exaltação dos bens;  

- Geração de oportunidades de negócios e empregos: a cadeia produtiva cultural é estimulada 

pelos fluxos turísticos que consomem e demandam produtos e serviços relacionados à 

produção cultural, entre esses estão: artesanato; gastronomia na forma de refeições e 

alimentos e bebidas locais que podem ser transportados; objetos de decoração e fruição, de 

autoria de artistas locais, tais como pinturas, esculturas, fotografias; CDS, livros e outros 

objetos que reúnem as produções locais relacionadas à literatura, música, dança etc.; além da 

produção de eventos culturais e da incorporação e disseminação de inúmeros bens culturais na 

oferta de atrativos culturais locais e, por consequência, na demanda de serviços de 

hospedagem, recreação e entretenimento, entre outros. 

 

Em vista dos benefícios proporcionados pelo turismo, também se pode destacar que os 

espaços de lazer, aqui referenciados como proposta da área de estudo, o Paço da Liberdade, 

não têm somente funções associadas ao lazer, comungam, também: 

 

- Circulação: quando o espaço é passagem entre pontos significativos dentro da dinâmica da 

cidade; 

- Amenização: quando a área apresenta vegetação que ofereça contraste em relação ao 

entorno, podendo influenciar o clima local. A amenização não é um critério apenas ambiental 

no sentido climático ou de saneamento pela presença do verde, mas também paisagístico, 

quando quebra o ritmo da volumetria local das edificações e da trama das ruas; 

- Recreação: quando o espaço oferece equipamentos para tal como áreas de leitura, 

teatralidade etc.; 

- Embelezamento: quando o espaço apresenta elementos que agregam valores estéticos ao 

entorno, destacando-se no todo ou ainda quando oferece encantos paisagísticos artificiais ou 

disponibiliza o contato aberto com as belezas naturais do entorno; 

- Função Cívica ou de Cidadania: quando o lugar é palco de diversas manifestações públicas, 

desde religiosas, militares e políticas até festas populares; 
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- Referencial e Simbólica: quando o espaço se tornou marco referencial local ou é dotado de 

um significado especial apropriado pelo usuário ou habitantes da cidade (um marco do início 

da cidade e/ou um período histórico da economia). 

 

Além dessas premissas do turismo, do espaço de lazer, tem-se o patrimônio e sua 

proteção que, passa necessariamente por instrumentos importantes, tais como o registro, o 

tombamento e a desapropriação, bem como pela utilização da ação civil pública e da ação 

popular, como visto no capítulo da fundamentação teórica. 

Os elementos arquitetônicos da área de estudo, Paço da Liberdade e seu entorno, foram 

escolhidos para a roteirização de espaço de lazer e turismo, por se tratarem de elementos 

significativos do contexto históricos e culturais do estado do Amazonas que, em sua maioria, 

está em degradação, e têm potencialidades de regeneração para fins úteis aos visitantes e 

população. 

Cumpre ratificar que a Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu Artigo 24, 

dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico (vide art. 

24, VII, da CF/88) e sobre educação, cultura e desporto (vide art. 24, IX, da CF/88).  

Dessa forma, é importante salientar que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 

direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e 

a difusão das manifestações culturais. Ademais, o Estado protegerá as manifestações das 

culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 

processo civilizatório nacional. 

Também não se pode deixar de se apontar a Lei n° 6.513, de 20 de dezembro de 1977, 

que dispõe sobre a criação de Áreas Especiais e de Locais de Interesse Turístico e sobre o 

inventário com finalidades turísticas dos bens de valor cultural e natural.  

Outra forma de proteção do patrimônio cultural pode se dar por meio da ação civil 

pública prevista na Lei 7.347/85, a qual rege as ações de responsabilidade por danos morais e 

patrimoniais causados, entre outros ao meio ambiente e a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico.  

Cumpre lembrar que tem legitimidade para propor a ação civil pública: a) Ministério 

Público; b) Defensoria Pública; c) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; a 

autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; a associação que, 
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concomitantemente: a) esteja constituída há pelo menos 01 (um) ano nos termos da lei civil; e 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à 

ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico 

e paisagístico. 

No Paço da Liberdade e seu entorno há atratividade turística em potencial, localizada no 

centro urbano e histórico de Manaus, centrada no grau de interesse arquitetônico, por meio de 

Leis e Decretos, programas e projetos das esferas públicas. Encontra-se, porém, há muitos 

anos em decadência, conforme visto em capítulos anteriores. 

