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RESUMO

Esta pesquisa apresenta as Políticas Públicas de Turismo do Estado do Amapá no período de
2003/2007, com a finalidade de entender como elas foram constituídas. Possui como escopo
caracterizar o sistema turístico do Estado através do modelo sistêmico; reconhecer suas
políticas de turismo com a utilização do Plano Nacional de Turismo 2003/2007 e o Programa
de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil; e analisar os instrumentos que serviram
para sua implementação. A metodologia envolveu pesquisa bibliográfica e documental, a
bibliográfica permitiu reconhecer as políticas propostas no Estado, e a documental
possibilitou compreender de que forma essas políticas foram implementadas. As análises
foram realizadas através dos programas e projetos turísticos do Estado do Amapá no período
de 2003/2007 com a utilização de Instrumentos Políticos propostos por Bramwel (20001),
sendo assim expostos: Encorajamento; Incentivos Financeiros; Investimentos Públicos e;
Regulamentação. No decorrer da pesquisa foi desenvolvido mais um instrumento denominado
de “Comprometimento dos Atores”, permitindo assim verificar o seu envolvimento nas
políticas de turismo do Amapá. Com base nos instrumentos criaram-se alguns “Temas” que
serviram para observar e entender a constituição das políticas públicas de turismo do Estado.
Através dos resultados das análises com utilização dos instrumentos políticos, foram
observados que as políticas públicas de turismo do Estado do Amapá no período de
2003/2007 tiveram como suporte o Plano Nacional de Turismo 2003/2007 através de seus
macro-programas e do Programa de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil como
suas diretrizes políticas e módulos operacionais, que possibilitaram determinar a constituição
das políticas públicas de turismo do Estado do Amapá.

Palavras – Chave: Turismo; Políticas Públicas; Estado do Amapá; Instrumentos Políticos;
Modelo Sistêmico.
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ABSTRACT

This research presents the Public Tourism Policies of the State of Amapá for the period
2003/2007, in order to understand how they were built. It seeks to characterize the tourism
system of the State through the systemic model; to recognize its tourism policies, using the
National Tourism Plan for 2003/2007 and the Regionalization Tourism Program “Roteiros do
Brasil” (Itineraries of Brazil); and to analyze the tools used in its implementation. The
methodology used a literature review and document research. The literature review allowed
the identification of the policies proposed within the state, while the document research
enabled an understanding of how these policies were implemented. The analysis was carried
out through the tourism programs and projects in the State of Amapá during the period
2003/2007, using the policy tools proposed by Bramwell (2001), namely: Encouragement,
Financial Incentives, Public Investment; and Regulation. During the research, another tool
was developed, called "Stakeholder Commitment", which enables their level of involvement
in the public tourism policies of Amapá to be determined. Based on the tools, some “Themes”
were created, which were used to observe and understand better how these policies on tourism
in the State were formed. Based on the results of the analyses, using the political tools, it was
observed that public tourism policies in the State of Amapá, in the period 2003/2007, were
supported by the National Tourism Plan 2003/2007, though its macro-programs and the
Tourism Regionalization Program “Roteiros do Brasil”, with its political guidelines and
operational modules, enabling the constitution of public tourism policies of the State of
Amapá to be determined.

Key words: Tourism; Public Policy; State of Amapá; Political Tool; Systemic Model.
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1 – INTRODUÇÃO

1.1.

Contextualização, justificativa e problematização
Ao longo da história do Brasil, pode-se falar das políticas públicas como um tema de

grande discussão entre o meio acadêmico, governamental, e/ou profissional no que tange seu
surgimento, aplicabilidade, interferência e implementação, seja em âmbito nacional, estadual
ou municipal.
As características das políticas públicas do Brasil eram mais voltadas para outras áreas
consideradas de maior importância, sem se preocupar com as peculiaridades de cada região,
sendo que as intervenções do governo não eram tão específicas ao ponto de estarem aptos a
consolidar uma política pública voltada para o turismo, não obstante, é certo observar que o
Brasil possui um histórico relativamente recente de intervenção governamental,
especificamente no turismo. Tradicionalmente, as políticas públicas, mas discutidas
e implementadas referem-se a áreas como saúde, educação, habitação, energia,
agricultura, indústria, comércio, seguranças, esportes e economia. Nas últimas
décadas, surgiram as políticas direcionadas ao meio ambiente e ala tecnologia,
patrimônio histórico, artístico e cultural e as políticas de turismo. (BRASIL, 2009, p.
30)

Dentro das políticas públicas no Brasil, o setor do turismo vem obtendo maior
notoriedade no cenário nacional, haja vista seu grande potencial na captação de divisas e
geração de renda e emprego, por isso a existência de grande preocupação neste setor em
relação as suas próprias políticas.
No passar do tempo o turismo vem sofrendo algumas transformações em diversos
aspectos, tanto no social, econômico e principalmente no ambiental, possibilitando que haja a
introdução das políticas públicas de turismo neste novo cenário nacional.
O envolvimento de alguns setores da infraestrutura básica ou do setor econômica do
Brasil faz com que o turismo caminhe concomitante com as políticas públicas, pois, elas
possuem ”um nível de articulação cada vez mais intenso” (BRASIL, 2009, p. 30), fazendo
com que
[...] as políticas direcionadas ao planejamento e desenvolvimento do turismo devem
estar articuladas com outras políticas, que podem ser ligadas diretamente ao turismo,
ou a ele relacionadas, como transporte, meio ambiente, saneamento básico, saúde,
educação, segurança, fomento de atividades produtivas, etc.(BRASIL, 2009, p. 30)
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Essas políticas citadas anteriormente com base no desenvolvimento do turismo, chega
mais tardiamente no estado Amapá, (é bom salientar que o Amapá se tornou Estado apenas
em 1988 com a nova Constituição Brasileira) sendo que a secretaria estadual de turismo só
passa a existir em 2004, antes denominada de Departamento Estadual de Turismo – DETUR,
vinculada a Secretaria da Indústria comercio e Mineração do Estado do Amapá – SEICOM.
Com a criação de uma secretaria de turismo, começou-se a pensar em uma política
pública voltada especificamente para o turismo por acreditar que se tornava necessário para o
crescimento e desenvolvimento do Estado. No caso do Amapá essas políticas foram feitas
com base no Plano Nacional de Turismo 2003/2007 e o de Regionalização do turismo
“Roteiros do Brasil”, sendo que essas políticas foram criadas através de programas e projetos
sobre o turismo do Amapá com base nos planos supracitados.
Através dos projetos de turismo realizado no Amapá no período entre 2003 à 2007,
esta pesquisa analisou alguns projetos a fim de estabelecer resultados mais concretos sobre as
políticas de turismo do Estado, contudo, por causa das prováveis deficiências e ajuste que não
são compatíveis com as que foram propostas inicialmente pela política nacional, busca-se
verificar se as implementações dos programas e projetos realizados no mesmo período
estavam ocorrendo segundo o que foi proposto inicialmente pelos PNT 2003/2007 e o
Programa de Regionalização do Turismo.
A política pública que foi abordada nesta pesquisa, teve como base o tema turismo, uma
atividade social que faz parte de um setor da economia que vem crescendo a cada dia em
nosso país por diversos aspectos como: o social, econômico e ambiental, cuja importância fez
com que em 2003 fosse criado o Ministério do Turismo, tornando-o com característica de
independência de outros setores ao qual o turismo já esteve vinculado, como o da indústria e o
esporte por exemplo.
A pesquisa em questão teve como foco principal as políticas públicas; turismo; e o estado
do Amapá, e buscou contribuir com o Programa de Mestrado Acadêmico em Turismo e
Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí, através de uma análise de políticas públicas de
turismo, em um estado que tem apenas 21 anos de vida, no qual sua política de turismo está
em formação, tornando assim esta pesquisa uma pequena contribuição para destinos em
formação no que diz respeito as suas políticas de turismo.
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A proposta desse tema surge mediante alguns questionamentos que pairavam sob a
existência ou não das políticas públicas de turismo no estado do Amapá. Como elas surgirão?
Como elas estão sendo executadas? Por que elas não são tão visíveis ao ponto de estabelecer
elo entre o poder público e privado? Quais as bases de sustentação que ela foi criada?
Mediante a estas perguntas permitiram que elas fossem analisadas e com isso a tentativa de
torna esta pesquisa um ponto de partida para o estudo das políticas públicas de turismo do
Estado do Amapá.
As políticas públicas de turismo do Brasil têm um histórico que se remete aos anos 60, no
qual começa a se fortalecer e obter diretrizes mais claras e especificas com o surgimento do
Conselho Nacional de Turismo e a Empresa Brasileira de Turismo – EMBRATUR, deste
momento em diante o turismo passou a ser entendido como uma atividade produtiva capaz de
contribuir para a atenuação dos desníveis socioeconômicos regionais que caracterizavam a
nação. (BRASIL, 2008).
O Estado do Amapá foi escolhido para está pesquisa por apresentar características
peculiares que possam analisar as políticas públicas de turismo não através de uma
formatação definida, pois o Estado não apresenta uma política pública de turismo estadual,
apenas fez utilização dos programas e projetos como forma de política, no qual serão visto
posteriormente de forma mais detalhada.
Esta pesquisa como citado anteriormente surge mediante a alguns questionamentos
referente às políticas de turismo do Estado do Amapá, e aos instrumentos que permitiram
implementá-las no período entre 2003/2007. Diante das análises e questionamentos que
pudessem proporcionar respostas plausíveis a respeito deste assunto, foi que surgiu a pergunta
desta dissertação que é Como se constituiu as políticas públicas de turismo no estado do
Amapá no período entre 2003/2007?
Com base nesse questionamento e nos objetivos que serão posteriormente citados, este
estudo torna-se relevante pelo fato de que as políticas públicas de turismo que foram
implementadas no estado do Amapá no período entre 2003 à 2007, não possuem políticas
estaduais formatadas ou bem definidas, tendo como sustentação os planos nacionais de
turismo 2003/2007 e no programa de regionalização do turismo, no qual a principal utilização
dessas políticas se resumiram em “programas” e “projetos” que foram criados pelo Estado e
possui como base os planos e programas citados.
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Esta pesquisa utilizará os projetos que foram criados, desenvolvidos e implementados no
estado do Amapá no período entre 2003/2007, como forma de caracterizá-los como sendo
estes “transformados” em políticas públicas de turismo.
Através da pergunta desta pesquisa, surgiram alguns objetivos que possibilitaram que
a análise em voga pudesse ser discorrida de uma forma coerente dentro das limitações que
foram encontradas na pesquisa.
1.2 - Objetivos
1.2.1 - Objetivo Geral
Analisar as políticas públicas de turismo do Estado do Amapá no período de
2003/2007.

1.2.2 - Objetivos Específicos
•

Caracterizar o sistema turístico no estado do Amapá no período entre 2003 à 2007;

•

Reconhecer as políticas públicas de turismo do Amapá através do Plano Nacional de
turismo 2003/2007 e o Programa de Regionalização do turismo “Roteiros do Brasil”.

•

Analisar as políticas públicas de turismo do Estado do Amapá no período de 2003/2007
com base nos instrumentos políticos proposto por Bramwel (2001).

1.3 – Estrutura da Dissertação
Neste item será exposta a estrutura proposta da pesquisa que tem como base as políticas
públicas de turismo, turismo; instrumentos de políticas públicas e Estado do Amapá.
O primeiro capítulo é a introdução que discorreu sobre o tema da dissertação, sendo
apresentado o contexto da pesquisa, a justificativa e relevância, a pergunta proposta, e seus
objetivos, geral e específico.
No segundo capítulo da pesquisa serão expostos os procedimentos metodológicos, e como
foram realizados a pesquisa, explicando a abordagem, qualificação, delimitação, e como
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foram selecionados os instrumentos e temas políticos para que fossem realizados as análises
dos programas e projetos do Estado do Amapá no período de 2003/2007.
Terceiro capítulo será a apresentação do Estado do Amapá através do sistema turístico
pelo modelo sistêmico proposto por Anjos (2004) que divide o sistema em Fixos Naturais e
Construídos e Fluxos Sócio-culturais e Econômicos, que permitiu contextualizar o Estado de
nos seus diversos aspectos, sociais, culturais e econômicos.
Quarto capítulo será a apresentação das políticas públicas de turismo do Brasil e
especificando as políticas do Amapá como em bibliografias e documentos que permitiram
fazer a apresentação.
Quinto capítulo será a apresentação dos programas e projetos do estado do Amapá que
foram realizados no período de 2003/2007 e utilizados na pesquisa com a aplicação dos
instrumentos e temas selecionados que serviram para efetuar as análises da dissertação.
Sexto capítulo será as reflexões finais da pesquisa, suas considerações a respeitos das
análises e da constituição das políticas públicas de turismo do Estado do Amapá, com base
nas políticas de turismo nacionais e a contribuição que possa permear futuros projetos.
Sétimo capítulo será a exposição das bibliografias utilizadas para que pudesse ser
realizada a pesquisa.
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2 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Serão expostos neste capítulo os procedimentos metodológicos e limitações desta
pesquisa, mostrando os tipos de pesquisa, coleta de dados e resultados obtidos, possibilitando
melhor entendimento sobre o assunto. Conforme expõe Silva e Silveira (2007, p. 145) “Os
métodos consistem em princípios e procedimentos aplicados para a construção do saber”.
Oliveira (2004, p. 144) tece o seguinte comentário sobre o uso do método.
Além da coleta, registro e análise dos fatos, o método cientifico salienta que
a pesquisa precisa ser feita com cuidado e precisão, que a imaginação precisa ser
utilizada para descobrir relações entre os fatos e que as conclusões alcançadas
precisam ser as mesmas que outros indivíduos qualificados iriam alcançar
analisando os mesmos dados.

A pesquisa possibilitou encontrar respostas á alguns questionamentos que são
realizados durante o envolvimento do pesquisador e do assunto em voga, tornando o método
muito importante para que essas perguntas sejam respondidas de forma consistente e com
base em autores que possa servir como alicerce na pesquisa.

2.1 – Abordagem em Função dos Dados Obtidos
A abordagem escolhida para esta pesquisa foi a qualitativa, por acreditar ser a melhor
opção para proporcionar uma possível resposta a pergunta desta dissertação em conformidade
com os objetivos propostos.
No tratamento das políticas públicas de turismo e de sua constituição através dos
diversos modelos de gestão que foram realizados no estado do Amapá, buscou-se obter
resultados que aos questionamentos que surgiram nesta pesquisa, por isso a escolha desta
abordagem, e citando Oliveira (2004, p. 117) discorrendo sobre a abordagem qualitativa, fez
as seguintes afirmações.
As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a
facilidade de poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou
problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar
processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no
processo de mudança, criação ou formação de opiniões de determinado grupo e
permitir, em maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos
comportamentos ou atitudes dos indivíduos.
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A abordagem qualitativa para esta pesquisa surge em meios as análises realizadas das
leituras, principalmente documentais dos projetos que “caracterizam” a formação das políticas
de turismo do estado do Amapá, e buscando atender e obter resposta a pergunta desta
pesquisa, e os objetivos propostos é que a abordagem qualitativa foi escolhida de forma que
pudesse interpretar os dados obtidos.

2.2 – Qualificação da pesquisa: exploratória e explicativa
Neste estudo serão utilizadas pesquisas exploratórias e explicativas, pois, tais tipos
permitiram uma melhor compreensão sobre o tema abordado. Segundo Mattar (1996, p. 37)
[...] a pesquisa exploratória é empregada particularmente para dotar o pesquisador
de maior conhecimento sobre o tema que está sendo tratado ou problema da
pesquisa. É utilizado nos primeiros estágios, quando o investigador deve tomar
conhecimento, adquirir familiaridade e compreender melhor os fenômenos. A
pesquisa exploratória também pode ser utilizada como passo inicial de um processo
contínuo de pesquisa.

Nas análises que foram realizadas pela qualificação explicativa sobre as políticas
públicas de turismo, buscou-se referendar em Severino (2007, p. 123) que faz o seguinte
comentário, que é “aquela que, além de registrar e analisar os fenômenos estudados, busca
identificar suas causas, seja através da aplicação do método experimental/matemático, seja
através da interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos”.
Estas qualificações proporcionaram com que está pesquisa pudesse ser delineada e
adequada aos objetivos propostos, dando consistência ao entendimento das políticas de
turismo do estado do Amapá, buscando assim explicá-las de acordo com a formação de
políticas públicas do Estado, através dos programas e projetos elaborados no período entre
2003 a 2007.

2.3 – Procedimentos
Os procedimentos que foram utilizados nesta dissertação tiveram suporte na pesquisa
bibliográfica, documental e internet (base de dados disponibilizados pela Capes e em
instituições reconhecidas por ela). Os objetivos demonstraram através de seus procedimentos
como foi realizada esta pesquisa, com demonstração de cada objetivo específico em
consonância as qualificações, abordagens e procedimentos de cada capítulo.
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2.3.1 – 1º Objetivo – Caracterizar o sistema Turístico no Estado do Amapá no período
2003 à 2007.
Este objetivo encontrou suporte nas análises bibliográficas e documentais que
permitiram sua realização, com suporte nas bibliografias de Anjos (2004); Acerenza
(1987;1992); Branco (1989); Vall (2006); Chelala (2008); Nunes Filho (2009) e ; Porto
(2007), e nas fontes documentais de Amapá (2002; 2004; 2007; 2008; 2009 e; 2010);
Rousehmann Consultores (2002); IEPA (2002; 2009) SETUR (2008; 2009; 2010).
O Estado do Amapá foi caracterizado através de um sistema turístico proposto pelo
modelo sistêmico que teve como base principal Anjos (2004) que o descreveu a partir dos
componentes que ele determinou de Fixos Naturais e Construídos e Fluxos Sócio-culturais e
Econômicos, que permitiram apresentar o Amapá pelos seus diversos aspectos, com seus
elementos construídos e naturais e suas mudanças e funcionamentos pelos universos sociais,
culturais, econômicos, políticos e turísticos.
Os Fixos Naturais compreende aos elementos naturais, como fauna, flora, água, clima,
vegetação etc. Os elementos que fazem parte dos Fixos Construídos são elementos erigidos
pelo homem, como as edificações e as infra-estruturas urbanas como: rede viária, rede de
água, esgoto, energia elétrica, redes de comunicação e espaços públicos de lazer.
Os Fluxos Sócio-culturais são estabelecidos pelas dinâmicas sócio-culturais como:
renda, trabalho, lazer, escolaridade, organização política, e comportamento social. Os Fluxos
Econômicos compreendem: produção, distribuição, consumo e acumulação.