Como exemplo de espaços públicos usados para as atividades turísticas, têm-se os 

centros históricos revitalizados do Pelourinho, em Salvador, Bahia, da Lapa, no Rio de 

Janeiro, em São Luiz, no Maranhão, em Olinda, Pernambuco e, em São Paulo, capital, que 

são considerados, inclusive, cartões postais dessas localidades e atrativos turísticos 

roteirizados, incentivando a visitação, por meio de trabalhos efetivos das secretarias públicas, 

desses estados e municípios e até de parcerias com o setor privado, além ainda de associações 

de classes do trade turístico e Organizações Não Governamentais – ONGs –, que podem ser 

vislumbrados. 

Considerando-se o aspecto econômico, a revitalização de conjuntos arquitetônicos pode 

torna-se um bom negócio resgatando ao mesmo tempo a memória, desde que utilizados com a 

finalidade de prestação de serviços como a gastronomia, às manifestações culturais e, até 

mesmo, de atividades lúdicas com as quais os visitantes e turistas possam interagir. 

O que levou-nos a proposta de utilização do Paço da Liberdade para atividade turística e 

de lazer foi à potencialidade da área para tais fins, a arquitetura, sua localização e todo seu 

contexto histórico são fatores potenciais e, que podem se tornar reais e benéficos. 

A proposta pressupõe um planejamento para posterior implementação, complexo 

turístico de áreas, espaços de atividades: comercial, cultural, lazer e recreação e gastronômico 

(bares, lanchonetes e restaurantes), de tal maneira a compor um:  

 

- Espaço comercial de produtos artesanais – com a restauração do antigo Hotel 

Cassino/Cabaré Chinelo.  

- Espaço cultural com recuperação do Paço da Liberdade para a instalação de um Museu da 

Cidade ou Museu Histórico de Manaus, o Museu do Palácio Rio Branco e o Museu do 
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Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, esses dois últimos já recuperados e de uso 

público. 

- Espaço de lazer e recreação – restauração da Praça D. Pedro II e das casas antigas. 

- Espaço gastronômico de alimentos e bebidas – com a restauração das casas antigas. 

 

A seguir, especificamos as propostas para cada espaço delineado, de maneira a compor 

um complexo de visitação, lazer e recreação aos turistas e população local.  

 

3.1 ESPAÇO COMERCIAL  

 

Na área que compreende o antigo Hotel Cassino/Cabaré Chinelo, esquinas das Ruas 

Bernardo Ramos e Governador Dr. Vitório, poderá servir para fins de comercialização de 

produtos da região. Para tanto, será necessária a revitalização do prédio, organização e 

administração dos espaços e o incentivo à participação de artesões na produção e 

comercialização dos produtos nessa área. 

Esses artesãos e empreendedores poderiam utilizar o espaço, por meio de licitações, na 

concessão de permissionários, com administração própria. Um exemplo disso foi o que 

ocorreu com o antigo presídio em Recife, Pernambuco, cujo espaço foi utilizado para tal fim, 

sem descaracterização de sua estrutura original.  

E exploração comercial pode ser estimulada pelo poder público para a concessão do 

espaço junto às associações de artesãos existentes no estado. Políticas públicas de incentivo a 

produção e comercialização dos produtos artesanais em um espaço histórico e arquitetônico, 

assim como a utilização do espaço, por meio de desapropriação ou incentivo de revitalização 

aos proprietários para tal finalidade.  
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Figura 29 – Foto de satélite da área de estudo, no centro da cidade de Manaus. 

FONTE: Google mapas, 2012 (com adaptações). 
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3.2 ESPAÇO CULTURAL  

 

No Paço da Liberdade pode-se considerar a instalação do museu, conforme proposta do 

Programa Monumenta, já citado em capitulo anterior, em revitalização. O Paço fica no 

quadrante da Rua Bernardo Ramos, Avenida Sete de Setembro, Travessas Dr. Vivaldo Lima e 

Governador Vitório.   

O Palácio Rio Branco, restaurado em 2010, e o Instituto Geográfico e Histórico do 

Amazonas, já funcionam como espaços culturais, museus. Esses não possuem programação 

oficial, há exposições permanentes de visitação pública, que seriam incluídas no roteiro de 

visitas. 

O Palácio Rio Branco está localizado na Avenida Sete de Setembro com a Travessa Dr. 