2.3.2 – 2º Objetivo – Reconhecer as Políticas Públicas de Turismo do Amapá com base
no PNT 2003/2007 e o Programa de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil”.
Este objetivo teve como base a utilização das pesquisas bibliográficas e documentais,
que contribuíram para melhor explicar e apresentar as políticas públicas de turismo Brasil e
do Estado do Amapá. Os autores que serviram como alicerce nas pesquisa bibliográficas
foram: Hall (2001); Beni (2006); Solha (2004; 2006); Rejowski (2002) Panosso Netto ; Trigo
(2002); Guareschi; Comunello; Nardini & Hoenich (2004); Matias; Pereira (2008); Goeldner;
Ritchie e; McIntosh (2002); Henz (2009); Souza (2006); Dias(2003); Hoffing (2001);
Lohmann; Neto (2008); Bacelar (2003); Salheb (2010). Na pesquisa documental teve o apoio
de Brasil ( 2003; 2004; 2005; 2007; 2009).
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Este objetivo Apresenta a exposição das políticas públicas de turismo, desde a sua
formação histórica, com o surgimento dos primeiros organismos federais de turismo, suas
transformações ao longo do tempo, com a apresentação da criação do Ministério do Turismo
que muito importante para esta pesquisa, pois a partir desse momento surge o Plano Nacional
de Turismo 2003/2007 e o Programa de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil” que
serviram como apoio na realização das políticas de turismo do Estado do Amapá.
Foi escolhido apresentar as políticas de turismo desde a sua formação histórica para
que pudesse chegar a construção e implementação do Plano Nacional de Turismo 2003/2007 e
o Programa de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil”, pois eles foram elementos
primordiais para a realização desta pesquisa
Na esfera estadual foi também contextualizado historicamente as políticas públicas do
Amapá até se chegar as políticas públicas de turismo através das bibliografias de Dias (2009)
Moraes; Rosário (2009); Porto (2007); Amapá (2004), que serviram para apresentação dessas
políticas públicas do Estado do Amapá.
Para a apresentação do Plano Nacional de Turismo 2003/2007 e o Programa de
Regionalização do Turismo, foram utilizados os próprios planos, no qual se pôde apresentar
os seus objetivos, metas, macro-programas e programas no caso do PNT 2003/2007 e as
diretrizes políticas e módulos operacionais do Programa de Regionalização do Turismo, sendo
que estes elementos foram o suporte para as a contribuição das análises realizadas.

2.3.3 – 3º Objetivo - Analisar as Políticas Públicas de Turismo do Estado do Amapá no
período de 2003/2007 com base nos Instrumentos Políticos proposto por Bramwel
(2001).
Este objetivo é o das análises que foram realizadas com base nos Instrumentos
Políticos proposto por Bramwel (2001). As análises aconteceram mediante as verificações das
políticas públicas de turismo do Estado do Amapá que foram baseadas em programas e
projetos realizados no período de 2003/3007.
Foi realizada a verificação da existência das políticas de turismo do Estado do Amapá,
e não foram encontradas nem um tipo de política na forma de decreto ou lei que pudesse
permitir avaliá-las ou analisá-las para poder ter o entendimento de como elas foram
constituídas. Por isso as análises se basearam nos programas e projetos que existiram no
Estado para a captação de recursos e desenvolvimento do setor no Estado.
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Para chegar à escolha dos instrumentos políticos de Bramwel (2001), primeiro
verificaram-se os instrumentos políticos e de planejamento de Beni (2006) e Molina e
Rodrigues (2001), para ver se havia possibilidades dos programas e projetos se enquadrarem
nesses instrumentos de forma que permitisse analisá-los e poder determinar se existia ou não
as políticas de turismo do Amapá com base nos PNT 2003/2007 e o Programa de
Regionalização do Turismo.
As análises que foram realizadas nos planos, programas e projetos do estado do
Amapá, foram retirados nos anos de 2003 a 2007, que é o período que a pesquisa se propôs a
analisar. Estes planos, programas e projetos foram retirados da Secretaria de Estadual de
Turismo do Amapá, sendo que o período das análises passou por dois momentos do órgão de
turismo do Amapá como já foi citado anteriormente, existem projetos no período do Instituto
de Desenvolvimento de Turismo do Estado do Amapá – DETUR – AP, foi fundado em 2002
e substituído no ano de 2004 pela SETUR- AP.
As análises aconteceram a partir dos instrumentos políticos selecionados de Bramwel
(2001) que acreditou ser o que melhor poderia caracterizar as políticas públicas de turismo do
Amapá, na qual foi acrescentado mais um instrumento, chamado de “Comprometimento dos
Atores do Turismo”, que contribuíram para verificação e análise de alguns projetos que
pudessem caracterizá-los mediante a utilização do PNT 2003/2007, e o Programa de
Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil.
Os instrumentos políticos de Bramwel (2001) foram demonstrados da seguinte forma:

INSTRUMENTOS

Encorajamento

Incentivos Financeiros

Investimentos Públicos

Regulamentação
Figura 01. Instrumentos Políticos de Bramwel (2001)
Fonte: Elaboração própria

26

A figura 02 corresponde aos instrumentos políticos que serviram como base nas
análises dos planos, programas e projetos do Estado do Amapá, mas foi acrescentada mais um
instrumentos além dos quatro instrumentos demonstrados na figura 01 que foi o
“Comprometimento dos Atores do Turismo”, e a figura 02 representa esses instrumentos.

INSTRUMENTOS

Encorajamento

Incentivos Financeiros

Investimentos Públicos

Regulamentação

Comprometimento dos Atores do Turismo
Figura 02. Instrumentos Políticos com o Comprometimento dos Atores do Turismo
Fonte: Elaboração Própria

Após serem elencados os instrumentos já acrescidos do quinto, que foi o
comprometimento dos atores do turismo, foram criados temas que pudessem aclarar as
análises, possibilitando detalhá-los para melhor atingir o seu envolvimento junto ao PNT
2003/2007 e o Programa de Regionalização do Turismo, para que alcançasse a resposta desta
pesquisa.
Os temas foram divididos segundo o que cada instrumento regia sobre o assunto, e a
figura 03 demonstra como ficaram divididos.
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INSTRUMENTOS

TEMAS

Encorajamento

Sensibilização; Educação;
Informação; e Comunidade

Incentivos Financeiros

Públicos e Privados

Investimentos Públicos

Infra-estrutura: Básica;
Saúde; Segurança; e Turística

Regulamentação

Profissão; Espaços Turísticos;
e Trade Turístico

Comprometimento dos
Atores

Poder Público; Trade
Turístico; e Comunidade

Figura 03. Instrumentos e temas políticos
Fonte: Elaboração Própria

Os temas foram selecionados através dos instrumentos políticos proposto por Bramwel
(2001), e extraídos também de Brasil (2007; 2009; 2010); Beni (2006) sendo que os temas
fazem parte de cada instrumento político, no qual os temas possibilitaram obter elementos que
pudessem contribuir com as análises realizadas nesta pesquisa.
O instrumento Encorajamento proporcionou que surgissem os temas representados na
figura 03.

Esses temas são parte integrante deste instrumento, e possibilitou olhar através

deles para que ocorresse uma análise de forma coesa nos programas e projetos selecionados
para a observação deste instrumento, sendo que as escolhas foram com base nas
especificações de cada programa e projeto.
No instrumento Incentivos Financeiros, os temas foram determinados pela necessidade
que se teve em analisar os investimentos dos poderes públicos e da iniciativa privada, no qual
foram estabelecidos nos programas e projetos pesquisados, de forma que pudesse determinar
como foram aplicados esses investimentos.
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O instrumento Investimento Público foi criado mediante as necessidades que as
localidades possuem nas suas infra-estruturas, seja básica, de saúde, segurança ou turística.
Neste sentido esses temas foram muito importantes para as análises dos programas e projetos
que fizeram parte desta pesquisa.
A Regulamentação como instrumento, fez surgir alguns temas que foram primordiais
para as analises dos programas e projetos, haja vista que a utilização desses temas
proporcionaram verificar de que forma foram realizadas a inserção das regulamentações dos
temas propostos como a profissão; espaços turísticos e trade turístico, assim sendo esses
temas tornaram-se necessários para essas análises, e surgiu mediante a proposta de Brasil
(2009).
Os temas que fazem parte do instrumento Comprometimento dos Atores do Turismo
foram determinados pelas análises de Brasil (2009) que mostra a importância do
comprometimento de diversos atores que compõe a cadeia produtiva do turismo.
Os instrumentos e os temas serviram para fazer as análises dos projetos buscando
identificar qual a relação dos mesmos com os planos nacionais, de forma que eles se
envolvessem e assim promovessem as políticas públicas de turismo do Estado do Amapá.
É necessário salientar para a realização da pesquisa houve alguns contratempos,
principalmente em relação às entrevistas que inicialmente pretendia-se fazer para contribuir
com as análises da pesquisa, mais com as diversas mudanças ocorridas no cenário político
administrativo da Secretaria de Turismo do Estado do Amapá, elas não puderam ser
realizadas, mesmo após várias tentativas de contato, então acreditou ser melhor efetuar as
analises através dos programas e projetos do período de 2003 a 2007.
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3

POLÍTICAS PÚBLICAS
Neste capítulo serão apresentadas a trajetória das políticas públicas, suas definições e

conceitos ao longo do tempo, e como as políticas públicas de turismo do Brasil surgem, sendo
mostrados a estrutura política para o encaminhamento dessas políticas no país, com a
apresentação dos planos nacionais de turismo 2003/2007 e o programa de regionalização do
turismo “Roteiros do Brasil”.

3.1 – Políticas púbicas: definições e conceitos
As Políticas públicas são de ordem governamental, que visa utilizar meus
administrativos em busca de um bem comum, criando possibilidades de desenvolvimento e
crescimento da população de uma forma coesa dando sustentabilidade aos que são inseridos
nessas políticas.
Política pública está inserida na administração pública, com a finalidade de obter
resultados favoráveis para o bem comum, ou seja, para todos que dela necessitam, seja nas
áreas da saúde, educação, segurança ou do turismo, e Hall (2001) afirma que “poítica pública
é bem simples de entender, pois é tudo que os governos determinam ou fazem em prol da
sociedade”, e quando a referência a administração pública Barreto (2003, p. 33) comenta que
Estado deve construir a infraestrutura de acesso e a infraestrutura básica
urbana – que também atende a população local – e prova de uma superestrutura
jurídica administrativa (secretárias e similares) cujo papel é planejar e controlar que
os investimentos que o estado realiza-se que permitem o desenvolvimento da
iniciativa privada, encarregada de construir os equipamentos e prestar serviços –
retomando na forma de benefício para toda a sociedade. (BARRETO, 2003, p. 33)

E no entedimento de Guareschi; Comunello; Nardini & Hoenisch (2004. p, 180),
definem política pública como sendo
O conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais,
configurando um compromisso público que visa dar conta de determinada demanda,
em diversas áreas. Expressa a transformação daquilo que é do âmbito privado em
ações coletivas no espaço público.
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Políticas Públicas são entendidas também por Gobert, Muller (1987) como o Estado
em ação implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para
setores específicos da sociedade.
As ações que são realizadas ou pelo menos proposta pelo poder público, deverá ter
como único objetivo o bem comum da população ao qual esta empregando determinadas
políticas públicas, poderá ser em diversas áreas como citada anteriomente, e que essas áreas
possam obter crescimento e desenvolvimento1 de forma homogenea, dando assim mais
sustentação as políticas públicas criadas pelos órgãos competentes.
Conforme Brasil (2009, p. 121)“política pública é um conceito da economia e da
política que designa um tipo de orientação para a tomada de decisões em assuntos públicos,
políticos ou coletivos”, não obstante, o assunto política está muito inserido no cotidiano do
sociedade, e segundo Matias; Pereira (2008, p. 6) política é
[...] é a atividade mediante a qual se conciliam interesses divergentes dentro de uma
determinada unidade de governo, outorgando-lhe uma parcela de poder proporcional
à sua importância para o bem estar e a sobrevivência do conjunto da comunidade. A
política é uma maneira de governar sociedade plural sem violência desnecessária.

A política “é a tomada de decisão que se propõe a organizar os diversos interesses da
comunidade” (BRASIL, 2009, p. 46), e o que se entende por políticas públicas é que elas são
“as ações do Estado orientados pelo interesse geral da sociedade” (HOFFING, 2001, p. 31)
Esse interesse pelas políticas públicas que vem se tornando um discurso cada vez mais
veemente na boca de políticos, gestores e governantes, estão fazendo com que a sociedade
busque uma socialização política2, tornando-os capazes de visualizar e reconhecer melhor
suas necessidades básicas, de saúde, segurança ou turismo através das políticas públicas.
Conforme Dias (2003, p. 121),

Podemos definir a política pública como o conjunto de ações executadas pelo
Estado, enquanto sujeito, dirigidas a atender às necessidades de toda a sociedade.
Embora a política possa ser exercida pelo conjunto da sociedade, não sendo uma
ação exclusiva do Estado, a política pública é um conjunto de ações exclusivas do
1

Crescimento é no âmbito econômico, com o aumento do Produto Interno Bruto; e o Desenvolvimento está nos âmbitos da economia e do
social, sendo da economia no aumento da produção dos setores primários e secundários; e o social na distribuição de renda e mobilidade
social. (MOLINA E RODRIGUES, 2001)
2
“socialização política como o processo pelo qual o povo adquire suas atitudes em relação à vida política ou a compreensão gradual dos (ou
mesmo a adesão aos) valores públicos fundamentais da sociedade”. (MATHEWS e RICHER, 1991, p.125 e 128).
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Estado. São linhas de ação que buscam satisfazer ao interesse público e têm que
estar direcionadas ao bem comum.

As políticas públicas surgem em meio às necessidades de uma determinada parcela da
sociedade, ou em certos momentos para toda a sociedade que fazem parte de um mesmo
Estado, essas políticas são por vezes pontuais, obrigando ao poder estatal criar características
próprias às peculiaridades de cada elemento que constituirão essas políticas, possibilitando
que seja “a soma das atividades dos governos que influenciam a vida dos cidadãos e apontam
para solução de problemas que envolvem a sociedade em questão” (HENZ, 2009, pag. 17).
“As políticas formam na verdade um sistema, sendo formuladas, planejadas,
executadas e por fim geram resultados permanentes ao público, direcionados aos cidadãos”
(HENZ, 2009, p. 37), contudo, essas mesmas políticas devem possuir elementos que montem
ou remontem melhorias de fato na qualidade de vida dos cidadãos envolvidos nestas políticas,
de forma que possam estabelecer fortes estruturas para um crescimento e desenvolvimento do
Estado e dos cidadãos.
Quando se trata de novas políticas públicas, pensando que elas possam estabelecer
melhorias reais na qualidade de vida dos seus envolvidos, é que as definições que são
encontradas a respeito das políticas públicas começam a caminhar mais concomitantemente, e
por vezes estabelecem critérios de sustentação que possam de fato ser analisadas e pensadas
de forma mais coesa.
Em determinados momentos, mesmo buscando essa coesão de analogias sobre
políticas públicas, Souza (2006, p. 25) diferente das abordagens mais comuns sobre políticas
públicas, faz o seguinte comentário
as definições de políticas públicas assumem, em geral, uma visão holística do tema,
uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes e que
indivíduos, instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que
existam diferenças sobre a importância relativa destes fatores.

As políticas públicas são para todos os que estão inseridos no Estado, mesmo os que
acreditam de forma ideológica ou políticas, o importante é entender que elas são pra todos,
mesmo que possam ir de encontro aos anseios ou desejos de cada um, e lembrando o que
Souza (2006) diz que o todo é mais importante do que as somas das partes.
Essas políticas públicas que vão de encontro à sociedade, tomam vida própria quando
elas são realizadas, pois o escopo de muitas delas fazem com que os envolvidos neste
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processo sintam que uma etapa foi cumprida no sentido de estabelecer a relação entre Estado
e sociedade, pois, as políticas assumem muitas vezes
[...] a forma de plano, programas, projetos, sistemas de informação, de pesquisas e
bases de dados que são o resultado dos propósitos, objetivos e metas dos governos,
produzindo ações e mudanças na sociedade, efetivando políticas de formulação,
regulamentação, monitoramento ou avaliação. (HENZ, 2009, p.39)

As políticas públicas assumem o compromisso que fora supracitado, pois, toda política
pública é concebida a partir de uma representação do setor à qual ela se referi, assim com um
conjunto de normas e organizações técnicas e recursos de poder que possam ser
implementadas (MARQUES, 1972), e diante, dos procedimentos de criação de novas
políticas, procuram utilizar alguns mecanismos. Souza (2006, p. 32), faz referência há 3
mecanismos que são:
a) Divulgação de indicadores que desnudam a dimensão do problema;
b) Eventos tais como desastres ou repetição continuada do mesmo problema;
c) Feedback, ou informações que mostram as falhas da políticas atuais ou seus resultados
medíocres.
Os indicadores utilizados para mostrar as necessidades de se criar novos mecanismos
que possibilitem as melhorias reais e visíveis ao bem estar da sociedade em forma de
políticas públicas, são apontados pelas mensurações dos dados obtidos e atribuídos para
determinada área da sociedade, seja de saúde, segurança, meio ambiente ou turismo.
Quando se trata de eventos que fujam o controle da super estrutura no sentido de
buscar novas alternativas para que não ocorram ou amenizem tais acontecimentos, e
procuraram prever soluções possíveis e viáveis que venham ao encontro da sociedade e do
ambiente em que elas acontecem, assim essas políticas públicas passam a ser responsável
por estas melhorias.
Encontrar soluções e respostas para as políticas que não estão de acordo com o que foi
proposto para por fim a determinado problema, é que deve existir sempre a busca de
informações necessárias a formatação dessas políticas no sentido de atribuir valores que
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estejam em acordo com os anseios da sociedade, possibilitando soluções plausíveis e
concretas para a demanda do público3.
Mesmo com esses mecanismos que devem ser utilizados nas políticas públicas, é
devido pensar que as políticas por muitas vezes são pontuais, procurando atingir apenas
uma demanda por vez, que pode ser segurança, saúde etc. Nesta pesquisa as políticas
analisadas e pesquisadas são as políticas públicas de turismo no qual será tratado a seguir.

3.2 - Políticas Públicas de Turismo
Para melhor entender as políticas públicas de turismo no Brasil, foi necessário
apresentar a contextualização histórica do turismo e das políticas públicas de turismo com a
finalidade de obter melhor entendimento sobre o surgimento dessas políticas no Brasil.
3.2.1 – Contextualização Histórica do Turismo
Para que se possa entender a formação das políticas públicas de turismo é necessário
mostrar um pequeno histórico do surgimento do turismo na era moderna, com algumas
definições e conceitos para que possa ser caracterizado o cenário que convergiram para as
necessidades da criação de políticas públicas de turismo.
O turismo moderno tem como nascimento o século XIX, na segunda fase da revolução
industrial acontecida na Europa. Sendo neste momento uma crescente na população urbana,
com a vinda do povo do campo para os grandes centros urbanos que começavam a surgir
nesse período.
A população motivada pela implantação das recentes indústrias como teares, fundições
de ferro e indústrias químicas, possibilitou que a industrialização houvesse uma
sistematização e maior organização nas produções intensivas de bens, surgindo à criação de
salários e aumento nas rendas de forma significativa.
Neste mesmo período começa a surgir um planejamento urbano mais organizado,
formação de sindicatos, desenvolvimento de parques industriais, novas estruturas de
transportes portuários e ferroviários, uma economia de escala, a modernização e ampliação
das cidades, mesmo com todos os benefícios e problemas ocasionados pelo desenvolvimento
das cidades.

3

Público “se refere ao povo ou ao Estado” (BRASIL, 2009, p. 47)
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Nesse período o “comércio e o setor de serviços são igualmente intensificados nessa
segunda fase do capitalismo industrial, que sucedeu ao capitalismo comercial dos séculos XVI
e XVII” (BRASIL, 2009, p. 48). Assim, estava preparado um novo cenário para a expansão
do setor de viagens e turismo. “Em meados do século XIX, surgiram as primeiras viagens de
turismo organizadas e pagas, um conceito moderno que Du início ao futuro turismo de massa”
(BRASIL, 2009, p. 48).
O conceito de turismo até nos dias de hoje vem sendo caracterizados e construídos por
diversas perspectivas, e sendo um assunto de viés um tanto quanto complexo por sua própria
formação histórica.
O estudo universitário do turismo é relativamente recente, tendo inicio entre
as duas guerras mundiais, entre 1919 e 1938, tendo como os primeiros estudiosos
economistas europeus da chama Escola de Berlim (Glucksmann, Schwinck e
Bormann que publicaram trabalhos pioneiros nestas áreas (BRASIL. 2009. P. 48)

Surgiram várias definições sobre o tema turismo ao longo da história, e aqui será
elencados algumas delas que podem explicitar melhor como o turismo pode estar inseridos em
diversos contextos, sejam o econômico, social ou apenas para recreação e lazer.
A definição voltada principalmente para as áreas econômicas podem ser
exemplificadas pela American Express que diz que a “indústria de viagens e turismo inclui
transporte de passageiros, hotéis, motéis e outras formas de hospedagem restaurantes cafés e
similares, serviço de recreação, lazer e cultura” (TRIGO, 2002, p. 12). Uma forma de pensar
baseado de fato apenas nas relações econômicas, neste caso os atores que podem compor o
turismo e serem beneficiados por ele.
Margarita Barreto em uma publicação em 2003 cita 17 definições sobre o turismo,
mais uma em especial é bastante interessante o de Oscar de La Torre que comenta o seguinte
O turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e
temporário de indivíduos ou grupos de pessoas que, fundamentalmente por motivos
de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de seu local de residência habitual
para outro, no qual não exercem atividade lucrativa ou remunerada, gerando
múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultura (BARRETO,
2003)

Considerando essa definição que mostra tanto a parte econômica e recreação, é
interessante mostrar o fato de ser um fenômeno social, que engendra um ato de estar
envolvido sempre em sociedade, mesmo fora do seu local habitual, e neste sentido a OMT
(Organização Mundial de Turismo) define o turismo da seguinte forma. “O turismo
compreende as atividades, que realizam as pessoas durante suas viagens e estados em lugares
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diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com
finalidade de lazer, negócios ou outros” (OMT, SANCHO, 2001, p. 38).
Essas definições que foram expostas mostram como o turismo além de singular pode
ser plural, e nessa pluralidade o Brasil passou por algumas mudanças no seu cenário que será
mostrado no quadro abaixo da seguinte forma:
PERÍODO

DATA

DESCRIÇÃO

Primórdios

Séculos XVII e XIX

dos ranchos que atendiam aos tropeiros às
viagens anuais dos senhores do café

Primeiras manifestações

1900 a 1949

das estações de cura e dos cassinos, ao inicio
do uso de automóveis nas viagens

Expansão e organização

1950 a 1969

Ampliação e melhoria da infraestrutura de
transportes e turística até a organização da
atividade por associações e elaboração de
políticas específicas

Do sonho à decepção

1970 a 1989

do intenso crescimento e das perspectivas
otimistas à estagnação e decadência, fruto de
crises econômicas cíclicas

Retomada

1990 a 2000

Crescimento do mercado interno, grande
investimentos em diferentes setores e
surgimento de novos segmentos de mercado

Período atual

Século XXI

Após a crise provocada pelos atentados
terroristas de 2001 e ampliação dos conflitos
no Oriente Médio e Ásia Central o turismo
cresceu significativamente até a nova crise
econômico-financeira
internacional
de
2008/2009

Quadro 01: Evolução do Turismo no Brasil
FONTE: Rejowski (2002); Panosso Netto e Trigo (2009).

O turismo brasileiro pode ser dividido em duas fazes, uma considerada como fase de
mudanças, tanto na economia com nas infraestruturas do Brasil. A segundo chamada de fase
de crescimento do turismo.

1º FASE (1950-1995)
• Planos de metas do governo Juscelino Kubistckec;
• Incremento e infraestrutura do transporte rodoviário;
• I simpósio nacional de turismo (organizados pela associação irterparlamentar de
turismo);
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Nesse período as atitudes e decisões tomadas não se refletiram de forma tão positiva
quanto imaginavam, e foram detectados alguns possíveis motivos que dentre os quais se
podem citar:
• As ações eram centralizadas de forma bastante autoritária por causa do regime militar,
e o modelo utilizado de planejamento turístico espanhol sem adaptá-lo a realidade.
• A falta de mão de obra qualificada;
• Não havendo preocupação com a cultura local, a preservação ambiental, e o modelo
brasileiro estão muito ligados ao contexto do turismo de massa, sol e praia;
• Os investimentos eram pontuais, os tornando deficientes até mesmo para o mercado4
doméstico;
• Crise internacional do petróleo que atingiu diretamente o Brasil (BRASIL, 2009)

2º FASE (1995-2002) – Crescimento do Setor

• Regime democrático e pluralista;
• Abertura comercial do país diante do comércio e negócios internacionais;
• As políticas foram marcadas pela tentativa da inserção de parte da população nas
políticas locais e regionais através do PNMT5 marca a gestão da EMBRATUR entre
1995 e 2002.
• “Na década de 90 ocorreu o maior e mais constante crescimento do turismo mundial”.
(BRASIL, 2009).
Crescimento segundo aos seguintes fatores
• Estabilidade política desde o final do regime militar
• Estabilidade econômico-financeira (plano real)
• Abertura comercial e financeira e investimentos nas diversas ares da economia,
especialmente, em hospitalidade e turismo; redes hoteleira (nacionais e
internacionais); parques temáticos e aquáticos; shopping centers; flats; marinas;
resorts;
• Normalidade no regime político;
4

MERCADO TURÍSTICO: Mercado é o lugar onde pessoas trocam produtos e serviços com outros, considerando sempre a disponibilidade
da oferta existente e a procura pelo bem em serviços oferecido. O processo de troca e a existência do mercado está associados a cinco
condições essenciais. (KOTLER, KELLER, 2006).

5

Plano Nacional de Municipalização do Turismo
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• Crescimento de 5% ao ano na década de 90;
• 95/96, surgiram centenas de cursos de turismo com argumento s e projetos mais bem
definidos e profissionalizados;
• 1996, a EMBRATUR analisou a política nacional de turismo com argumentos e
projetos mais bem definidos e profissionalizados;
• 1995, foram revogados as leis que proibiam os navios estrangeiros de fazer cabotagem
no Brasil e as empresas estrangeiras de cruzeiros marítimos passaram a explorar cada
vez mais o litoral brasileiro.
• Aumento nos entretenimento nas médias e grandes cidades como (cinema, teatros,
boates, locais para espetáculos, parques temáticos, estádios, shopping centers,
condomínio verticais e horizontais para segunda residência, festivais, feiras e
convenções) tornaram-se mais sofisticadas e profissionais;
• A gastronomia atingiu níveis mais altos, diversidade na culinária;
• Houve maior preocupação com a preservação ambiental
• A segmentação do lazer e turismo atingiu camadas maiores da população (BRASIL
2009).
O turismo brasileiro além de ter passado na sua história por duas grandes fases de
suma importância para o seu crescimento e aprendizagem no sentido de estabelecer
melhorias no cenário turístico, procurou estabelecer novos rumos para que pudessem ter
novas possibilidades de desenvolvimento do setor.
Posterior a esses conceitos que foram expostos sobre turismo, e sua passagem histórica
no cenário brasileiro, será mostrado agora o surgimento das políticas públicas de turismo no
Brasil, com um histórico que possa dar entendimento ao processo de formação dessas
políticas que são primordiais para o crescimento e desenvolvimento do turismo.

3.2.2 – Retrospectivas das Políticas Públicas de Turismo no Brasil
As políticas públicas de turismo do Brasil passaram por diversas fases e intervenções
do Estado, no qual lhes proporcionaram avanços em outros setores da economia, que
possibilitaram dar suporte a essas políticas, pois, o turismo está atrelado a diversas outras
áreas como já fora mencionado, no caso da segurança, saúde e meio ambiente, contudo, é
interessante entender como surgiram as políticas públicas de turismo.
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O Brasil possui um histórico relativamente recente de intervenção
governamental, especificamente no turismo. Tradicionalmente, as políticas públicas
mais discutidas e implementadas referem-se as áreas como saúde, educação,
habitação, energia, agricultura, indústria, comércio, segurança, esporte e economia.
Nas últimas décadas, surgiram as políticas direcionadas ao meio ambiente e alta
tecnologia, patrimônio histórico, artístico e cultua e as políticas de turismo.
(BRASIL, 2009, p. 30)

No histórico das políticas públicas que estão sob a égide das intervenções
governamentais, através de políticas que são direcionadas ao setor do turismo, pode ser
observado na tabela a seguir cronologicamente a evolução destas.
PERÍODO

Vinculação institucional e marcos da intervenção governamental no turismo

1937 / 1945

As poucas políticas indiretamente relacionadas ao turismo destinavam-se à proteção dos
bens históricos e artísticos nacionais e à fiscalização de agências e vendas de passagens.

1938

Segundo Joandre Antonio Ferra, em Regime Jurídico do turismo, a primeira menção à
atividade legal do turismo no Brasil ocorreu através do Decreto-Lei 406, de 4/05/1938, que
dispunha sobre a entrada de estrangeiros em território nacional.

1946 / 1947

O turismo ficou sob responsabilidade do Ministério da Justiça e Negócios.

1946

Proibição dos jogos de azar no Brasil. Os principais cassinos eram o Copacabana, Urca
Atlântico, no Rio de Janeiro e Balneário, em Santos; Pampulha, em Belo Horizonte; Grand
Hotel, em Recife; e Central, em Salvador.

1953

Em 28 de dezembro, foi fundada, no Rio de Janeiro, a Associação Brasileira de Agência de
Viagens (ABAV). Posteriormente, outras ABAVs foram estruturadas em cada Estado da
federação.

1958

O Decreto Lei nº 44.865 criou a Comissão Brasileira de Turismo (COMBRATUR), extinta
em fevereiro de 1972 pelo Decreto nº 572.

1966

O Decreto-Lei nº 55, de 18 de novembro, definiu a Política Nacional de Turismo, criou o
conselho Nacional de Turismo e Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR). O
Decreto nº 58.483, de 23 de maio, regulamentou as agências de viagens e turismo.

1967

Em outubro, aconteceu no Rio de Janeiro o I Encontro Oficial do Turismo Nacional,
primeira iniciativa da EMBRATUR.

1968

Os dados estatísticos sobre turismo receptivo no Brasil começaram a ser sistematizados
pela EMBRATUR a partir desse ano (com estimativas para 1966 e 1967). Analisando os
dados, pode-se ver que o turismo cresceu, em números de chegada de estrangeiros, até
1980, decresceu até 1982 e recomeçou a crescer em 1984, mantendo-se em ascensão até
1986, quando começou a decrescer acentuadamente até atingir o ponto mais baixo das duas
últimas décadas em 1990. A partir de 1990 o crescimento é retomado.

1971

Surgiram as primeiras preocupações com a formação profissional em Turismo. Nesse ano,
foi criada a Faculdade de Turismo do Morumbi em São Paulo, pioneira no ensino superior
de Turismo no país. Criação de incentivos fiscais como FUNGETUR – Fundo Geral do
Turismo (DECRETO-LEI Nº 1.191, de 27 de outubro).
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1972

Criado o curso de Turismo da Universidade de São Paulo, sediado na escola de
Comunicação e Artes (ECA).

1976

Comunicado GECAM (Gerência de Operações de Câmbio) nº 313, de 10 de junho, do
Branco Central do Brasil, suspendeu autorizações para remessas destinadas ao pagamento
de serviços terrestres no exterior. O Banco Central tomou essa medida para tentar
equilibrar a balança de pagamentos.

1980

Decreto nº 84.451, de 11 de março, deu nova regulamentação ao passaporte brasileiro e
extingui o visto de saída. O visto de saída era uma medida do regime militar. Além do
passaporte válido por quatro anos o cidadão precisava tirar um visto a cada seis meses para
que o governo tivesse um controle rigoroso de quem deixava o país.

1985 / 1986

Liberação do mercado para o exercício e a exploração de atividades turísticas e
conseqüente redução da clandestinidade e aumento do número de agências registradas.
Estimulo à criação de albergues da juventude, um meio econômico de hospedagem.

1985

A EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo) iniciou o Projeto “Turismo Ecológico”,
criando dois anos depois a Comissão Técnica Nacional constituída conjuntamente com o
IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis),
primeira iniciativa direcionada a ordenar o segmento.

1987

Incorporação das leis ambientais na formulação das políticas públicas. A EMBRATUR
lança o turismo ecológico como um novo produto.

1988

O Turismo foi citado na Constituição brasileira em seu artigo 180, no qual se atribuiu
responsabilidades iguais a todos os níveis governamentais da área.

1992

O turismo passou a ser de responsabilidade do Ministério da Indústria, comércio e
Turismo. Apresentado o Plano Nacional de Turismo. Criado o Programa de
Desenvolvimento do Turismo. Criado o Programa de Desenvolvimento do Turismo no
Nordeste – PRODETUR/NE.

1993 / 1994

Lançamento do PRODETUR / NE; lançamento de diretrizes para uma Política Nacional de
Ecoturismo.

1994

Publicada a revista Turismo em Análise (vol. 5, nº 1, de maio de 1994), da Universidade de
São Paulo, o primeiro levantamento geral sobre os cursos superiores (Bacharel e
Tecnólogo) em Turismo e Hotelaria no Brasil (ANSARAH e REJOWSKI). Nesse
levantamento, havia 32 cursos superiores, sendo 29 em turismo, dois de hotelaria e um de
Turismo e Hotelaria em todo o Brasil.

1994

Publicação das Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo pela EMBRATUR e
Ministério do Meio Ambiente.

1994

Lançado, em agosto, o PROGRAMA NACIONAL DE MUNICIPALIZAÇÃO DO
TURISMO (PNMT). Um programa que visava.

1996 / 2002

Criado o Ministério do Esporte e Turismo. Apresentação da nova política nacional de
Turismo 1996 – 1999, com dez objetivos estratégicos. Flexibilização da legislação,
resultando na queda das tarifas aéreas e na autorização de cruzeiros com navios de
bandeiras estrangeiras na costa brasileira.
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2003/2005

Ministério do Turismo
Criação do Ministério do Turismo com incorporação da EMBRATUR e nova organização
administrativa do turismo em nível nacional; EMBRATUR (promoção e marketing do
produto turístico brasileiro), Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Turismo
(implantação de infra-estrutura turística).
Criação do Conselho Nacional de Turismo e do Fórum Nacional de Secretários de Estado
do Turismo.
Lançamento do Plano Nacional de Turismo 2003/2007
Implantação do Programa de Regionalização do Turística “Roteiros do Brasil”
Lançamento do Salão Brasileiro de Turismo.
Assinatura dos primeiros convênios relacionados ao PRODETUR-SUL – Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil.

Quadro 02: Evolução das Políticas Públicas de Turismo no Brasil
FONTE: Beni (2006); Trigo (2002)

Nos anos 90 inicia-se uma fase de evolução sobre as políticas públicas de turismo
mediante aos debates entre o Governo, academia, iniciativa privada e sociedade. Nesse
período nasce o PNMT –Plano de Municipalização do Turismo, criado com a intenção de
melhorar o produto turístico brasileiro por meio de um maior envolvimento dos municípios e
de seus habitantes, descentralizando assim as atividades de planejamento do turismo trazendo
maiores benéficos socioeconômicos.
Surgi também nesse período, idealizado pelo então Ministério da Indústria, Comércio
e Turismo, e criado pela EMBRATUR programas e projetos voltados aos territórios
considerados turísticos para que houvesse desenvolvimento sustentável destas regiões, dentre
esses programas e projetos pode-se citar o PRODETUR-NE, PROECOTUR – Programas de
Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal que abrange as regiões do Centro-oeste
e Pantanal mato-grossense; o PRODETUR-SUL; PRODETUR- SE, Programa de
Desenvolvimento do Turismo Sudeste, sendo que estes dois últimos começaram a ser
implementados recentemente (BENI, 2006).
Para conhecer o PRODETUR-NE é necessário entender que foi
[...] estruturado com recursos externos, proveniente em sua quase totalidade do BID
– Banco Interamericano de Desenvolvimento e do BIRD – Banco Mundial,
tornando-se o programa por meio do qual o governo intervir na região através de
ações de ordenamento e de alavancagem do processo de desenvolvimento turístico
no território, notadamente com a implantação de infra-estrutura básica (transporte,
saneamento e energia), instalação de equipamentos urbanos e oferta de serviços
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públicos em espaços considerados com vocação e definição par a expansão turístico.
Os recursos e investimento destinado s a esse programas foram concentradamente
aplicados na construção e operacionalização dos aeroportos da região (BENI, 2006,
p. 27).