Vivaldo Lima, nele funciona o Centro Cultural, voltado aos estudos da história política 

amazonense. Funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 09:00 às 17:00 horas., sem taxa para 

acesso.   

No prédio do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas – IPHAN –, na Rua 

Bernardo Ramos, reúne material relativo à história, etnografia e arqueologia da região, desde 

a fundação do Instituto, em 1917. Seu patrimônio atual contém mais de mil peças, entre 

cerâmicas, instrumentos de madeira, ossos, arcos, flechas, objetos de adornos de guerra, 

cocares, igaçabas, conchas de moluscos etc. Entre elas, destaque para uma estatueta de pedra 

antropozoomorfa (a peça mais rara desse museu, as urnas funerárias da subtradição Guarita, 

os muiraquitães, amuletos indígenas, em pedra) dentre outras. Funciona de segunda-feira a 

sexta-feira, das 08:00 às 17:00 horas, sem taxa para acesso.   

Esses espaços contemplarão a música, a pintura, a literatura, a escultura, a fotografia da 

historicidade e da cultura do Amazonas e suas influências culturais. 

 

3.3 ESPAÇO DE LAZER E RECREAÇÃO 

 

A Praça D. Pedro II, entre a Rua Bernardo Ramos, as Travessas Governador Dr. Vitório 

e Dr. Vivaldo Lima e a Avenida Sete de Setembro. Poderia ser usada como espaço de lazer e 

recreação, após um estudo arqueológico sistemático, acerca das urnas funerárias indígenas ali 

existentes, revitalização e reconstituição da vegetação da praça, assim como dos bancos de 

madeira, conforme descrição de sua construção, recuperando seu aspecto originalidade.  
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O chafariz e coreto foram recuperados em 2010, contudo estão sendo usados 

inadequadamente pelos transeuntes, moradores de rua, desse local. Carecem de uso adequado 

na composição da praça. 

Nessa área ao ar livre, os usuários poderiam apreciar a paisagem natural e construída, 

nos períodos diurno e noturno, com exposições, teatralidades, músicas... e a utilização de 

recursos tecnológicos que possam ser aproveitados pelos usuários como o sistema wireless. 

Algumas casas antigas podem funcionar como casas noturnas, sobremaneira a servir de 

diversão aos visitantes, turistas, sem a descaracterização da estrutura original desses prédios e, 

a obediência às leis para tal finalidade. 

  

3.4 ÁREA GASTRONÔMICA  

 

Com a restauração das casas antigas, situadas na Rua Bernardo Ramos, os 

empreendedores podem beneficiar-se da comercialização de alimentos e bebidas, com bares, 

restaurante, lanchonetes, usufruindo da estrutura das casas antigas, promovendo espaços de 

recreação e gastronomia diversificada. Para que tal aconteça, faz-se necessário incentivar os 

empreendedores do setor de alimentos e bebidas, como permissionários, por meio de 

concessão do uso desse espaço para fins comerciais.  

 

3.5 AÇÕES PROPOSTAS 

 

Essa proposta evidencia a parceria do poder público, municipal e estadual e setor 

privado, de modo a considerar qualitativamente o Paço da Liberdade e seu entorno como 

atrativo turístico.  

Atividades conjuntas entre as secretarias de turismo e de cultura das esferas estadual e 

municipal, da cidade de Manaus, na composição de lazer e recreação, cultura e gastronomia 

nessas áreas, uma vez por mês, incentivando a participação da população local e visitante.  

Para a implementação do complexo turístico do Paço da Liberdade e seu entorno, 

considera-se ações de melhoria, entre parcerias do poder público e privado, além dos 

permissionários, na utilização desses espaços, pode-se considerar qualitativamente: 

 

- Restauro e implantação de receptivo turístico e usos afins. 
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- Reurbanização dos logradouros do trecho da área elegível em que se situam os atrativos 

mencionados, como as Ruas Bernardo Ramos, Av. Sete de Setembro, a Praça D. Pedro II. 

- Implantação de equipamentos turísticos. 

- Implantação de estacionamento para veículos individuais e coletivos turísticos fora da área 

do espaço de uso turístico, de lazer e recreação. 

- Recuperação de imóveis privados. 

- Iluminação pública e sinalização turística adequada. 

- Abastecimento de água. 

- Segurança. 

- Limpeza. 

- Excelência na prestação dos serviços ao público. 

- Marketing. 

- Roteiros de atividades culturais. 