O PROECOTUR teve recursos também provenientes dos bancos BID e BIRD, esse
programa teve como base o ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico que são “instrumentos
de planejamento adotado pelo governo federal par promover o ordenamento do espaço
amazônico em decorrência da questão ambiental da região” (BENI, 2006, p. 28), e através de
suas estratégias que caminham em conformidade com a região da Amazônia Legal. No final
da década é lançado pela EMBRATUR o programa “Parques do Brasil, em com o IBAMA –
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis com a intenção de
utilizar seu potencial ecoturístico situado nos de áreas protegidas.
Esses momentos que Beni (2006) mostra de forma cronológica sobre a evolução das
políticas públicas de turismo o Brasil, é propício apresentar o que Solha (2004) demonstra de
forma bastante concisa estes momentos evolutivos das políticas de turismo no mundo,
demonstrada da seguinte forma.
A. 1950 – 1970 - Quando verificava a expansão do turismo de massa eram
comuns as políticas de fomento, que tinham como principal intuito o aumento
do fluxo de visitantes;
B. 1970 – 1985 - As políticas começavam a focar o turismo com agente de
desenvolvimento, verificando-se um aumento do envolvimento governamental
do fornecimento de infraestrutura;
C. 1985 – atual – observam-se, ao mesmo tempo, maior preocupação com as
questões ambientais e um grande aumento da competitividade, estimulando um
posicionamento responsável e profissional do setor, no qual o Estado diminui
na interferência e procura assumir um papel de coordenação e estruturação da
atividade. (2004, p. 12).
Nos dias atuais ocorreram inúmeras modificações nas políticas públicas de turismo do
Brasil, através de criações de instituições, planos e programas que proporcionaram ao país um
crescente desenvolvimento em relação a atividade do turismo, e dentre essas criações pode
citar o Ministério do Turismo (MTur) que foi tão esperado e desejado pelos que atuam direta
e indiretamente com o turismo, oportunizando ter uma pasta própria com recursos específicos
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destinados exclusivamente para a utilização do desenvolvimento do turismo, não estando mais
obrigado a dividir com outros setores da economia, estando apto a conduzir os interesses
particulares do turismo em nível nacional.
O MTur foi instituído com
[...] a missão de promover o desenvolvimento do turismo com agente de
transformação, fonte de riqueza econômica e desenvolvimento social, por meio da
qualidade e competitividade dos produtos turísticos, da ampliação e melhoria de sua
infraestrutura e da promoção comercial do produto turístico brasileiro no mercado
nacional e no exterior. (BRASIL, 2003, p. 43)

Nesse momento é instituída uma estrutura nova para o MTur, sendo criado a Secretária
Nacional de Políticas públicas, que foi quem ficou responsável pela elaboração do Plano
Nacional de Turismo, desenvolvendo instrumentos de execução, criou também o
Programa de Regionalização do Turismo, que ficou responsável com a articulação dos
organismos e instância nacionais e regionais, que promoveu a cooperação e a interação com
os demais órgãos das administrações públicas, como a federal, estadual e municipal. No
mesmo período foi criado também a Secretária nacional de Programas de Desenvolvimento
do Turismo que tem como finalidade de
Subsidiar a formulação dos planos, programas e ações destinados ao
desenvolvimento e ao fortalecimento do turismo nacional, necessários à consecução
da Política Nacional de Turismo; propor diretrizes e prioridades para a aplicação do
FUNGETUR; bem como coordenar a formulação, apoiar e acompanhar os
programas regionais de desenvolvimento do turismo que objetivem beneficiar as
populações locais e o incremento da renda gerada pelo turismo nacional e
internacional, além de coordenar a formulação, apoiar e acompanhar as ações de
estímulo e fomento à mobilização de iniciativa privada, nacional e internacional,
para sua participação ativa na implementação da Política Nacional de Turismo,
dentre outras funções. (BENI, 2006, p. 28 e 29)

Acontece também a recriação do CNT, como um órgão colegiado mais de
assessoramento superior, sendo parte integrante da estrutura básica do MTur, estando
diretamente vinculado ao ministro de Estado, possuindo algumas funções e atribuições, como
o de propor diretrizes, oferecendo subsídios para que contribua com a implantação do Plano
Nacional de Turismo, teve como função também propor normas que pudessem estabelecer
para aplicação da legislação do turismo, apoiando a defesa do consumidor e o correto
andamento da ordenamento jurídico do setor. Os integrantes deste conselho são de diferentes
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ministérios e das entidades empresarias de classe do sistema de turismo e por representada da
iniciativa privada.
A Função da EMBRATUR modifica no sentido de estar apenas envolvida
exclusivamente com a promoção do país no exterior, centralizando a elaboração de pesquisas
e estudos que orientem os processos de tomadas de decisão, de forma que possa avaliar o
impacto da atividade do turismo na economia nacional formatando assim, novos produtos6 e
roteiros turísticos7 o crescimento e desenvolvimento do turismo nacional.
Foi criado também nesse período o Fórum dos Secretários Estaduais de Turismo, que
passaram a possuir delegação sobre as atividades de instrumentalizar as políticas, programas,
parcerias e ações em nível de suas respectivas regiões. Esse fórum surge mediante a
necessidade de descentralizar das ações político-operacionais.
A nova estrutura do Sistema Nacional de Turismo está Composta pelo Ministério do
Turismo; Conselho Nacional de Turismo; Fórum dos Secretários e Dirigentes Estaduais;
Fórum/Conselhos Estaduais de Turismo; Câmaras Temáticas; Secretaria Nacional de
Programas para o Desenvolvimento do Turismo; Secretaria Nacional de Políticas Públicas e a
EMBRATUR, sendo exemplificado na figura 04.
Conselho Nacional

Fórum Nacional dos
Secretários e Dirigentes
Estaduais de Turismo

de Turismo

Câmaras
Temáticas

Fóruns / Conselhos
Estaduais de
Turismo

Secretaria Nacional de
Programas de
Desenvolvimento do Turismo

Secretaria Nacional de
Políticas Públicas
EMBRATUR

Figura 04. Administração do MTur
Fonte: Brasil (2009)
6

Produto é tudo que pode ser oferecido a um mercado para satisfazer uma necessidade ou desejo dos consumidores. (KOTLER, KELLER,
2006).
7
ROTEIRO TURÍSTICO: é um itinerário caracterizado por um ou mais elementos que lhe conferem identidade, definido e estruturado par
fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização turística (BRASIL, 2009, p.45)
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Em síntese pode-se dizer que a estrutura administrativa do MTur é da seguinte forma:
a) Secretaria Nacional de Políticas de Turismo
Compete precipuamente “a formulação, elaboração avaliação e monitoramento da política
nacional do turismo, de acordo com as diretrizes propostas pelo Conselho Nacional do
Turismo”, bem como articular as relações institucionais e internacionais necessárias para a
condução desta política.
b) Secretaria de Programas de Programas de Desenvolvimento do turismo
Compete realizar ações de estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivos de
fomento de promoção de investimento em articulação com os Programas Regionais de
desenvolvimento, bem como apoiar e promover a produção e comercialização de produtos
associados ao turismo e qualificação dos serviços.
c) Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR
Autarquia que tem como área de competência a promoção, divulgação e o apóio à
comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos8 do país no exterior.
d) Conselho Nacional de Turismo
Órgão colegiado de assessoramento, diretamente vinculado ao ministério do turismo que
tem com atribuições “propor diretrizes e oferecer subsídios técnicos para a formulação e
acompanhamento de política nacional de turismo”. Esse conselho é formado por
representantes de outros ministérios e instituições públicas que se relacionam com o turismo e
das entidades de caráter nacional representativos dos segmentos turísticos. (Plano nacional de
turismo (Plano Nacional do Turismo, 2003/2007, p. 11 e 12).
Com a Criação do MTur, pôde ser dado a real importância que o turismo possui no
cenário nacional e internacional que vê o turismo hoje como uma “atividade de ponta nas
sociedades atuais, envolve deleite/encanto e satisfação pessoal. Insere-se nas sociedades

8
“destinos turísticos de país, região ou Estado, cidade ou lugar como um espaço, geográfico determinado, com características de climas,
raízes, infra-estrutura e serviços próprios; com certa capacidade administrativa para desenvolver instrumentos comuns de planejamentos, que
adquirir centralidade através dos turistas mediante produtos perfeitamente estruturados, e adaptados às satisfações buscadas, graças à
valorização e ordenação dos atrativos disponíveis; dotado de um marco e que comercializa tendo em conta seu caráter integral” ( VALL,
2006. P.16)
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democráticas, complexas e pluralistas, demandando ética, desenvolvimento sustentável,
respeitando à diversidade e aos problemas ambientais e sociais” (BRASIL, 2009, p. 50).

3.2.3 – Conceitos e definições das políticas públicas de turismo
Como foram mencionadas anteriormente sobre as políticas públicas, elas partem de
um princípio que é o bem coletivo, e as políticas de turismo não poderão estar em desacordo
com o bem estar da sociedade. E pensar em um turismo que englobem as questões pertinentes
a esse bem estar é procurar entender que o seu envolvimento está ligado a diversas áreas,
como segurança, saúde, educação, meio ambiente e outros setores que contribuem para o bom
desenvolvimento deste setor, devendo-se observar, por exemplo, que se as políticas de
segurança não estiverem funcionando adequadamente poderá vir a prejudicar o turismo, por
isso quando se pensa em políticas púbicas de turismo é tentar entender que elas fazem parte
de uma gama de outras atividades.
Margarita Barreto utiliza um exemplo claro que é voltado para as políticas públicas de
turismo, no sentido que elas tenham contribuições de outras políticas, ela cita o caso das
políticas públicas de saúde que são pertinentes as questões alimentares que afetam
“diretamente os equipamentos de restauração (restaurantes, bares e similares), que serão
obrigados a manter um determinado padrão de higiene, e indireta e positivamente os turistas,
porque, graças a essas políticas de vigilância sanitária, não serão vitimadas de intoxicação
alimentar. (2003, p. 37).
Através das necessidades de haver uma política pública específica para o turismo,
surge uma série de definições e conceitos sobre este assunto, que faz com que os envolvidos
tenham em mente que
[...] uma política pública e responsável de turismo deve incluir pessoas nos campos
econômicos, social e político formado pelo turismo e pelas diversas atividades de
fazer turismo, quanto pelas pessoas que se capacitam e se inserem no mercado de
trabalho, aumentando, assim, o seu conhecimento, a sua renda e a participação na
sociedade como cidadão livre e produtiva (BRASIL, 2009, p. 83).

Alguns autores fazem algumas afirmações sobre o conceito de políticas de turismo.
Lohmann e Netto possuem o seguinte entendimento sobre este assunto que por políticas
públicas de turismo “pode-se compreender o direcionamento dado pelo governo federal,
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estadual, municipal ou regional para o desenvolvimento da atividade turística, após ter
consultado os representantes do setor turístico e da sociedade (2008, p. 121).
Como as políticas públicas são elaboradas pelos poderes executivos, é proposto pelos
os autores acima citados que elas estejam em conformidade com as necessidades dos setores
do turismo e a da sociedade que as utilizam, pois, as políticas de turismo “deve funcionar
tanto no estímulo e no controle direto do desenvolvimento do turismo como também deve
preocupar-se com a proteção dos interesses da sociedade” (SOLHA, 2006, p.92). Já Beni
(1998) diz que a política de turismo é
[...] a espinha dorsal do “formular” (planejamento), do “pensar” (plano), do “fazer”
(projetos, programas),do “executar” (preservação, conservação, utilização e
ressignificação dos patrimônios natural e cultural e sua sustentabilidade), do
“reprogramar” (estratégia) e do “fomentar” (investimento e vendas) o
desenvolvimento turístico de um país ou de uma região e seus produtos finais.

A importância na qual Beni (1998) se refere, pode partir do ponto de vista do
planejamento dessas políticas que são realizadas através de estratégias especificas que
perpassam diversos seguimentos turísticos9, analisando sempre as características comuns de
cada região estudada, sem esquecer suas tradições, costumes, cultura.
As políticas de turismo devem buscar estarem em acordo com os costumes e
tradições de cada povo, sendo flexíveis e suscetíveis as mudanças de acordo com o local nos
quais determinadas políticas são implementadas no sentido de propiciar a comunidade
melhoramentos sociais e econômicos da região, não obstante, as atividades turísticas “devem
ser conduzidas em harmonia com as especificidades e tradições das regiões e países de
acolhimento e observando as suas leis, usos e costumes” (Código mundial de Ética do
turismo, artigo 1º, item 2, p. 115).
Buscando dar subsídios aos envolvidos diretamente nessas políticas. Hall (2001.
p, 26) analisa essas políticas da seguinte forma. “As políticas de Turismo estão intimamente
relacionadas aos valores culturais e ideológicos, ao ambiente político e às estruturas de sua
elaboração”.
Goeldner, Ritchie e McIntosh seguem analisando as políticas publicas de turismo
afirmando que é
[...] um conjunto de regulamentação, regras, diretrizes, diretivas objetivas e
estratégia de desenvolvimento e provocação que fornece uma estrutura no qual são
9

Os seguimentos turísticos podem ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta e também das
característiicas e variáveis da demanda (MTur 2005, p.2)

47

tomadas as decisões coletivas e individuais que afetem diretamente o
desenvolvimento turístico e as atividades diárias dentro de uma destinação (2002, p.
294).

Os mesmos autores citados acima especificam mais as políticas públicas do
turismo com as seguintes considerações
a)

definir as regras do jogo, ou seja, os termos nos quais as operações turísticas
devem funcionar;

b)

estabelecer atividades e comportamentos aceitáveis;

c)

fornecer uma direção comum e a orientação para todos os interessados no turismo
em uma destinação;

d)

facilitar o consenso em torno de estratégias e objetivos específicos par uma
destinação;

e)

fornecer uma estrutura para discussões publicas e privadas sobre o papel e as
contribuições do setor turísticos para a economia e para a sociedade em geral;

f)

permitir que o turismo estabelecesse interfaces com outros setores da economia
de forma mais eficaz.

Já no ponto de vista mais amplo, ou seja, de forma mais geral de determinada destinação
turística proporcionará no âmbito nacional áreas como
a) os papéis do turismo dentro do desenvolvimento socioeconômico geral da destinação;
b) o tipo de destinação que irá cumprir de forma mais eficaz as funções desejadas;
c) taxação – tipos e níveis;
d) financiamento do setor turístico – fontes e prazos;
e) natureza e direção do desenvolvimento e manutenção do produto;
f) acesso e infra-estrutura de transportes;
g) práticas regulamentadoras (como companhias aéreas e agencias de turismo)
h) praticas e restrições ambientais;
i) imagem e credibilidade do setor;
j) relacionamentos na comunidade;
k) oferta de recursos humanos e mão-de-obra;
l) legislação sindical e trabalhista;
m) tecnologia;
n) praticas e marketing;
o) funcionamento do turismo estrangeiro.
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Os tópicos citados fazem-se entender a importância das políticas do turismo em
diversos setores, possibilitando integração tanto dos atores envolvidos com o trade, como os
fomentadores destas políticas.
Quando a referência é política do turismo voltada o desenvolvimento da atividade
econômica, inclusão social das comunidades residentes, oferecendo seguimentos diversos e o
aumento do número de empregados ofertados por ele, pode-se dizer que se trata de um
gerador de renda e emprego, mais não sendo a salvação de todos os males e sim um operador
que possibilita o crescimento e desenvolvimento das localidades, pois, o Brasil
[...] ainda é um pais com grandes diferenças econômicas e sociais. Por isso o
desenvolvimento do turismo ou de qualquer área da economia não pode aprofundar
irresponsavelmente as diferenças entre os mais ricos e os mais pobres, o que
significa que as políticas para a área devem considerar a inclusão social e
sustentabilidade como elemento para o pleno desenvolvimento (BRASIL, 2009, p.
68).

O turismo é um elemento que pode contribuir com as desigualdades existentes, mais
não é a solução de todos os problemas, existem autores que são contra algumas atividades do
turismo, como Nash (1989) que considerava o turismo como uma forma de imperialismo,
comparando o turismo a uma maneira de colonização das localidades aonde existe o fator
turismo bem presente, caracterizando o turismo como sistemas de troca que reproduzem o
modelo colonialista nas relações principalmente internacionais, e seu desenvolvimento
turístico local podem ser reproduzidos com uma colônia.
Mesmo existindo alguns autores que questionam o turismo como não sendo um objeto
de desenvolvimento de uma determinada região, o Brasil utilizou-se de políticas públicas de
turismo para que pudesse estabelecer diretrizes, planos e programas para que as regiões
turísticas obtivessem melhores resultados no que diz respeitos a seu crescimento econômico e
social.
Dentro das políticas públicas de turismo, existe uma serie de instrumentos que
possibilitam a verificação do potencial de envolvimento e investimento que os governos
podem fazer em relação ao turismo, sem deixar de lado um entrave, que por muitas vezes foi
um dos grandes obstáculos para que este desenvolvimento venha a se tornar cada vez mais
visível, a “vontade política dos governantes”.
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Aliados ao turismo estão outros fatores preponderantes na evolução deste seguimento
no que tange as políticas que possam dar um impulso real para um maior crescimento desta
atividade, como estratégias objetivas e centradas em um foco à alcançar um escopo comum a
fim de valorizar o trade turístico10 é que o Brasil através de seu MTur lança o Plano Nacional
de Turismo 2003/2007 e o Programa de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil que
será melhor tratado a seguir.
3.3 – Plano Nacional de Turismo 2003/2007
O Plano Nacional do turismo foi criado para que fosse um elo entre as esferas federais,
estaduais e municipais; com as iniciativas privadas do turismo e entidades não
governamentais, tornando assim o turismo um fator de integração entre os objetivos,
otimizando os recursos existentes e unindo forças para incrementar a qualidade e a
competitividade, aumentando assim a oferta dos produtos turístico brasileiro nacional e
internacional. (BRASIL, 2003).
O Plano Nacional de Turismo é o “instrumento de planejamento do MTur que tem
como finalidade explicitar o pensamento do governo e do setor produtivo e orientar as ações
necessárias par consolidar o desenvolvimento do setor do Turismo” (BRASIL, 2003, p.15).
O Plano foi construído de fora coletiva, através de ampla discussão pelas diversas
regiões do Brasil, tendo a participação de todos os setores representativos do turismo nacional
e regional. Traz consigo a concepção de desenvolvimento descentralizado, com o
desenvolvimento e o crescimento das regiões turísticas de modo que sua oportunidade de
renda e emprego aumente, tornando a segmentação turística11 um elemento primordial na
colaboração de desenvolvimento do Brasil.

3.3.1 – Objetivos
O PNT 2003/2007 foi estruturado a partir de seus objetivos, com metas especificas,
que derivam os macro-programas, programas e ações propostas para o crescimento e
desenvolvimento das regiões brasileiras.
Os objetivos foram divididos em gerais e específicos sendo que os gerais são:
10

“conjunto de agentes, operadores, hoteleiros e prestadores de serviços turísticos, incluindo restaurantes, bares, rede de transporte etc.
(BRASIL, 2009, p. 203)

11

Segmentação turística é entendida pelo MTur “como uma forma de organizar o turismo para fins de
planejamento, gestão e mercado” (BRASIL, 2009, p. 71)
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• Desenvolver o produto turístico brasileiro com qualidade, contemplando nossas
diversidade regionais, culturais e naturais.
• Estimular e facilitar o consumo do produto turístico brasileiro nos mercados nacional e
internacional.
Os e objetivos específicos foram os seguintes:
a. Dar qualidade ao produto turístico.
b. Diversificar a oferta turística.
c. Estruturar os destinos turísticos.
d. Amaciar e qualificar o mercado de trabalho.
e. Aumentar a inserção competitiva do produto turístico no mercado nacional.
f. Aumentar a taxa de permanência e gasto medo do turista.
Metas
As metas do PNT 2003/2007 está exemplificada pela figura 05.
Figura das Metas do PNT 2003/2007

1 – Criar

condições para gerar 1.200.000 novos
empregos e ocupações

2 – Aumentar para 9 milhões o número de turistas
estrangeiros no Brasil
3 – Gerar 8 bilhões de dólares em divisas

4 – Aumentar para 65 milhões a chegada de
passageiros nos vôos domésticos

5 – Ampliar a oferta turística brasileira,
desenvolvendo no mínimo três produtos de
qualidade em cada Estado da Federação e Distrito
Federal

Figura 05. Metas do PNT 2003/2007
Fonte: Brasil (2003)
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1) – Meta 1 – Criar condições para gerar 1.200.000 novos empregos e ocupações.
O turismo foi responsável nos últimos anos por uma grande parte da geração de
empregos do Brasil, haja vista que o desemprego é um dos grandes desafios que o Governo
Federal vem enfrentando. E segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), o turismo é
responsável por 1 a cada novo empregos gerados no mundo.
Para que essa meta seja atingida segundo o Brasil (2003) seria implementadas
ações prioritárias dentro do próprio plano que possa atingir as ofertas de crédito aos
empreendedores do turismo, com ações de captação de investimento dentro e fora do Brasil
para os novos empreendimentos turísticos, atingindo investimento na economia de
aproximadamente 12 milhões de reais até 2007.

2) – Meta 2 – Aumentar para nove milhões o número de turistas estrangeiros no Brasil
O Brasil obteve 7 anos de crescimento no número de turistas estrangeiras no Brasil,
tendo um queda considerável nos anos de 2001 e 2002, principalmente causado pela crise
econômica argentina, os atentados de 11 de setembro e o baixo crescimento do Brasil, tudo
isso contribuiu para que em 2002 apenas 3,8 milhões de turistas estrangeiros visitasse o
Brasil, o pior resultado dos últimos 5 anos (BRASIL, 2003).
Atingir a meta proposta pelo PNT é um grande desafio, que exigiria uma promoção
totalmente diferenciada par o mercado internacional, de forma continua, fazendo com que o
Brasil tivesse uma nova imagem, imagem como um país moderno, com credibilidade,
oferecendo produtos de alta qualidade, oferecendo aos visitantes não somente um turismo de
lazer mais sim oportunidades de negócios.
Para que isso ocorra deveria estimular as articulações entre todos os agentes, tanto
privados como públicos, que pudessem realizar ações consistentes de promoção,
desenvolvendo assim melhores canais de comercialização, assim, o país alcançara taxas de
crescimento acima de 15% ao ano, atingindo 9 milhões de turistas em 2007, mais aceitando
até uma possibilidade de chegada de 7,5 milhões de estrangeiras seria atingida a meta.

3) – Meta 3 – Gerar 8 bilhões de dólares em divisas
Para se alcançar essa meta é necessária a permanência de pelo menos 12,2 dias médios
sendo que o gasto por esses turistas deve possuir uma média per capita de US$ 81,21 por dias
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para que a meta seja atingida, e para se alcançar seria realizado a mudança no foco da
promoção, contemplando a diversidade cultura e regional brasileira, com melhorias na
comercialização de novos produtos de lazer, eventos, negócios e incentivos, possibilitando ao
estrangeira que ele tenha uma série de opções voltadas ao turismo para que aumente sua
permanência no Brasil. Para esta meta esperou-se uma entrada de 9 milhões de turistas
estrangeiros que foi projetado gerar US$ 7,1 bilhões em divisas até o ano de 2007.

4) – Meta 4 – Aumentar para 65 milhões a chegada de passageiros nos vôos domésticos.
No final do ano de 2001 foi atingido o número de 32,6 milhões de desembarques
domésticos, com incrementos de 14, 3 em relação ao ano anterior. Esse número foi
ocasionado principalmente pela alta do dólar, fazendo com que os brasileiros viajassem mais
pelo país, mas para que esta meta seja atingida foram necessária novas ações que podem ser
destacadas da seguinte forma:
• Oferta de novos produtos, contemplando nossa diversidade cultural e regional;
• Fortalecimento dos segmentos, em especial os segmentos de negócios e eventos;
• Melhorias nos aeroportos de menos porte, facilitando os vôos regionais;
• Normatização da atividade e capacitação profissional, aumento da oferta de produtos
de qualidade (BRASIL, 2003, p. 29)
O Fortalecimento deste mercado interno que tem como intenção impactar
positivamente os números de deslocamento rodoviários também, que não puderam ser
quantificados pela falta de confiabilidade nos registros existentes.

5) – Meta 5 – Ampliar a oferta turística brasileira, desenvolvendo no mínimo três
produtos de qualidade em cada estado da Federação e Distrito Federal.
Os produtos turísticos que existem no Brasil não contemplam toda a pluralidade da
cultura e da diversidade das regiões brasileiras, por isso esta meta busca desenvolver com
urgência o turismo local e regional de forma descentralizada, estimulando a integração e a
conseqüente organização e ampliação da oferta turística nessas localidades.
Com a meta estipulada em três destinos por federação, surgirá no mínimo 81 novos
produtos turísticos que poderão ser ofertados para o aumento do fluxo doméstico e
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internacional, possibilitando o desenvolvimento socioeconômico dos municípios e das regiões
envolvidas.
3.3. 2 – Macro-Programas
Os macro-programas são “desdobramentos temáticos que foram escolhidos pelo seu
potencial de contribuição para atingir os compromissos estabelecidos nos OBJETIVOS e
METAS para o turismo no período 2003-2007, bem com, resultado das contribuições de todas
as entidades do setor ouvidas e manifestas” (BRASIL, 2003, p. 32)
Os macro-programas são realizados e construídos através de um conjunto de
programas que por seu intermédio, procuram resolver os problemas e retirar os obstáculos que
impedem o crescimento e desenvolvimento do turismo, que assim foram identificados
mediante um processo de consulta dos setores envolvidos. É devido ressaltar que os
programas foram detalhados em conjunto com as Câmaras Temáticas, no qual os seus
projetos e ações serão executados posteriormente, tendo a participação o planejamento,
definindo as prioridades do orçamento e da avaliação de resultados que possui a finalidade de
auxiliar a elaboração e ampliação do Plano Nacional do Turismo.
Os macro-programas foram divididos em sete e os programas em dezoito, assim
respectivamente explicados:
1) – Macro-programa -1

GESTÃO E
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS

PROGRAMA DE
ACOMPANHAMENTO DO
CONSELHO NACIONAL DO
TURISMO
Figura 06. Gestão e Relações Institucionais
Fonte: Brasil (2003)

PROGRAMA DE
AVALIAÇÃO E
MONITORAMENTO DO
PLANO

PROGRAMA DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
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A autoridade maior para que haja desenvolvimento do turismo parte inicialmente do
MTur que estabelece diversas interfaces com os distintos Ministérios e órgãos governamentais
dos quais o turismo depende, direta e indiretamente sendo necessário a permanente
articulação entre os setores tanto públicos como privados, no sentido de agilizar as soluções,
tentando eliminar os entraves burocráticos existente, que possa compartilhar decisões de
modo a facilitar a participação de todos os envolvidos no processo do crescimento do setor.
2) – Macro-programa – 2

FOMENTO

PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE
INVESTIMENTOS

PROGRMA DE FINANCIAMENTO
PARA O TURISMO

Figura 07. Fomento
Fonte: Brasil (2003)

Para que possa haver o crescimento da atividade turística é necessário que possa ser
ampliado as linhas de crédito e surge novos financiamentos, sendo que estes tem que estar em
acordo com a realidade de cada seguimento, atendendo principalmente a pequena média
empresa, que tem encontrado mais dificuldades para obter acesso as linhas de créditos
existentes.
Essas linhas de crédito não serão de uso exclusivo das pequenas e médias empresas, vão
de encontro ao consumidor final, que possuirá em suas mãos mais um instrumento para poder
viajar no território nacional.
Este programa possui alguns objetivos que são os seguintes
• Ampliar e melhorar a infra-estrutura turística em todo país;
• Aquecer o mercado interno através do financiamento ao consumidor final;
• Gerar divisar promovendo capitação de investidores para o Brasil;
• Incentivar a pequena e média empresa facilitando o acesso ao crédito;
• Captar investidores para projetos localizados em regiões potenciais remotas, ainda não
desenvolvidas;
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• Gerar novos postos de trabalho por meio do aquecimento da atividade e da construção
de novos equipamentos turísticos (BRASIL, 2003, p. 35).
3) – Macro-programa – 3

INFRA-ESTRUTURA

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

PROGRAMA DE ACESSIBILIDADE AÉREA,
TERRESTRE, MARÍTIMO E FLUVIAL

Figura 08. Infra-Estrutura
Fonte: Brasil (2003)

Para que ocorra a expansão hoteleira, surja novos empreendimentos turísticos e haja
diversificação dos produtos turísticos e melhores equipamentos de lazer, é necessário que a
infra-estrutura básica esteja disponível para garantir a viabilidade dos investimentos que possa
ser utilizada de forma sustentável para que outros possa utilizar.
As cidades onde o turismo é efetivamente presente, necessitará de água, energia,
transporte público, segurança pública, destino do lixo, tratamento de esgoto, comunicação,
vias públicas organizadas e sinalizadas com facilidade nos acessos. Existem alguns programas
como o Prodetur Nordeste II, Sul, Centro, Proecotur Amazônia que irão contribuir para que
essa infra-estrutura esteja apta a receber esses investimentos.
Os objetivos propostos desse macro-programas são os seguintes:
•

Melhorar a qualidade de vida nas cidades turísticas;

• Criar condições para implantação de equipamentos turísticos;
• Facilitar o acesso do fluxo de turistas;
• Equilibrar o desenvolvimento das regiões brasileiras (BRASIL, 2003, p. 36)
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4) – Macro-programa 4

ESTRUTURAÇÃO E
DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA
TURÍSTICA

PROGRAMAÇÃO DE ROTEIROS
INTEGRADOS

PROGRAMA DE SEGMENTAÇÃO

Figura 09. Estruturação e Diversificação da Oferta Turística
Fonte: Brasil (2003)

O Brasil é um país muito plural, com grande potencial turístico e mais com número
restrito de segmentos em algumas regiões brasileiras, por isso a preocupação do Governo
Federal em estruturar e aumentar esta oferta, colocando no mercado novos produtos para
comercialização.
Os objetivos que são propostos por esse macro-programa, estão focados na
estruturação das atividades turísticas para aumentar a oferta e diversificá-las, e os objetivos
que foram propostos são os seguintes:
• Aumentar o número de produtos turísticos de qualidade colocados para
comercialização;
• Diversificar os produtos turísticos contemplando nossa pluralidade
cultural e diferença regional;
• Diminuir as desigualdades regionais, estruturando produtos em todos os
estados brasileiros e Distrito Federal;
• Aumentar o fluxo de turistas nacional e internacional;
• Aumentar o tempo de permanência do turista internacional com um
leque maior de serviços ofertados (BRASIL, 2003, p. 38)
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5) – Macro-programa – 5

QUALIDADE DO PRODUTO
TURÍSTICO
PROGRAMA DE NORMATIZAÇÃO
TURÍSTICA

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

Figura 10. Qualidade do Produto Turístico
Fonte: Brasil (2003)

Esse macro-programa será para contribuir no melhoramento das atividades turísticas,
através da incorporação de novas tecnologias, qualificação de recursos humanos, buscando
aprimorar os mecanismos e serviços turísticos, como também aplicar métodos para qualificar
e difundir os níveis atingidos por meios de processos de certificação.
Este macro-programa tem o papel fundamental de ser um indutor na qualificação dos
serviços prestados neste setor, para que as além destas qualificações, é necessário que existam
normas padronizadas que sirvam de parâmetros para harmonizar as práticas relativas à
comercialização dos produtos e mecanismos de fiscalização para evitar a prática de abusos,
tanto nas relações internas do setor quanto na venda ao consumidor.
A preocupação dar qualidade no produto turístico do Brasil, foram determinados
alguns objetivos que são:
• Promover a qualidade dos produtos turísticos no Brasil;
• Apoiar programação de certificação da qualidade para as empresas do setor;
• Estabelecer em cooperação com as entidades representativas dos segmentos
turísticos, normas padrões e regulamentos relativos aos serviços prestados para
referenciar os programas de qualificação profissional e orientar a melhoria da
qualidade e segurança dos serviços prestados aos turistas;
• Descentralizar e fortalecer o sistema de fiscalização delegada dos serviços
turísticos.
• Intensificar esforços voltados para o cumprimento das normas e regulamentos
para os serviços facilitando a garantia da defesa do consumidor turista;
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• Promover a capacitação, qualificação e a re-qualificação dos agentes atuantes
em toda cadeia produtiva do turismo12, nos diversos níveis hierárquicos, tanto
do setor público quanto do setor privado visando ocupar os novos postos de
trabalho gerados.
6) – Macro-programa – 6

PROMOÇÃO E APOIO A
COMERCIALIZAÇÃO

POGRAMA DE PROMOÇÃO
NACIONAL E INTERNACIONAL
DO TURISMO BRASILEIRO

PROGRAMA DE
REPOSICIONAMENTO DA
IMAGEM BRASIL

PROGRAMA DE APOIO À
COMERCIALIZAÇÃO

Figura 11. Promoção e Apoio a Comercialização
Fonte: Brasil (2003)

As ações que promovidas pelo setor turístico brasileiro terá como conceito estratégico
a diversificação de imagem do país. Os programas de promoção e marketing para que exista
um crescimento de turistas no Brasil, a essência destes programas serão a qualidade e a
diversidade da produção cultura brasileira, além da diversidade étnica, social e natural que o
país possui.
Seus objetivos para alcanças essa promoção de apoio e comercialização foram
traçados os seguintes objetivos propostos.
• Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros no Brasil realizando intensa promoção nos
grande mercados emissores internacionais e no mercado sul-americano;
• Aquecer o mercado interno, promovendo um número maior de produto de qualidade;
• Promover a diversidade cultural e regional brasileira;
• Promover as diferentes regiões brasileiras diminuindo as suas desigualdades;
• Fortalecer o segmento de negócios, captando uma quantidade maior de eventos para o
Brasil.

12
são as diversas etapas de produção, desde a matéria-prima até o produto final, incluindo fornecedores de equipamentos, podendo ou não
estar integralmente num cluster (BENI, 2006,p. 152).
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7) – Macro-programa – 7

INFORMAÇÕES
TURÍSTICAS
PROGRAMA DE BASE DE
DADOS

PROGRAMA DE PESQUISA
DE DEMANDA

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO
DE IMPACTO DO TURISMO

Figura 12. Informações Turísticas
Fonte: Brasil (2003)

As informações são essências para atividade turística, pois, elas facilitam o
desenvolvimento do setor. Sendo necessária a existência de um programa contínuo, que não
só pesquise a oferta, mas a demanda, pois os dirigentes públicos e privados necessitam de
informações essenciais para a tomada de decisão gerencial e para a captação e implementação
de novos empreendimentos turísticos. Através deste macro-programa surgiram objetivos que
viessem a dar suporte para o desenvolvimento destas informações que foram os seguintes:
• Conhecer a oferta turística do mercado nacional;
• Avaliara o impacto da atividade turística na economia;
• Dar suporte as ações de promoção, marketing e apoio à comercialização do produto
Brasil;
• Dar suporte À tomada de decisão de dirigentes públicos e privados do turismo;
• Conhecer a demanda do mercado internacional;
• Dar suporte a decisão de potenciais investidores no setor de turismo.
Com esses macro programas o ministério do turismo, busca tornar as políticas de
turismo mais claras e diretivas, a fim de possibilitar as fomentadores de políticas estaduais e
municipais maior participação do seguimento turismo, como propenso ofertante de
desenvolvimento sócio-econômicos das localidades beneficiadas por essas políticas.
Solha (2004, p.90) comenta que para o turismo as verdadeiras preocupações políticas
com envolvimento do setor só têm valor real quando passa a adquirir “importância econômica
ou quando causa transtornos, antes disso, é caracterizado pela espontaneidade” sem perceber
que obtém ou não o controle sobre esse desenvolvimento, ficando sujeito apenas as leis que o
mercado impõe.
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Hall (2001, p. 26) declara que “a política pública para o turismo é tudo o que os
governos decidem fazer o não com relação ao setor”. Essas políticas para o turismo tomam
mais força com o surgimento dos planos nacionais de turismo 2003/2007 e o plano de
regionalização do turismo, e esses planos são decisões que se buscam para o melhoramento de
um país com relação ao turismo.
O poder público tem que estar apto a contribuir e criar subsídios para crescimento e
desenvolvimento do turismo, para isso é necessário além dos planos nacionais de turismo,
haja de fato um acompanhamento das implementações que são realizadas pelos governos,
sejam eles nas esferas federais, estaduais e municipais.
3.4 – Programa de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil”
O Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil13, foi constituída através
das orientações que estavam contidas no PNT 2003/2007, com a participação ativa dos
diversos setores envolvidos com este programa.
Entre os que participaram da elaboração deste programa estavam os representantes do
trade turístico da área acadêmica, incluindo outras integrantes essências para a formatação
deste programa foram formados por organizações de agricultores, ribeirinhos, quilombos,
indígenas, extrativistas entre outros setores importantes para o desenvolvimento do turismo
(BRASIL, 2004).
O Programa de Regionalização do Turismo é “um modelo de gestão de política pública
descentralizada, coordenada e integrada, baseada nos princípios da flexibilidade, articulação,
mobilização, cooperação intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões” (BRASIL,
2004, p. 11).
Esse programa tem como finalidade a regionalização do turismo no sentido mais amplo,
que seria constituir nos estados, municípios ou regiões, o status de elaboradores e executores
de seus próprios planejamentos turísticos, apenas com base nos macro-programas do PNT
2003/2007 elencados pelo Governo Federal, e não serem totalmente dependente do mesmo,
tornando-os autônomos para a elaboração de suas políticas criando destinos que proporcione
desenvolvimentos das regiões. E apoiado Bahl (2000, p. 17),
[...] região turística14 poderia ser considerada como uma região alicerçada em
elementos naturais e nos provenientes da intervenção humana evidenciados na
13

- O Programa seguiu as orientações do PNT 2003/2007, fundamentado no Macro Programa 4 – Estruturação e Diversificação da Oferta
Turística.

14

Região Turística é o espaço geográfico que apresenta características e potencialidades similares e complementares, capazes de serem
articuladas e que definem o território. (MTur, 2004)
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existência de um legado cultural, equipamentos e instalações que associados aos
fluxos turísticos poderiam acarretar equilíbrios e desequilíbrios, podendo até se
consolidar em regiões previamente estabelecidas.

As regiões turísticas com apoio do Plano de Regionalização do Turismo, começaram a ter
maior independência no sentido de obter transformações turísticas adequadas as suas
peculiaridades regionais, respeitando suas culturas, tradições e costumes, observando o seu
desenvolvimento nos aspectos sociais e econômicos.
Pensando nas regiões turísticas criadas pelo Programa foram elaborados alguns objetivos
inerentes ao desenvolvimento da regionalização do turismo que são os seguintes:
• Dar qualidade ao produto turístico;
• Diversificar a oferta turística;
• Estruturar os destinos turísticos;
• Ampliar e qualificar o mercado de trabalho;
• Aumentar a inserção competitiva do produto turístico no mercado internacional;
• Ampliar o consumo do produto turístico no mercado nacional;
• Aumentar a taxa de permanência e gasto médio do turista (BRASIL, 2004, p. 11).
Esses objetivos surgiram para que houvessem maiores subsídios na elaboração dos
planos regionais e das políticas regionais de turismo de cada localidade, de forma que essas
regiões tivessem vida própria, por isso esse programa foi criado para que existissem mercados
mais
competitivos e impulsionado na perspectiva do desenvolvimento sustentável,
traduzindo-se em ações estratégicas e reformas nas estruturas de governo garantido
maior equidade, novos critérios de ação e negociação coletiva capazes de se
transformar em oportunidades nos mercados mundiais e repercutir na geração e
distribuição de renda no país (BRASIL, 2004, p. 8).