- Administração própria – vinculada a uma secretaria pública e/ou privada. 

- Preservação e Conservação do espaço público. 

- Programa de avaliação contínua do uso do espaço público. 

- Realização de cursos profissionalizantes, de acordo com os interesses dos beneficiários em 

parceria com o SEBRAE. 

 

Cabe destacar que o município de Manaus conta com um serviço privado de Água e 

Esgotos – Águas do Amazonas, que deverá beneficiar a área elegível com a recuperação do 

sistema de esgotamento sanitário existente e substituição da rede de distribuição de águas, 

pois a atual ainda é remanescente do século XIX, de modo a atender o aumento de demanda 

criada pelo desenvolvimento do turismo local. 

Assim, no que diz respeito às condições de saneamento básico, cabe também uma 

recomendação quanto à drenagem urbana. Embora não haja evidência de problema que 

causem prejuízos significativos, o sistema atual necessita de manutenção corretiva e 

monitoramento, objetivando diminuir o transtorno causado aos pedestres no período das 

cheias, principalmente em trechos de ruas onde o rio invade parcialmente a caixa viária, como 

é o caso do início da Avenida Sete de Setembro. 
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Em relação aos resíduos sólidos, o órgão da Prefeitura responsável pelo serviço de 

limpeza deve incluir programas a serem implantados para a coleta seletiva em todo o centro 

da cidade. 

Quanto à questão da poluição sonora e do ar, deve ser implantado um plano de 

circulação viária onde a circulação de automóveis seja redirecionada, preservando a área de 

espaço de uso público de visitantes ao Paço da Liberdade e seu entorno. Os impactos 

negativos devem referir-se, basicamente, a ruídos e poeiras geradas nos canteiros de obras no 

período da revitalização desses espaços. 

Propõe-se um roteiro diurno e outro noturno para a visitação dos espaços culturais e 

históricos, assim como às áreas de comércio, de lazer e de gastronomia. Um corredor 

turístico, tipicamente regional, trazendo em suas estruturas físicas, as peculiaridades 

indígenas, o período econômico da extração da borracha até a modernidade contemporânea. 

As ações propostas, com vistas ao aproveitamento turístico e mudanças ou adequação 

de uso nos imóveis da área do Paço da Liberdade e entorno, poderão gerar novas atividades 

econômicas no município, além de contribuir para elevar a autoestima da população residente. 

Assim, os impactos sociais delas esperados são certamente positivos, no longo prazo, e podem 

ser resumidos da seguinte forma: 

 

- Melhoria da qualidade de vida dos residentes, principalmente com a reurbanização das 

praças e logradouro, bem como ações voltadas para a preservação dos edifícios do patrimônio 

histórico, que irão contar com oferta mais atrativas de serviços e novas oportunidades de 

lazer. 

- Manutenção adequada dos edifícios históricos de propriedade privada situada na área do 

Projeto. 

- Melhoria das condições de circulação e estacionamento para visitantes. 

- Melhoria estética, com consequente aumento da autoestima dos residentes e da atratividade 

da cidade para visitantes. 

- Melhoria da qualidade do ar e do nível de ruído, no centro histórico. 

- Restauração de estabelecimentos voltados para o turismo, e 

- Aumento de oportunidades de geração de renda, com abertura de novos negócios e novos 

postos de trabalho. 
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O centro antigo continua lá, desconhecido pela maioria dos manauaras, esquecido, 

aguardando um novo momento para renascer na vida e no imaginário desta cidade, como um 

espaço cultural aos turistas e população local. 

A proposta aqui exposta será apresentada ao SEBRAE-AM, na tentativa de parceria 

com os órgãos públicos, Estadual e Municipal, por meio de suas Secretarias de Cultura e 

Turismo no aprimoramento, das demais áreas de conhecimentos específicos, como 

arquitetura, arqueologia, engenharia, entre outras, aqui apenas citadas. 

As casas, de propriedade particular, poderão ser desapropriadas ou participarem de 

regimento de acordo, como aluguel, para a utilização das atividades propostas nesse estudo. 

Isso pode se dá por meio de incentivos governamentais, na preservação, conservação e 

valorização da área. 

A infraestrutura de apoio deve compor o complexo, sobremaneira a promover a 

segurança e conforto dos usuários do espaço, como policiamento e sistema eletrônico de 

câmeras, caixas eletrônicos, casa de câmbio, estacionamento e posto de atendimento 

emergencial.  