A regionalização do turismo proposto pelo Governo Federal surgiu para descentralizar
as políticas de turismo, ocasionando novas relações de mercado possibilitando assim a
geração de novos empregos e renda, com a prerrogativa de estabelecer um momento de
reconstrução que “implica uma nova ordenação territorial que, modifica os padrões e impõe
mudanças no desenvolvimento” (DREHER e SALINI, 2008, p. 3).
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O programa de regionalização do Turismo para que alcance o desenvolvimento
necessários nas regiões, foi estruturado para concretizar em médio prazo, uma transformação
nacional, orientando a ação executiva para as seguintes diretrizes:
Para que a ocorresse à viabilização do Programa Nacional de Regionalização foi
necessária a realização de oficinas em todos os Estados mais o Distrito Federal sobre
planejamento e definições de estratégias. Através das oficinas foi possível a identificar e
apresentar o “primeiro mapeamento da regionalização do país, com 219 regiões turísticas,
inserindo 3.203 municípios/distritos brasileiros, descrevendo também as necessidades e
potencialidades de cada uma das regiões” (HENZ, 2009, p. 62). Todos os anos este
mapeamento regional é alterado. O quadro 03 apresenta essa evolução.

ANO

REGIÕES

MUNICÍPIOS

2004

219

3.203

2005

200

3.819

2006

149

1.207

396

116 prioritárias

474 prioritários

87 prioritários

59 prioritárias

740 prioritários

65 destinos prioritários

2007

ROTEIROS

Quadro 03: Evolução da Regionalização Turística no Brasil
FONTE: HENZ (2009)

No período de 2004 para 2005, o número de municípios cresceu, mais as regiões turísticas
foram reduzidas. No ano de 2006, o Salão do Turismo apresentou 396 roteiros, que até então não
estavam identificados, tendo o envolvimento de 149 regiões turísticas e 1.207 municípios, sendo que
116 dessas regiões, 474 municípios e 87 roteiros foram considerados prioritários, no intuito de
alcançar um padrão de qualidade internacional. No ano de “2007 foram criados os 65 destinos
indutores para o desenvolvimento do turismo, com abrangência em 740 municípios e 59 regiões
turísticas. Destes 65 destinos indutores, 23 estão na região Nordeste, 12 no Sudeste, 10 no CentroOeste, 11 no Norte e 9 no Sul” (HENZ, 2009, p. 75).

A coordenação administrativa do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros
do Brasil é constituído como mostra a figura 13.
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ESFERAS

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NACIONAL

Ministério do Turismo

ESTADUAL

Órgão Oficial do Turismo da UF

Fórum Estadual de Turismo

REGIONAL

Instância de Governança Regional

Fórum

MUNICIPAL

Conselho

Comitê

Órgão Municipal de Turismo

Colegiado Local

Figura 13. Administração do Programa de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil”
Fonte: Brasil (2003)

O programa de regionalização do Turismo para alcançar o desenvolvimento necessário
nas regiões, foi estruturado para concretizar em médio prazo, uma transformação nacional
Orientando a ação executiva para que obtenha resultados pertinentes as diretrizes do
Programa foram divididas segundo a figura 14.
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Figura 14. Diretrizes do Programa de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil”
Fonte:Henz, 2009

Henz (2009) ressalva que essas diretrizes estão divididas em políticas e estratégicas e
operacionais, sendo as políticas representadas as estratégias e conseqüências das ações
operacionais, e as operacionais são caracterizadas por novo módulos nos quais foram
baseados em linhas estratégicas das diretrizes políticas possibilitando dar suporte ao processo
de regionalização.
As diretrizes políticas que foram apresentadas no Programa de Regionalização do
Turismo – Roteiros do Brasil serviu para que fosse construída a matriz operacional do
Programa, no qual se derivou as estratégias concretas e linhas específicas que são
representadas pelos principais objetivos centrais são:
1 Gestão Coordenada: é um principio norteador utilizado para o processo de
regionalização do turismo, tem como finalidade a formação de parceiros, nas esferas
federais, estaduais e municipais, iniciativas privadas e a comunidade, com objetivo de
organizar uma infra-estrutura política, administrativa e técnica para executar propostas
e elaborar parâmetros que dê sustentação as avaliações e aos monitoramentos.
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2 Planejamento Integrado e Participativo: tem como principio a organização e gestão
do territórios, democratizando os espaços que são representados pelos setores políticos
da região, através da viabilização dos planos estratégicos.
3 Promoção e Apoio à Comercialização: tem como escopo definir as etapas
operacionais, côo a educação para o mercado, formação de redes, formatação de
roteiros e estratégias de comercialização da região turística.
Os módulos das diretrizes operacionais que servem como orientadores para as regiões
turísticas, não necessitam seguir a ordem numérica apontada no Programa, não obstante, cada
região possui um estágio de desenvolvimento diferenciado, possibilitando que cada um
vincule-se ao módulo que acredita ser mais proveitoso para o determinado estágio da região,
podendo assim avaliar a relação módulo ao qual se vinculou. O quadro 04 caracteriza os
módulos operacionais.

MÓDULO
1. Sensibilização

2. Mobilização

3. Institucionalização da Instância
de Governança Regional

4. Elaboração do Plano Estratégico
de Desenvolvimento do Turismo
Regional

5. Implementação do Plano
Estratégico de Desenvolvimento do
Turismo Regional

CARACTERÍSTICA
Sensibilizar os envolvidos para assumir responsabilidades sobre o
desenvolvimento da região turística, apoiando os estados na
identificação de lideranças do setor privado envolvidas com o turismo
para incluí-las no processo da regionalização.
É uma estratégia de educação para a comunidade compreender sua
importância e responsabilidade no desenvolvimento do programa de
regionalização.
Criação de uma organização em cada região atuando como
representante dos interesses comuns dos municípios envolvidos, visando
acompanhamento, coordenação e gestão da atividade turística. Pode ser
criada sob característica de um fórum ou um conselho, sendo a Instância
Regional encarregada de gerir o programa de regionalização atuando
como interlocutora dos interesses da região turística com o estado e a
esfera federal.
Implementação do Planejamento Integrado e Participativo para
elaboração do planejamento estratégico, em cada região turística,
visando a interação entre a sociedade, o poder público e a iniciativa
privada, otimizando recursos materiais e financeiros de acordo com as
metas, em curto, médio ou longo prazo. Esse módulo divide-se em duas
fases: a) Análise Situacional da região e do mercado turístico, realizado
por meio dos Inventários Turísticos dos municípios envolvidos
formando apenas um inventário para a região; b) Elaboração do
Planejamento Estratégico desenvolvendo metas e estratégias para o
futuro da região.
A partir dos dados obtidos no módulo 4, esta etapa prevê a implantação
do Plano Estratégico em cada região, por meio de projetos específicos,
tais como: elaboração de roteiros específicos; infra-estrutura turística;
infra-estrutura de apoio ao turismo; promoção e comercialização de
produtos turísticos; qualificação de serviços turísticos; gestão
sustentável dos atrativos naturais, dentre outros que a região apresentar
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necessidade.
6. Sistemas de Informações
Turísticas

7. Roteirização Turística

8. Promoção e Apoio à
Comercialização

9. Sistema de Monitoria e Avaliação

Criação de um banco de dados sobre cada região turística, reunindo
informações dos municípios e da própria região e, posteriormente,
disponibilizar este sistema de informações, por meio das estratégias e
tecnologias de comunicação.
Etapa que visa a criação dos Roteiros Turísticos, com base no
inventário da oferta turística, incentivando e promovendo um novo
produto: a região como um atrativo.
A promoção e o apoio à comercialização são, para o plano de
regionalização, estratégias para desenvolver os produtos turísticos e
fazer com que se consolidem os objetivos de competitividade e
sustentabilidade. Neste módulo sugere-se a elaboração do Plano de
Marketing e a utilização do evento nacional Salão do Turismo como
meio de apresentação dos novos produtos desenvolvidos pelo Programa
de Regionalização.
É um sistema de gestão objetivando avaliar metas e ações envolvendo
todos os planos, projetos e programas relacionados à regionalização
turística, por meio de indicadores de impactos positivos/negativos
(indicadores ambientais, socioculturais e econômicos).

Quadro 04: Módulos Operacionais do Programa de Regionalização Turística
FONTE: Brasil (2004)

O processo de regionalização do turismo, é um elemento importante para que o
produto turístico possa ser diversificado conforme cada região, respeitando suas diferenças
culturais, sociais e econômicas, mais sem esquecer que a “cooperação e a parceria devem
existir entre os atores envolvidos neste processo, como: organizações da sociedade, instâncias
de governos, iniciativa privada e comunidade” (DREHER; SALINI, 2008, p. 1). Contudo é
necessário entender que regionalizar o turismo é tornar as regiões, os estados e municípios
cada vez mais autônomos no cumprimento das suas políticas de turismo e implementações
das mesmas para o setor do turismo, que se torna imprescindível para o crescimento e
desenvolvimento das regiões brasileiras.
No processo de regionalização do turismo que o Governo Federal propõe, abrange
todos os Estados do Brasil e o Distrito Federal, e nesta pesquisa o objeto de estudo é o Estado
do Amapá, um dos estados mais novos da federação, por isso busca-se entender se existe uma
política que está em acordo com as políticas nacionais de turismo.
Foi apresentado no capítulo 3 Sistema Turístico do Amapá, sua contextualização
histórica, sua formação sociocultural, econômica e política para poder entender como a
política de turismo foi formada no estado, e apoiado no capítulo 5 que são os instrumentos
utilizados para esta formação é que serão verificados e analisados os programas e projetos que
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serviram como apoio para a verificação da constituição das políticas públicas de turismo do
Amapá.
Neste sentido o Estado não entrou no contexto das fundamentações teóricas, buscando
deixar um capítulo específico para se abordar este assunto, no sentido de poder melhor
enxergá-lo, de uma forma que pudesse dimensioná-lo em relação aos demais estados da
federação sem que haja comparação em relação a dados do turismo e sim qual a
compatibilidade das políticas estaduais sendo orientado pelas políticas nacionais.
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4 – CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA TURÍSTICO DO ESTADO DO AMAPÁ
O Amapá está localizado no Extremo Norte do Brasil, pertencem a dois hemisférios,
norte e o sul. Tem como sua capital a cidade de Macapá, que fica localizada ao sul e sudeste
do Estado, é banhado pelo Rio Amazonas, o maior Rio em extensão e volume da água do
mundo. O Amapá faz fronteira respectivamente ao norte com a Guiana Francesa; sul e oeste
com Estado do Pará e ; ao Leste com o Oceano Atlântico (DIAS, 2009).
O Estado do Amapá possui 16 municípios e uma área de 142.814,585, com uma
população estimada de 626.609 habitantes segundo estimativa do IBGE (2009), com
densidade demográfica de 4, 09 habitantes por Km2 (IBGE, 2007), renda per capta de R$
8.543,00 (IBGE, 2006), faz parte da região amazônica e possui uma biodiversidade15
privilegiada, sendo considerado o Estado mais preservado do Brasil (CHELALA, 2008).
O Amapá possui um desenho que é um losango imperfeito, com os vértices dirigidos
para os pontos cardeais, tendo a linha imaginária do Equador (linha que divide o hemisfério
norte do sul), que passa ao sul do Estado, cortando sua capital. A capital do Estado do Amapá
é a cidade de Macapá, que está localizada ao sul, sendo banhada pelo chamado braço norte do
rio Amazonas.

Figura 15. Localização geográfica do Estado do Amapá
Fonte: Ruschmann consultores (2000)
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O Amapá possui 73,74% de área de áreas naturais protegidas divididos em 16
Unidades de Conservação (federal, estadual e municipal) e áreas indígenas (CHELALA,
2008), dentre os quais se pode citar o maior parque de florestas tropicais do mundo,o Parque
Nacional Montanhas do Tumucumaque com 3,8 milhões de hectares (SEMA, 2009).
O Estado do Amapá será melhor detalhado através do sistema turístico de Anjos
(2004) pelo modelo sistêmico, que percorreu o social, ambiental, cultual, econômico e
político do Amapá, proporcionando entender qual foi seu processo de formação e como é o
envolvimento das políticas públicas de turismo para o desenvolvimento do setor no Estado.

4.1 – Sistema Turístico do Estado do Amapá: utilização do Modelo Sistêmico de Anjos
(2004)
A caracterização do sistema turístico do estado do Amapá será tratado nesta pesquisa
pelo modelo sistêmico proposto por Anjos (2004), que os divide em dois subsistemas, sendo
os fixos e fluxos, e estes se subdividem em fixos naturais e construídos e o dos fixos está
subdivido em socioculturais e econômico.
É necessário entender que o sistema pode ser compreendido como um conjunto de
elementos que interagem entre si, seja no ambiente interno ou externo, a exigência são para
que eles funcionem por conta própria (BRANCO, 1989).
A escolha de um sistema para caracterizar o turismo do Amapá foi por causa de alguns
elementos que proporcionam compreender de forma mais profunda o turismo no Estado.
Apoiado em Acerenza (1987) que diz que o enfoque sistêmico, tem como princípio a
compreensão das estruturas e do funcionamento das atividades e ambientes turísticos do local,
pois possibilita maior interação entre outros agentes de forma interdisciplinar, que podem
facilitar as relações e a intenção dos componentes que atuam entre si no sistema.
Acerenza (1992) tem entendimento do sistema turístico, sendo um conjunto integrado
que proporciona aos seus elementos e destinos, a realização das sua funções determinadas
mais de forma conjunta, possibilitando analisar o turismo como um sistema aberto, sendo
composto por cinco importantes elementos.
Os elementos segundo Anjos (2004, p. 111) são assim classificados:
“um é dinâmico, o turista; três são geográficos: a região geradora, a rota de trânsito e
a região de destino;e um elemento é econômico, a indústria turística. Esses
elementos são ordenados em conexão funcional e espacial, e interagem com os
fatores físicos, econômicos, sociais, culturais, políticos e tecnológicos do ambiente
onde se desenvolve a atividade
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A figura 16 pode exemplificar a formação desses cinco elementos

TURISTA

ROTA
REGIÃO
GERADORA

REGIÃO DE
DESTINO

INDÚSTRIA
TURÍSTICA

ORGANISMOS
OFÍCIAIS
Figura 16. Elementos do Sistema Turístico
Fonte: Anjos (2004, p. 113)

Como pôde ser observado os organismos de turismo oficiais não fazem parte do
sistema turístico, o papel que é desempenhado por eles é de cunho administrativo, para que o
desenvolvimento da atividade turística seja de forma que possuam os fundamentos básicos
que dê sustentação ao correto funcionamento do sistema (ANJOS, 2004).
O sistema turístico procurou mostrar outros elementos que dessem sustentação as
atividades turísticas, pois por causa das limitações dos planos turísticos, o desenvolvimento da
atividade começa a mostrar as suas dificuldades e seus efeitos negativos, todavia, não estavam
sendo utilizados ou levado em conta os aspectos, sociais, ecológicos e culturais, o que se
percebia era que a grande ênfase estava apenas no desenvolvimento físico.
Hoje os planos existentes para a atividade turística permitem que a utilização desses
elementos estejam mais em evidência, pois a preocupação com o social, o econômico e o
cultural, e ainda pode-se acrescentar o ambiental, está sendo trabalhado em conjunto com o
desenvolvimento do setor.
O sistema turístico possui um fator preponderante que é o deslocamento, “requisito
básico para que o turista chegue até a região de destino, no qual se localizam e atuações
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turísticas que motivaram a viagem” (ANJOS, 2004, p. 113), essa motivação pode ser por
diversos outros motivos.
Acerenza (1987) comenta que o movimento do sistema turístico é realizado por meio
do turista, através de seu deslocamento, saindo de sua região de origem considerada emissora,
indo de encontro a região de destino denominada receptora. Para que de fato ocorra o
funcionamento do sistema é necessário que o turista decida viajar, e essa decisão depende de
diversos fatores que faça o turista viajar, ou seja, suas motivações são diversas.
Murphy (1985) propôs a classificação das motivações do turismo, dividindo-os em
quatro grupos respectivamente: físicas, culturais, sociais e “imaginários” ou “fantásticos”,
podendo ser assim explicadas.
As primeiras abrangem as motivações relacionadas ao corpo, sua recuperação
e aparência, o descanso, a modelação, o bronzeamento. AS culturais referem-se ao
desejo de conhecer e aprender sobre lugares e pessoas diferentes. As motivações
sociais são aquelas relacionadas à aquisição de status e prestígio, assim como
aquelas visitas formais mais ou menos obrigatórias que estão no limite entre o prazer
e o compromisso inevitável, portanto, estão n limite entre o turismo e outras formas
de viagem compulsórias. As motivações imaginárias ou fantásticas são aquelas em
que prevalece a idéias que a o turista faz da futura viagem. O imaginário ou fantasia
que o turista tem do que vai fazer, consumir, e desfrutar durante sua viagem
determinam sua execução (1985, p 10).