Não se trata, portanto, de uma proposta acabada ou projeto de ação para a área de 

estudo. É um estudo sistemático, que compreende algumas nuanças, acerca da atividade 

turística, área essa multidisciplinar, na execução de sua finalidade, que é proporcionar, dentre 

outros, lazer e recreação aos seus usuários. 

O turista em visita a cidade pode desfrutar, em um único dia, das atividades de lazer, 

entretenimento, comércio de artesanato e gastronomia do lugar. Chegando pela manhã, poderá 

tomar um café, tipicamente regional, com as guloseimas da localidade, na área gastronômica, 

pode seguir visitando os museus, usufruindo da praça e suas atrações culturais, almoçar, 

lanchar e/ou jantar, escolhendo a diversificada oferta de produtos da culinária regional, 

nacional ou internacional, adquirir produtos artesanais, souvenir, blusas, CDs, entre outros na 

área comercial para esse fim. 

O visitante local pode, em todos os dias da semana, usufruir dos espaços abertos da 

praça e sua diversidade cultural, exposições, apresentações de músicas, teatro, literatura etc., 

visitar os museus, cada um com suas particularidades de peças históricas, alimentar-se, nas 

mais variadas lanchonetes e restaurantes, conhecer melhor e até adquirir produtos do 

artesanato local. 
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Há, dias e horários de funcionamento aos atrativos, de modo a promover a manutenção 

e a organização dos mesmos para a visitação. O quadro a seguir evidencia a proposta de 

roteiro para a área de estudo, de maneira a comungar todos os dias atrativos e atrações nos 

espaços históricos e culturais e a manutenção dos mesmos em um complexo turístico Paço da 

Liberdade e entorno. 

 

   Quadro 7 – Roteiro para o Paço da Liberdade e entorno 

ROTEIROS 

PAÇO DA LIBERDADE E ENTORNO 

ESPAÇOS ATRATIVOS DIAS E HORÁRIOS 

Comercial - Antigo Hotel Cassino/Cabaré 

Chinelo 

- Visita às lojas de artesanatos 

9:00 às 17:00 horas 

Todos os dias 

Cultural - Paço da Liberdade 

 

 

 

- Palácio Rio Branco 

 

 

 

- Instituto Geográfico e Histórico 

do Amazonas – IGHA – 

- Exposição da História da Cidade 

de Manaus 

09:00 às 17:00 horas 

Segunda a Sábado 

- Exposição da História Política 

Amazonense 

09:00 às 17:00 horas 

Terça-feira a Domingo 

- Exposição de Peças de 

referencias Históricas, 

Etnográficas e Arqueológicas 

da região 

09:00 às 17:00 horas 

Quarta-feira a Segunda-feira 

Lazer e Recreação - Praça D. Pedro II  

 

 

 

 

 

 

 

- Casas antigas 

- Atividades de lazer e recreação 

musicais, teatrais, pinturas, 

literaturas... Utilização de internet 

por wireless e Contemplação da 

vegetação natural 

09:00 às 22:00 horas 

Todos os dias 

- Casas noturnas dançantes 

Abertura a partir das 22:00 

horas 

Dias específicos da semana, 

conforme proprietários 

Gastronômico 

(Alimentos e Bebidas) 

- Casas antigas - Alimentos e Bebidas 

diversificadas – Café Regional, 

Almoço, Jantar, Lanches, Bares. 

07:00 às 23:00 horas 

Todos os dias 
FONTE: Própria do autor, 2012. 
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Para que haja uma real democratização, ou se realize efetivamente uma política pública, 

acredita-se que seria possível uma intervenção política das pessoas da localidade, da cidade de 

Manaus, isto é, uma intervenção que questione a atual situação e os eventos públicos de 

investimentos, a fim de permitir a compreensão da situação real social dos espaços públicos 

de relevante interesse históricos e culturais para o Estado do Amazonas, consequentemente 

pensando os espaços/equipamentos para o lazer no sentido de construir uma nova sociedade, 

visando a igualdade social. 

Faz-se necessário destacar que a atividade turística, como qualquer atividade 

econômica, pode servir benéfica ou maleficamente. Tanto pode contribuir para melhorias 

coletivas, quanto para interesses pessoais. Tudo vai depender dos seus gestores, definindo as 

diretrizes a serem seguidas, fazendo as escolhas ou tomando as decisões assertivas, em prol da 

coletividade.  

Enquanto atividade, o turismo pode (e deve) promover a equidade social, preservação 

de bens histórico-culturais-naturais, distribuição de renda, geração de emprego e oportunidade 

de negócios, princípios norteadores da sustentabilidade.  

O turismo é ainda uma alternativa que deve interessar gestores que querem desenvolver 

suas localidades e regiões, desde que conduzido por profissionais qualificados e 

comprometidos. Os planos e políticas de intervenções para centros históricos devem 

contemplar o profissional do turismo porque, além da capacidade técnica, ele tem a 

responsabilidade de intervir na sociedade em um campo que lhe seja familiar e que haja 

domínio.  

É preciso que os gestores públicos mudem suas prioridades e possam oferecer soluções 

aonde os interesses políticos não prevaleçam. Igualmente, a sociedade civil organizada, 

acadêmicos e população em geral se mobilizem para exigir mais seriedade, comprometimento 

e ações equitativas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com as teorias de Milton Santos (1978; 1982 e 1988), a geografia do lugar 

poderia ser construída a partir da consideração do espaço como um conjunto que permite 

ações que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as condições 

ambientais e as condições sociais, e redefinidoras de cada lugar. Um resultado direto ou 

indireto das ações e atravessam ou se instalam nos fixos, modificando a sua significação e o 

seu valor, ao mesmo tempo em que, também, se modificam. 

Assim, é possível resgatar o contexto geo-histórico e cultural da cidade de Manaus, em 

especial o Paço da Liberdade e seu entorno ao longo de toda sua trajetória como um dos 

primeiros espaços, dessa cidade, que foi redefinido pelas condições sociais que atribui a essa 

porção do espaço urbano da capital do estado do Amazonas um valor ímpar. 

A configuração territorial, dada pelo conjunto formado pelos sistemas naturais 

existentes e o espaço que reúne a materialidade e a vida que tende a ser objeto, já que as 

próprias coisas, dádivas da natureza, quando utilizadas pelos seres humanos, a partir de um 

conjunto de intenções sociais, passam, também, a ser objetos, respondem as condições sociais 

cada momento histórico, como foi e é o caso do Paço da Liberdade e seu entorno, pelas 

construções arquitetônicas realizadas em períodos distintos da economia e da história do 

Amazonas, ligados a relações e fatos sociais que ali se deram relacionados ao lazer, comércio, 

serviços públicos, e outras atividades que acabaram esquecidas, degradadas e/ou 

marginalizadas. 

O nível global, e o nível local, lugar, do acontecer são conjuntamente essenciais. Os 

acontecimentos se incluem em um sistema levados pela história do movimento dos objetos. 

Conforme os teóricos estudados, a divisão do trabalho leva a uma socialização capitalista 

marcada pelo domínio dos valores de troca e a expansão da urbanização. Essas servem de 

base para a relação entre as cidades e as distintas regiões, promovendo as transformações 

espaciais através da paisagem construída.  

Prédios inteligentes, vias rápidas, infraestruturas... em algumas áreas urbanas, na maior 

parte da aglomeração permanecem objetos herdados, representativos de outras épocas. O 

espaço urbano reúne áreas com os mais diversos conteúdos técnicos e socioeconômicos. A 
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exemplo da biodiversidade do Amazonas pode-se, aqui, falar também de uma diversidade  

socioespacial,  encaixada  em ecologias sociotécnicas recriadas ao  longo da história urbana e 

ampliadas no momento atual da cidade de Manaus.  

A paisagem urbana reúne e associa pedaços de tempo materializados de forma diversa, 

autorizando comportamentos econômicos e sociais diversos, como bem se vê na paisagem da 

área do Paço da Liberdade e seu entorno. 

Santos (2007) considera que uma paisagem concebe desiguais ocasiões do 

desenvolvimento de uma sociedade, visto que o espaço modifica-se ininterruptamente para 

poder seguir as mutações da sociedade. A configuração é alterada, renovada, suprimida para 

dar lugar a outra forma que atenda às novas necessidades da estrutura social. 

A análise da área do Paço da Liberdade e seu entorno foi objetivo de estudo dessa 

dissertação, como espaço de uso público à atividade turística e de lazer e recreação na cidade 

de Manaus. Esse espaço foi outrora palco de inúmeras manifestações históricas e culturais, 

além de econômicas e sociais que lhe imprimiram uma feição, de acordo com os historiadores 

estudados, diferenciada do restante do Brasil, que tem por peculiar a relação social e 

econômica com o exterior. 