O turista possibilita que o sistema seja vivo, “pois como os elementos se interrelacionam, todo o sistema se caracteriza pela dinamicidade” (ANJOS, 2004, p. 137). O
modelo sistêmico proposto por Anjos (2004) possui como objetivo central compreender o
funcionamento da dinâmica do território turístico.
Todavia a compreensão do sistema territorial turístico deve estar atenta as
especificidades de dois subsistemas sociais que o constituem: o subsistema dos residentes e o
subsistema dos turistas. Os subsistemas possuem características diversas em momentos são
antagônicos e em outros convergentes, por isso a necessidade de avaliar cada sistema
separadamente, de forma que as suas peculiaridades e as relações que possuem, possam ser
dinâmicas e atingem por vezes sobreposições entre os dois sistemas (ANJOS, 2004).
A figura 17 expõe como é o funcionamento dos subsistemas proposto por Anjos
(2004).
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Figura 17. Sistema Territorial Turístico
Fonte: Anjos (2004, p. 164)

Os subsistemas possibilitam ter um melhor entendimento sobre o sistema proposto.
• Os subsistemas dos fixos: que compreende os elementos naturais, como solo, água,
clima, vegetação e fauna, e os elementos construídos pelos homens, como as
edificações e as infra-estruturas urbanas (rede viária, rede de água e esgoto, redes de
comunicação e energia, espaços públicos de lazer);
• Os subsistemas dos fluxos: que compreende as dinâmicas sócio-culturais (renda,
trabalho, lazer e escolaridade, organização e comportamento social) e as dinâmicas
econômicas (produção, distribuição, consumo e acumulação).
a) Fixos Naturais – composto por elementos suas dinâmicas são resultantes de processo
ecológicos integrantes do sistema natural, e são controlados por dinâmicas não
humanas. Desta forma, as dinâmicas desses sistemas não podem ser planejadas, pois
se constituem em lógicas próprias sem interferências humanas. A ação humana sob
tais elementos pode perturbar suas dinâmicas, prejudicando a sustentabilidade
ecológica. Por outro lado, as ações humanas podem trabalhar na recuperação de
sistemas perturbados, contribuindo para o princípio da sustentabilidade ecológica, pois
nem sempre as ações humanas são negativas sobre o sistema natural Está postura é
subsidiada pelo entendimento que o sistema natural não é estático, está numa mudança
constante, na busca do equilíbrio. Nesta direção as ações humanas podem
potencializar tais mudanças, que necessariamente não se constituem em ações
negativas.
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b) Fixos Construídos: elementos resultantes das ações humanas sobre os espaços, ou
seja, constituem-se de materializações das produções humanas. Os elementos
construídos, apesar de serem resultado dos sistemas sociais e econômicos, têm um
grande permanência diferente de outras variáveis sociais, como renda e trabalho.
Assim tal subsistema é composto por elementos com menos permanência do que os
elementos naturais, que se posicionam na escala espacial de territórios mais amplos
(região, continente e planeta) e na escala temporal do sistema natural, no entanto, na
escala dos espaços humanos, particularmente a escola urbana, e o tempo humano da
contemporaneidade, o cotidiano, os elementos construídos tem alto grua de
permanência. Assim, se constituem nas variáveis mais permanentes na escala própria
do planejamento, ou seja, de escalas espaciais de território mais específicos (cidade ou
lugar) e escalas temporais do homem.
c) Fluxos Sócio-culturais: composto de dinâmicas altamente imprevisíveis. Tal
subsistema é altamente complexo, pois envolve relação do homem com os sistema
ecológicos, econômicos e o próprio sistema social. As variáveis são relacionadas ao
homem nas relações de produção, como a renda, o transporte e os fatores sociais
inerentes ao mundo do trabalho, as relações dos momentos de não trabalho como ócio
e o lazer (atividades lúdicas, esportes e atividades culturais, as necessidades básicas da
população (alimentação, educação e saúde), os comportamentos sociais em relação à
própria sociedade e a natureza (conservação e destruição) e as organizações sociais
(Estado, entidades da sociedade civil organizada).
d) Fluxos Econômicos: composto por dinâmicas relacionadas a produção, distribuição,
consumo e acumulação de capital. Tal subsistema é formado por um conjunto de
organizações que atuam, ora para entender o residente, ora o turista. As organizações
empresariais que diretamente atendem o turista podem ser reunidas em empresas que
atuam nos serviços de hospedagem, de alimentação, de lazer e entretenimento, de
agenciamento e de transporte. Outras organizações atuam diretamente no sistema,
como serviços de apoio ligados à saúde, infra-estrutura, comunicação, segurança, e
diversas outras, ou como fornecedores de produtos ou serviços ao sistema côo
indústria de alimentos, serviços de computação, indústria de bebidas e diversos outros
seguimentos. Como as organizações desta última tipologia comumente não se
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localizam no território turístico, se constitui um dos principais canais de entrada no
sistema territorial turístico (ANJOS, 2004, p. 164-166)
Os aspectos analisados pelo modelo sistêmico nesta pesquisa, serão os aspectos
supracitados, que serão iniciados através dos fluxos sócio-cultural e o econômico,
posteriormente serão apresentados os fixos naturais e construídos, que permitiram dar
subsídios de análise para a pesquisa.

4.1.1 – Fluxo Sócio-cultural
O Amapá possui características bem peculiaridade da região Amazônica, tanto na sua
formação histórica, social e cultural, por isso acredita-se ser pertinente a utilização da
contextualização histórica do estado do Amapá, pois a história.
“é a vida desenrolando no tempo diante dos nossos olhos, submetida à nossa
reflexão crítica e capaz de fornecer os elementos elucidativos da realidade humana
social e cultural, seja ela adiantada ou atrasada. A história tem assim, um longo
passado e, apesar de história, também tem um interessantíssimo presente. O passado
e o presente se fundem na mesma corrente de tendências humanas progressistas e
um não podem ser compreendidos sem o outro. (NUNES , 1979, p. 4).

Acredita-se que o passado pode elucidar muitos acontecimentos da realidade de hoje,
dando suporte ao entendimento da formação social, econômica, cultural e política, tornando
assim possível compreender os acontecimentos dos dias atuais. E neste sentido é que será
exposta a contextualização histórica do Amapá, passando por alguns momentos de grande
importância do que é conhecido hoje Estado do Amapá.
Na língua tupi, o nome Amapá significa Lugar da Chuva. As terras hoje conhecida
como Estado do Amapá, antes do processo de colonização, eram habitadas por nações
indígenas16 com sua cultura diferenciada e bastante rica culturalmente, dado a significativa
diferença dos povos europeus, mais específico os portugueses, os primeiros a explorarem a
região do Amapá.
De acordo com o tratado de Tordesilhas em 1494, as terras do Amapá pertenciam ao
domínio da coroa espanhola. Os espanhóis preocupados em conhecer melhor essas terras,
enviaram uma série de navegadores, dentre os quais se destacaram Américo Vespúcio,
16
As nações indígenas que primeiro foram encontradas na região do Amapá, foram os Aruã e os Aristés, sendo que estes povos
desapareceriam no século XVIII, deixando uma forte influência para os povos que hoje ainda resistem no Amapá como: Galibis, Waiãpis,
Palikur e Karipunas (HILBERT, 1957).
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Francisco Orellana e Vincente Yanês Pinzón, sendo que Francisco de Orellana chegou a ser
presenteado pelo rei da Espanha no ano de 1544 a concessão dessas terras, que tinha o nome
de “Adelantado de Nueva Andaluzia”, esse nome foi o primeiro dado as terras hoje conhecida
como Amapá.
Após a doação das terras a Francisco Orellana, a coroa português sentiu-se frustrada
após o naufrágio com a nau de Orellana que resultou com a morte de todos os tripulantes , não
conhecendo se quer as terras do qual havia sido presenteado, com esse acontecimento a
Espanha perdeu o interesse por essas terras.
Em 1545, a coroa portuguesa manifestou interesse por essas terras e resolve enviar
Luis de Melo e Silva para explorar a região, vindo então a receber as terras como doação,
mais ao chegar à região de “Adelantado de Nueva Andaluzia” foi morto pelo residentes da
região.
Com a união Ibérica de 1580 a 1640, a coroa portuguesa e todas as suas colônias
passaram para as mãos da administração da Espanha, que fez com as terras da região de
Andaluzia (Amapá) continuasse nas mãos dos espanhóis.
Após o término da União Ibérica a região do Amapá volta ao domínio português que
anexaram as terras a Capitania do Grão Para. E a partir de 1687 os portuguesas com intuito de
garantir sua soberania sobre as terras do Amapá construíram o seu primeiro forte denominado
de “Santo Antônio.
Em 1738 a coroa portuguesa buscou implementar a colonização da região do Amapá,
enviando colonos e militares para que pudesse dar início a esta colonização. Em 1948 a região
passa a se chamar de “Província de Tucujus ou Tucujulândia” que através do governador do
Grão Pará, João de Abreu Castelo Branco reivindicou junto ao rei de Portugal Dom João V
que continuasse a colonização e a fortificação da região. Em 1751 foram enviados outros
colonos e militares para região, sendo que estes eram provenientes da Ilha dos Açores. Tendo
como marco o dia 4 de fevereiro de 1758, Macapá sendo elevada a condição de Vila.
O grande marco dos portugueses na região do Amapá foi a construção da “Fortaleza
de São José de Macapá17” (sendo construída em 18 anos, de 1964 a 1982), o seu maior forte

17

A Fortaleza de São José de Macapá jamais foi utilizada para fins de guerra (Dias, 2009). Em 1950 a Fortaleza foi reconhecida como
monumento histórico nacional (CONCEIÇÂO, 2008).
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construído fora de Portugal, que propiciou a coroa portuguesa manter intacta as terras da
região do Amapá dos seus invasores18.
O processo de colonização da região do Amapá estava tendo grandes dificuldades
principalmente por causa da vinda espontânea dos colonos para a região, e Portugal tinha que
tomar algumas providências, que no caso foi a transferência de uma colônia portuguesa em
que existia na África com o nome de Mazagão para a região do Amapá. Foram transferidos
então em 1770, 340 famílias para a cidade de Belém e por determinação de Mendonça
Furtado19 em 1771, muitas dessas famílias iriam para a região do Amapá (MORAES e
ROSÁRIO, 2009).
Em 1817 foi assinado o acordo que tratava sobre os limites entre Brasil e Guiana
Francesa, que teve no Rio Oiapoque o divisor desses dois países, e neste mesmo ano com o
tratado de Utrecht20 foi devolvido a França a Guiana Francesa (DIAS, 2009).
Com a independência do Brasil em 1822 “a Amazônia continuou obedecendo às
ordens da Portugal e somente em 16 de agosto de 1823, a região amazônica aderiu a
independência do Brasil” (DIAS, 2009, p. 37).
No ano de 1888 foi de extrema importância para a região do Amapá, foi abolida e
escravidão no Brasil e no ano seguinte em 1889 foi proclamada a Republica do Brasil, em
“dezembro deste mesmo ano os macapaenses e mazaganenses aderiram ao Governo
Republicano, achando que não fosse causar nem um dana político econômico e social, porém,
com o passar do tempo, foram relegados ao descaso e ao abandono” (DIAS, 2009, p. 55).
Com a Proclamação da República o sistema administrativo passa por uma
reformulação, suspendendo as prerrogativas das câmaras municipais, dissolvendo-as por
ordem do Presidente da República Marechal Deodoro da Fonseca, tanto de Mazagão como de
Macapá os dois municípios mais importantes da época. A indefinição para escolha dos novos
membros administrativos durou por muitos anos, sendo então nomeado Otávio Accioly
Ramos em 1929.

18

Não serão tratadas as contextualizações sobre as invasões ocorridas no estado do Amapá pelos Ingleses, Irlandeses, Espanhóis e Franceses.
Secretário de Estado da Marinha Portuguesa (DIAS, 2009).
20
O tratado ou paz de Utrecht foram acordos firmados na cidade de Utrecht, nos países baixos, aconteceram de 1713 a 1715, que pós fim a
guerra da sucessão espanhola (1701-1714), no qual entraram em conflito interesses de várias potências da Europa. O trono da Espanha era
pretendido por Filipe d’Anjou, neto do rei francês Luís XVI, e por Carlos, da casa da Áustria. As negociações se abriram em 29 de janeiro de
1712, mais só em 11 de abril de 1713 foram assinados os principais acordos, dos quais o último é de 1714.
19
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Em 1930 com a vitória da Revolução e a grande ascensão de Getúlio Vargas no
Governo do Brasil, os até então intendentes municipais foram extintos, passando a administrar
as chamadas prefeituras com seus prefeitos. Sendo nomeado o primeiro prefeito de Macapá o
Tenente do Exército Jacinto Bolinele.
Em 1943 é criado o Território Federal do Amapá, que para justificar a sua criação em
13 de setembro tinha como a “necessidade de se defender áreas de fronteiras em função da
Segunda Guerra Mundial ou então, do preceito constitucional desmembrar áreas cujos
Estados não puderem promover seu desenvolvimento” (MORAES e ROSÀRIO, 2009, p.60).
Dias (2009) comenta que a criação do Território Federal do Amapá dar-se por conta
das Constituições de 1934 e 1937, que permitiu que novos territórios federais fossem criados,
e que teriam vínculos administrativos diretamente com o Governo Federal, e os novos
territórios seriam desmembrados apenas de Estados que não tivessem condições
administrativas e financeiras para que o seu desenvolvimento fosse promovido. E em 13 de
setembro de 1943,
“através do Decreto-Lei nº 5.812, Getúlio Vargas criou os territórios federais na
Amazônia: Rio Branco (hoje Roraima), desmembrado do Estado do Amazonas;
Guaporé (hoje Rondônia), desmembrado do Estado de Santa Catarina e Paraná e ;
Amapá, desmembrado do Estado do Pará) (DIAS, 2009, p. 77).

Morares e Rosário (2009) tece um comentário sobre a criação do Território Federal do
Amapá que não poderia apenas alegar a
Incapacidade financeira dos Estados em gerenciar o desenvolvimento econômico e a
temeridade de uma possível incursão estrangeira dentro do espaço brasileiro em
virtude da Segunda Guerra Mundial é dados que não se pode refutar. Partindo destes
pressupostos, é imperioso aprofundar essas alegações e investigar que outras
circunstâncias explicam o porquê da criação do Território (2009, p. 60).

O Amapá como território não se destacou apenas pela necessidade de
desenvolvimento, mais também por sua posição geográfica estratégica, que daria
oportunidade de se deslocar até a Europa e o norte da África, tendo também em sua região
uma grande Base Aérea Militar norte-americana construída em 1941, que serviria para a
proteção da Amazônia e sua riqueza, ainda mais neste momento em a borracha da Amazônia
estava ressurgindo como o principal produto de exportação, em conseqüência dos Japoneses
que ameaçavam os seringais asiáticos, que abasteciam as indústrias tanto americanas como
européia (DIAS, 2009).
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No dia 05 de outubro de 1988, com a nova Constituição Federal o Território Federal
do Amapá foi transformado em Estado que compunha como membro da união. Havendo
grandes mudanças no cenário, econômico, político e social do Amapá, sendo uma das mais
importantes em 1991 com a eleição do primeiro governador do Estado do Amapá.
É devido ressaltar que para que o Estado do Amapá fosse transformado, foi
basicamente por conta de o Governo Federal reconhecer que seria inconstitucional manter
territórios federais mediante a nova ordem vigente, que tiraria dos amapaenses o uso
democrático do direito, e de decidirem sobre os seus próprios representantes, pois o Estado
ainda não havia alcançado o grau de desenvolvimento em nível nacional.
Após essa pequena contextualização histórica do Amapá, serão expostas nos itens a
seguir as transformações econômicas, sociais, culturais, políticas e turísticas ao longo do
tempo, buscando mostrar seus principais momentos e como elas estão funcionando nos dias
de hoje.

a) – Formação social do Estado do Amapá
Esta formação será caracterizada de forma simples, pois a constituição da sociedade
amapaense, é diferente do restante da região amazônica. Na contextualização histórica do
Amapá que já foi citado nesta pesquisa, é possível perceber que a formação da sociedade
amapaense é uma miscelânea de povos oriundos das mais diversas regiões, do mundo. Os
amapaenses são descendentes de ingleses, ameríndios, irlandeses, franceses, portugueses,
africanos inclusive de nordestinos brasileiros21, mediante a este fato a variedade de costumes,
tradições, hábitos alimentares, o envolvimento com o meio ambiente e o homem são dos mais
diversos (NUNES FILHO, 2009).
Nunes Filho (2009) enfatiza que essa origem é reflexo da colonização por causa da
economia agrária existente na época, sendo que a escravidão dos africanos e ameríndios era
predominante para a existência dessa colonização.

Assim nasce a primeira corrente

migratória com a utilização da servidão indígena, que foi amplamente utilizada no Amapá,

21
Os primeiros nordestinos chegaram à região por motivo da extração da borracha. O primeiro ciclo (1870 – 1920) e o segundo ciclo (1941
– 1945).
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desde o século XVI, mantendo-se até o século XVIII, quando foi abolida por Marques de
Pombal22.
A considerada segunda correte migratória é denominada compulsória, ela ocorreu no
século XVIII, causado pela instalação das vilas de Macapá, Mazagão e Vistosa de Madre de
Deus, com isso os
[...] primeiros escravos africanos chegaram a partir do Tratado de Utrecht, vindos de
diversas regiões do Brasil e das Guianas. Eles vieram fugindo da escravidão. Com o
apoio de ameríndios locais conseguiram instalar-se na região fundaram diversos
quilombos na região norte do atual Estado do Amapá (NUNES FILHO, 2009, p.
226).

A formação da sociedade amapaense é repleta de costumes, hábitos e culturas
diferentes, que possibilita ao Estado ter na sua gênese povos de diversos lugares do mundo,
tornando assim um Amapá um Estado singular. Nos dias de hoje a migração continua sendo
intensa, havendo imigrantes das diversas regiões do Brasil.
Com o advento do Território Federal do Amapá, existia dois grandes objetivos sendo o
[...] primeiro, de natureza estratégica e geopolítica, era garantir a soberania
brasileira sobre uma área da fronteira do País que fora por muito tempo no passado
objeto de litígio com a França. O segundo, como mecanismo de viabilização do
procedente, correspondia à intenção de fomentar naquele espaço um foco de
desenvolvimento regional, considerando-se o Território como embrião de um
futuro estado (CASTRO, 1988, p.36)

Em 1988 quando o Amapá foi transformado em Estado pela Constituição daquele ano
oferecia e oferece ainda um cenário natural diversificado e conservado. Sua cultura está em
ascensão e, a partir de 1991, com a instituição da Área de Livre Comércio de Macapá e
Santana, a economia da região se dinamizou atraindo um grande contingente de migrantes,
com

baixa

qualificação

profissional,

em

busca

de

emprego.

(ROUSCHMANN

CONSULTORES, 2002).
No Amapá, o processo de desenvolvimento territorial se estendeu de 1943 a 1994,
período em que os seus dezesseis municípios foram criados. Os municípios estão distribuídos
segundo sua evolução histórica - geográfica e política conforme demonstrado na figura 18.

22

Posterior a administração do Marques de Pombal, os ameríndios voltaram a ser escravizados no final do século XIX.
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Municípios em ordem
cronológica

Figura 18. Evolução histórico-geográfica e política do Amapá
Fonte: SEPLAN (2000)

Os municípios amapaenses adquirem autonomia propriamente dita a partir da
promulgação da constituição brasileira de 1988, mesmo tendo alguns municípios que já
elegiam seus representantes por voto popular desde 1986, mais foi com a constituição que está
autonomia passa a ser mais representativa, já que o então Território Federal do Amapá estava
sob a proteção integral da segurança nacional, no qual era vetada a escolha direta dos seus
mandatários, e nos artigos 29, 30 e 31 passa a ser estabelecidos que os municípios passassem
a ser regidos por lei orgânica.
Segundo dados do IBGE, 2007. O Amapá possui uma densidade demográfica de
aproximadamente 2,4 hab./km2,um IDH (índice de desenvolvimento humano) de 0, 780, e
uma população estimada em 587.311 habitantes dos quais 436.251 residem em Macapá e
Santana, os dois maiores municípios do Estado, no qual os seu limites foram fixados
definitivamente pelos Decretos Leis de números 5.812, de 13 de setembro de 1943 e, 6.550 de
31 de maio de 1944, respectivamente que criou e definiu em seus municípios.
O Amapá faz fronteira ao Norte com a Guiana Francesa, a Noroeste com o Suriname,
a Leste e Nordeste com o Oceano Atlântico, ao Sul e Sudeste com o Canal do Norte e Braço
esquerdo do rio Amapá e o estado do Pará, a Oeste com o Rio Amazonas e o estado do Pará.