A relação do Amazonas, em particular da cidade de Manaus com a formação social 

nacional  se dá como uma mediação entre o mundo, a região e o lugar. Isto é, a colonização 

pelos Portugueses, a organização sócio-espacial foi marcada pela extração do látex, pela 

emigração, pela criação da Zona Franca e do Polo Industrial de Manaus, pela diversidade dos 

recursos naturais e pela exploração desses recursos que mediam as relações do lugar com o 

regional, nacional e mundial, em especial, com a atividade turística. 

A formação socioeconômica e espacial resulta desse complexo de combinações que têm 

sua existência materializada a partir das características geográficas originais que podem ser 

mais ou menos preservadas, dependendo da ação humana. 

A atividade turística, de lazer e de recreação do Paço da Liberdade e seu entorno 

possibilitará, através da implementação de propostas de valorização e de uso desse espaço, a 

efetivação do direito das atuais e futuras gerações de usufruir dos recursos disponíveis na 

superfície terrestre, modificando e resignificando lugares, o que dará uma nova qualidade de 

vida e um olhar diferente a área em questão.   

Como afirmam os historiadores sobre o Amazonas (GARCIA, 2009; MONTEIRO, 

1998; SOUZA, 2009), as imagens extremadas historicamente construídas sobre a Amazônia 



108 
 

 

se reportam, atualmente, com feições e intensidade novas. Em níveis local, regional e 

mundial, a Amazônia é percebida como espaço de projeção para o futuro, de novas 

oportunidades, de alternativas, de possibilidades de ascensão na qualidade de vida. 

Os ciclos econômicos, políticos e sociais que caracterizam a história da cidade de 

Manaus, colabora para a modificação da paisagem original, como se analisou através das 

obras estudadas (SANTOS, 1988, 2002; Yázigi, 2001; GARCIA, 2009; SANTOS, 2008). 

Entretanto, não se pode permitir que a degradação coloque em risco o patrimônio histórico e 

cultural do lugar. É aí que se coloca a necessidade da intervenção do poder público e privado 

para a conservação destes citados patrimônios, tornando-os de uso público para a coletividade 

e para atividades turísticas, de lazer e recreação dos visitantes. 

A legislação existente deve ser colocada em prática, de modo a proteger o patrimônio 

edificado existente na cidade, dando-lhes sustentabilidade permanente, sensibilizando os 

atores sociais atuantes nesses espaços, visando não só recuperar, mas assegurar que esse 

patrimônio não se degrade ainda mais se é que pode existir, nível maior que o já existente, e 

que o Estado e as entidades consolidem uma parceria permanente e duradoura no processo de 

revitalização, preservação desse patrimônio para o uso público.  

As ações do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal e seus parceiros, no que diz 

respeito à revitalização do patrimônio edificado, ainda são incipientes,em decorrência da 

morosidade na recuperação e uso desses espaços Há, portanto, muitas intervenções a serem 

executadas na cidade de Manaus, pois a mesma está em crescimento e desenvolvimento 

constantes, o que significa dizer que os riscos de perda desse patrimônio são cada vez 

maiores. 

Uma cidade moderna não é aquela que se recobre de edificações modernas, que 

incorporam maior tecnologia, mas que, consegue preservar o antigo, estabelecendo um 

convívio harmonioso com o atual. Por meio do patrimônio construído no passado e no 

presente, a cidade pode dialogar e retratar a trajetória histórica da sociedade cujos reflexos se 

projetam no seu território transformado. Assim, pois, se faz necessário, recuperar e manter o 

seu patrimônio em qualquer de suas expressões, como incentivo à manutenção da identidade 

étnica e cultural de seu povo.  

É nesse momento que se percebe a necessidade de uma maior atuação dos Governos, 

Estaduais e Municipais, por meio de seus programas, tais como os citados e discutidos em 

capítulos anteriores, Manaus Belle Époque e Monumenta, no processo de preservação e 
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conservação do Centro Histórico de Manaus, repleto de ícones de diferentes etapas da 

evolução histórica da cidade e da riqueza do patrimônio ali edificado. 

A revitalização da área do Paço da Liberdade e seu entorno e as propostas para o seu 

uso público, poderá dar origem a roteiros turísticos, abrindo mais uma opção de atividades 

turísticas e de lazer na cidade de Manaus, nesses espaços tão representativos da história e da 

cultura local. 
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UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ-UNIVALI 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS-COMUNICAÇÃO, 

TURISMO E LAZER/CECIESA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM TURISMO 

E HOTELARIA-MESTRADO ACADÊMICO INTERINSTITUCIONAL-

UNIVALI/UNINORTE 
 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

FORMULÁRIO 

Atrativo Turístico __________________________________________________________ 

Administração __________________________________________________________ 

 

1. Tipo de atrativo 

(   ) Geográfico ___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________ 

(   ) Histórico ___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________ 

(   ) Cultural ___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________ 

 

2. Infra estrutura básica e de apoio turístico 

Infra estrutura básica 

(   ) Energia 

(   ) Esgoto 

(   ) Água 

(   ) Outras 

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________________________________ 

Infra estrutura de apoio 

turístico 

(   ) Sim 

(   ) Não 

______________________________________________________

______________________________________________________

__________________________________________ 

 

3. Capacidade de visitantes/turistas  

 

4. Disponibilidade para visitas 

Dias da semana Horários 
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5. Condução ao atrativo turístico 

(   ) Por meio de placas 

(   ) Guias 

(   ) Nenhuma 

 

6. Taxa/Ingresso 

(   ) Sim Valor ______________________________ 

(   ) Não  

 

7. Área livre – céu aberto 

(   ) Sim _________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________ 

              _________________________________________________________________ 

(   ) Não 

 

8. Separação de resíduos/Tipo(s) 

(   ) Total 

(   ) Parcial 

(   ) Nenhuma 

Tipo(s) ___________________________________ 

 

9. Lixeira seletiva/adequação 

(  ) Existe, porém é insuficiente 

(  ) Existe, é suficiente 

(  ) Não existem 

 

10. Placas indicativas/de sensibilização 

(  ) Existe, porém é insuficiente 

(  ) Existe, é suficiente 

(  ) Não existem 

 

11. Projeto para o atrativo 

(  ) Existe, porém é insuficiente ______________________________________________ 

                                                   _______________________________________________ 

                                                   _______________________________________________ 

(  ) Existe, é suficiente ______________________________________________________ 

                                     ______________________________________________________ 

                                     ______________________________________________________ 

(  ) Não existe 
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Foto 1 – Palácio Rio Branco. 

FONTE: Própria do autor, 2012. 

 

 
Foto 2 – Revitalização do Paço da Liberdade. 

FONTE: Própria do autor, 2012. 
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Foto 3 – Casa Antiga no entorno do Paço da Liberdade. 

FONTE: Própria do autor, 2012. 

 

 
Foto 4 – Casas antigas n

os
 69 e 77 

FONTE: Própria do autor, 2012. 
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Foto 5 – Casa antiga no entorno do Paço da Liberdade. 

FONTE: Própria do autor, 2012. 

 

 
Foto 6 – Ruínas do Cabaré Chinelo 

FONTE: Própria do autor, 2012. 
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Foto 7 – Rua Bernardo Ramos 

FONTE: Própria do autor, 2012. 

 

 
Foto 8 – Avenida Sete de Setembro 

FONTE: Própria do autor, 2012. 
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Foto 9 – Casas antigas, setor público. 

FONTE: Própria do autor, 2012. 

 

 
Foto 10 – Casas antigas, Igreja Maçônica. 

FONTE: Própria do autor, 2012. 
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Foto 11 – Casa antiga, setor público. 

FONTE: Própria do autor, 2012. 

 

 
Foto 12 – Quadro á frente de uma casa antiga. 

FONTE: Própria do autor, 2012. 
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Foto 13 – Prédio antigo, setor do porto privatizado 

FONTE: Própria do autor, 2012. 

 

 
Foto 14 – Placa de obra do Paço da Liberdade 

FONTE: Própria do autor, 2012. 
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Foto 15 – Estrutura de ferro do coreto da Praça D. Pedro II 

FONTE: Própria do autor, 2012. 
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Foto 16 – Comércio na Av. Sete de Setembro 

FONTE: Própria do autor, 2012. 

 

 
Foto 17 – Área militar na Rua Bernardo Ramos 

FONTE: Própria do autor, 2012. 
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Foto 18 – Vista aérea da Rua Bernardo Ramos 

FONTE: Própria do autor, 2012. 

 

 
Foto 19 – 9

o
 Distrito Naval da Marinha do Brasil 

FONTE: Própria do autor, 2012. 

 



129 
 

 

 
Foto 20 – Área de estudo 

FONTE: Google mapas, 2012. 