81

O Estado do Amapá é banhado a leste pelo Oceano Atlântico e o rio Amazonas. O seu
litoral com 242 km de extensão, vai do Cabo Orange ao Cabo Norte, isto é, da foz do rio
Oiapoque a foz do rio Amazonas. Possui como pontos extremos e as suas respectivas
localizações e especificações de latitude e longitudes: ao Norte Cabo Orange; ao Sul a Foz do
rio Jarí, a Leste o Cabo Norte, a Oeste a nascente do rio Jarí.
O estado do Amapá possui 16 municípios, no qual estão distribuídos por todas as
regiões do Estado conforme é exposto na figura 19.

Figura 19: Divisão dos Municípios do Estado do Amapá
Fonte: Amapá (2009)
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A tabela 01 a seguir contém algumas informações específicas dos municípios que
constituem o Estado do Amapá.

Município

População
Total

Área (km2)

Distância da
capital (km)

AMAPÁ

7.492

9.169

302

CALÇOENE

8.656

14.269

272

CUTIAS DO
ARAGUARI
FERREIRA GOMES

4.320

2.115

5.040

5.047

140

ITAUBAL DO
PIRIRIM

3.439

1.704

90

Rodoviário,
fluvial

1992

LARANJAL DO JARI

37.491

30.966

375

Rodoviário,
fluvial e aéreo

1987

MACAPÁ

344.153

6.407

Capital

Rodoviário
(interno),
fluvial e aéreo

1856

MAZAGÃO

13.862

13.131

36

Rodoviário,
fluvial e aéreo

1890

OIAPOQUE

19.181

22.625

590

Rodoviário,
marítimo e
aéreo

1945

SANTANA

92.098

1.578

12

Rodoviário,
fluvial

1987

Meio de
transporte
(acesso)
Rodoviário,
Fluvial e Aéreo

Ano de
criação

Atração
turística

1901

Rodoviário e
fluvial e aéreo
Rodoviário e
Fluvial
Rodoviário e
fluvial

1956

Cachoeira
Grande, Rios e
Igarapés, a Base
Aérea e
a Agropesc Feira
Agropecuária
Lagos, igarapés
e pesca esportiva

1992
1987

Lagos, igarapés,
pesca esportiva e
o Carnaguari
(Carnaval fora
de época)
Lagoas e
Igarapés para
banho e pesca
esportiva,
além de
cachoeiras e
corredeiras
Cachoeira de
Santo Antônio e
passeios de
"catraia"
Fortaleza e
Igreja de São
José de Macapá,
Marco Zero do
Equador,
Trapiche Eliezer
Levy,
Conjunto
Arquitetônico de
Lazer da Beira
Rio,
Curiaú
Lagoas, rios.
Festa de São
Tiago e Festa da
Mandioca no
mês de julho
Rios Oiapoque,
Uaçá e
Cassiporé, lago
do
Maruaní, Cabo
Orange e
Cassiporé, Serra
do
Tumucumaque
e Monte Cajarí,
passeio de
catraia,
artesanato
indígena e a
Festa do Turé
Passeios de
barco pelas
inúmeras ilhas
que
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SERRA DO NAVIO

3.772

7.757,3

197

Rodoviário e
ferroviário

1992

PEDRA BRANCA DO
AMAPARI

7.332

9.970

180

Rodoviário e
ferroviário

1992.

PRACÚUBA

3.353

4.957

35

Rodoviário e
aéreo

1992

cercam o
município
A cidade em si é
uma atração
turística, possui
toda a estrutura
de uma cidade
pequena do sul
do país, aliada
ao clima frio
pelas manhãs.
Além
disso existem
cachoeiras e
florestas
Cachoeiras,
lagos, pesca
esportiva,
ecoturismo
Lagos, igarapés
e pesca esportiva

PORTO GRANDE

13.962

4.402

103

Rodoviário

1992

Festival anual
do abacaxi,
Porto Grande
Verão
(realizados no
mês de julho) e
os pitorescos
balneário às
margens do rio

TARTARUGALZINHO

3.353

4.957

235

1992

VITÓRIA DO JARI

10.765

2.483

213

Rodoviário e
aéreo
Fluvial

Lagos, igarapés
e pesca esportiva
Cachoeiras,
viagem de
catraia e passeio
na
floresta

1994

Tabela 01: Dados gerais dos municípios do estado do Amapá
Fonte: Elaboração Própria com base em Amapá 2009.

As informações que foram supracitadas são características do Estado do Amapá, que
possibilitou melhor visualização sobre as características físicas de seus municípios e sua
formação histórica, pode influir na apresentação da formação cultural do Amapá como será
demonstrado no item b.

b) – Formação Cultura do Amapá
A formação cultural do povo amapaense perpassa pela sua constituição histórica,
através dos diversos povos que habitaram a região, tornando a cultura deste povo bem
diversificada mais muito marcada principalmente pelos povos indígenas e africanos.
A cultura como Chauí (1994) nos revela pode ser a maneira que os homem tem para se
humanizar, pela atuação do meio no qual convive, seja pela existência social, econômica,
intelectual, política, religiosa ou artística.
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Segundo Daolio (2004, p. 07)
(...) a Cultura é a própria condição de vida de todos os seres humanos. È produto das
ações humanas, mas é também processo contínuo pelo qual as pessoas dão sentido
às suas ações. Constituí-se em processo singular e privado, mas também é plural e
público. È universal, por que todos os humanos a produzem, mas é também local,
uma vez que é dinâmica especifica de vida que significa o que o ser humano faz.

A miscigenação do povo amapaense possui características diversas que a torna
singular e plural ao mesmo tempo, havendo tanta mistura de raça, cor, costumes e tradições,
forma assim o folclore amapaense, arraigado a lendas e crendices populares muito peculiares
do povo da Amazônia.
Nessa cultura pode-se destacar algumas especificidades, como a alimentação com
pratos típicos como: a maniçoba, o vatapá, o pato no tucupi, calderada de tucunaré, tacacá, o
camarão no bafo, a farofa de pirarucu, o pirarucu entre outros. Existem sucos como: açaí,
bacaba, cupuaçu, graviola e tantos outros.
Nas danças pode-se falar do Marabaixo (dança de origem africana), notoriamente a
dança que mais identifica o povo amapaense, é dançada durante a Festa do Divino que
acontece com “o levantamento de um mastro e as pessoas dançam em seu entorno, ao som de
caixas e tambores. Durante a festa, são servidas ceras iguarias típicas, de origem ameríndia,
portuguesa e africana (NUNES FILHO, 2007, p. 230).
A cultura amapaense está voltada basicamente a sua colonização, por isso as suas
festas e principais tradições são voltadas a esse povo que os colonizaram, dentre as festas e
ritmos pode-se citar o batuque (origem africana), muito forte na comunidade de Igarapé do
Lago e Maracá, existindo outras localidades que mantém as tradições que são geralmente
apresentadas nas festas religiosas.
As culturas por serem hibridas proporcionam aos povos diversas formas de poderem
usufruir do seu passado, e utilizar maneiras que possam torná-las no presente ao vivo e fazer
que no futuro outros possam presenciar e relembrar de seus costumes, tradições e
principalmente de sua identidade.
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c) – Formação Política do Amapá
A formação política do Amapá teve como origem a implantação das Câmaras
Municipais, no século XVIII, a partir da criação das vilas de Macapá e Mazagão (NUNES
FILHO, 2009). Santos (1994) ressalva que os membros que eram eleitos para compor a
câmara eram chamados de “homens bons”, ou seja, os que detinham o maior número de
hectares de terra, como também membros da milícia e do clero. No período em questão os
comerciantes, judeus, artesãos, e degredados não tinham direito a votar e nem serem eleitos.
Após terem sidos eleitos para a câmara, os que faziam parte dela legislavam sobre os
seguintes itens segundo Nunes Filho (2009): preços das mercadorias; a fixação dos salários
dos trabalhadores livres; cobrança de impostos; organização de expedições contra os índios;
fiscalização de pontes, caminhos e polícia e; convocação da população para a luta.
Segundo Holanda (2005), a criação das cidades proporcionou o processo de
dominação e na opinião de Nunes Filho (2009) a Câmara municipal foi o mecanismo de
compreensão, não obstante, eram nessa instituição que criavam as leis que estabeleciam as
normas e regras sociais, econômicas, culturais e políticas. Deve-se lembrar que o pleito
eleitoral era exercido apenas pelas classes dominantes, deixando de fora sem representação a
outros seguimentos da sociedade.
Esse processo pode ser explicado por Freyre (1958) que observa que as características
fundamentais da política do Brasil no período colonial era o patriarcalismo, no qual os
senhores coloniais detinham um rigoroso controle político da população através do controle
econômico.
O patriarcalismo ficou bem em evidência no Amapá no período colonial, que pode ser
explicado a partir dos primeiros colonos açorianos e africanos que vieram para a região
seguindo o mesmo processo de colonização da coroa portuguesa, que estava submetida a
implantação de grande propriedades rurais e construção de vilas e domínio das atividades
extrativistas (NUNES FILHO, 2009).
Com o advento da Proclamação da República, surge na cidade de Macapá, Amapá e
Mazagão a criação das Intendências Municipais, sendo mais tarde substituída pelas prefeituras
e Governo do Território Federal do Amapá, em 194. Contudo, o mesmo cenário política ainda
continuava, pois, as dominações econômicas dos grandes proprietários rurais ainda
permaneciam.
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Após a implantação da nova administração ocorrida no território em 1944, assumindo
o Governo o então capitão Janary Gentil Nunes, se estabelecendo na cidade de Macapá, aonde
veio a possibilitar significativas mudanças de ordem, social, cultural, econômica e política
(SANTOS, 1994).
A característica principal da Administração de Janary Nunes, foram as grandes obras
na região, adotando novamente a política patriarcalista, personalista e exaltação do prestígio
pessoa (HOLANDA, 1995). Mesmo com a criação do Território Federal do Amapá
continuava a mesma relação patriarcal da época colonial.
Na constituição do Estado houve mudança significativa no cenário, principalmente
com a “criação da Assembléia Legislativa e de 4 vagas para o Senado; o aumento de 4 par 8
representantes na Câmara Federal; a ampliação do seu processo eleitorais para todos os níveis,
e a implantação do PDSA (1995 à 2002)” (PORTO, 2007, p. 142).
A partir de 2002 o processo político é renovado, tendo como causa a eleição de um
novo governo, este voltado para uma política diferenciada do PDSA, criador de diversos
planos e programas com a intenção de crescer a economia e o desenvolvimento social do
Estado, apoiado nos planos nacionais.
Para se pensar em desenvolvimento do turismo, o modelo de administração pública
votada a este setor necessita de atuação de diversos outros seguimento, e Vall (2006)
corrobora com a seguinte afirmação que para a “atuação das administrações públicas em
matéria de turismo corresponde aos responsáveis políticas e aos funcionários dos diferentes
níveis territoriais, que operam de foram direta através dos respectivos órgãos administrativos
ou através dos entes criados para este fim (2006, p.24). Essa administração está nos âmbitos
nacionais, supranacionais e locais, explicados da seguinte forma por Vall (2006).
a) Nacional - os trabalhos se concentram na fixação e no direcionamentos das políticas
turísticas; na promoção exterior conjunta dos produtos turísticos estruturados; na
elaboração de planos gerais a serviços das regiões, da criação de produtos turísticos e
da melhoria das empresas turísticas; na sua elaboração de plano especiais e qualidade,
excelência, dinamização turística, desenvolvimento de determinadas áreas, formação,
fiscalização, meio ambiente etc; e na estruturação de observatórios turísticos, serviços
de informação e outros complementares;
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b) Supranacional - os entes estaduais cooperam com os entes locais complementando
seu trabalho, juntando esforços e proporcionando conhecimento, diversão e fundos
para seu desenvolvimento. As regiões e estados também dispõe na maioria das vezes
de amplas atribuições em matéria turística.
c) Local - as competências turísticas se relacionam com a ordenação local do território e
a criação de infra-estrutura e equipamentos turísticos, com a concessão de licenças e
alvarás de construção; com a propriedade e a proteção dos atrativos naturais e
patrimoniais; com a criação de impostos especiais e com o estímulo das Agendas 21
locais (2006, p. 25).
Pode ser citada a forma de coordenação desse sistema de administração do turismo através
de suas instâncias de governo da seguinte forma:
A. Nacional – Ministério do Turismo, apoiado pelo conselho Nacional de turismo
• Definição de diretrizes e estratégias
• Planejamento das ações estratégicas
• Coordenação da ação executiva
• Articulação e negociação dos recursos políticos, técnicos, normativos e
institucionais com as diferentes esferas de governo, iniciativa privada e
organismos institucionais;
• Monitoramento e avaliação das ações o programa;
• Produção e disseminação de dados e informações

B. Estadual – órgão oficial de turismo, apoiado pelo fórum Estadual de Turismo
• Formulação de diretrizes e estratégias alinhadas às nacionais;
• Formulação e execução do planejamento das estratégias regionais;
• Negociação dos recursos políticos, técnicos, normativos e institucionais com as
diferentes esferas de governo, iniciativa privada e organismos nacionais;
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• Coordenação da ação executiva local e regional;
• Mobilização e articulação de recursos e parceiros no âmbito local e regional
• Monitoramento e avaliação
• Produção e disseminação de dados e informações.

C. Regional – instância a ser definida e estruturada no processo de
implementação do programa, apoiado pelo órgão estadual de turismo e pelo
fórum estadual de turismo
• Mobilização do conjunto de parceiros para a adesão do programa
• Integração das ações intra regionais e interinstitucionais de modo a se
constituir uma instância apreciadora destas nas regiões;
• Planejamento das estratégias operacional ao programa no âmbito da região, em
conjunto com as organizações sociais,políticas e econômicas, integrando as
ações estaduais e nacionais;
• Acompanhamento e avaliação das etapas de execução

D. LOCAL – unidade de turismo municipal, apoiada na instância local
representativa dos segmentos sociais, econômicas e políticas (Conselho, comitê e
fóruns)
• Mobilização dos segmentos organizados para o debate e indicação de propostas
locais para a região;
• Integração dos diversos setores sociais, políticos e econômicos em torno da
proposta de regionalização;
• Participação de forma ativa, no debate e formulação das estratégias locais para
a consolidação da região;
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• Planejamento e execução das ações locais de modo integrado às regionais
(BRASIL, 2004, p. 15)

As administrações públicas voltadas para o turismo, partem de elementos que
contribuíram para o seu desenvolvimento, neste sentido será mostrado que as políticas de
governo que são voltadas para este setor passaram por um processo de transformação, com o
isso o Amapá não poderiam deixar de buscar se enquadrar nestas políticas, e pensar que as
políticas de turismo no estado do Amapá são mais recentes, pode-se dizer que partem do
Plano Nacional de Turismo 2003-2007; o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros
do Brasil (2004) e; a criação da Secretaria de Turismo do Estado do Amapá.
Pode ser citada a forma de coordenação desse sistema de administração do turismo
através de suas instâncias de governo da seguinte forma
A Secretaria Estadual de Turismo do Amapá - SETUR – AP, foi criada sob o Decreto
Lei nº 1994, de 15 de julho de 2004, com a finalidade de formular, planejar, executar e
coordenar a política de turismo do Estado, bem como criar oportunidades de investimentos
setoriais e incrementar a expansão do turismo no Amapá (AMAPÁ, 2004).
A SETUR – AP como é conhecido hoje era denominada de DETUR – AP, Instituto de
Desenvolvimento do Turismo do Amapá, que foi criada em 2002, com as mesmas finalidades
da SETUR-AP, mudando apenas a sigla. Todavia é necessário comentar sobre o DETUR-AP
nesta pesquisa, pois ela se enquadra no espaço temporal desta dissertação que é de 2003/2007.
O DETUR – AP tinha como objetivo definir políticas que pudesse atrair investimentos
tanto financeiros como tecnológicos, para que pudessem gerar condições necessárias à
comercialização do turismo. No seu estatuto dizia que
o Instituto de Desenvolvimento de Turismo do Estado do Amapá – DETUR
constitui autarquia dotada de personalidade jurídica de direto público, patrimônio
próprio, autônomo administrativo e financeiros vinculado a Secretaria de Estado da
Indústria, Comércio e Mineração – SEICOM, com sede e for nesta capital com
jurisdição em todo o Estado do Amapá (Amapá, 2002, cap. II, art. 2º).

O DETUR – AP tinha vínculo com a SEICOM, e a SETUR – AP, constitui vinculo
com Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Amapá – SEDEAP, sendo que este
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vinculo aconteceu mediante a nova reformulação administrativa ocorrida em 2004 pelo
Governo do Estado do Amapá.
Com essa mudança a SETUR fica vinculada a SEDEAP, possuindo uma estrutura
administrativa diferenciada da DETUR-AP, sendo representada pela figura 20.

Figura 20: Estrutura Administrativa da SETUR – AP
Fonte: SETUR (2010)

Essa representação é caracterizada pela observação dos planos nacionais de forma que
pudesse dar suporte para as atividades turísticas e a formulação de suas políticas em conjunto
com seus programas e projetos, no qual seus principais departamentos estão assim
responsabilizados:
• Departamento de Planejamento do Turismo: tem como finalidade elaborar,
implementar e avaliar planos, programas e projetos que atendam as demandas da
Secretaria, acompanhando a sua execução, além de coletar; sistematizar informações
necessárias à composição das estatísticas do Sistema de Planejamento; realizar estudo
mercadológico e; analisar sua viabilidade no mercado.
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• Departamento de Desenvolvimento do Turismo: compete implantar e coordenar os
planos, programas e projetos de desenvolvimento do turismo do Estado, visando
fortalecer, estimular e implementar programas e projetos de educação, ensino,
capacitação e atualização voltados para o turismo. Executar um sistema de divulgação
turística para o Estado e identificar projetos especiais que visem o desenvolvimento
das comunidades locais através da atividade turística sustentável.
• Divisão de Apoio Administrativo: tem como objetivo programar, coordenar,
supervisionar, orientar e controlar a execução das atividades setoriais nas áreas de
pessoal, material, patrimônio, finanças, transportes, atividades gerais e de
comunicações administrativas, de acordo com as normas estabelecidas para a
Secretaria (SETUR, 2010).
Através da SETUR – AP, com o trabalho de seus departamentos apoiado pelo
Programa de Regionalização do Turismo surgem os Pólos Turísticos do Amapá, para que
o turismo na região seja realizado por todos os municípios do Estado, de forma
descentralizada o que rege o PNT 2003/2007 e o Programa de Regionalização do
Turismo. Os pólos estão representados na figura 21.

Figura 21: Pólos Turísticos do Estado do Amapá
Fonte: Amapá (2008)
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Os Pólos foram criados segundo a orientação do Programa de Regionalização do
Turismo, e os do Amapá foram divididos por região e proximidade dos municípios que os
compõe da seguinte forma:
1. Pólo Meio do Mundo: Meio do mundo porque faz referência ao Marco Zero do
Equador, que é um monumento no qual passa a linha imaginária do Equador que
divide o hemisfério norte e o hemisfério sul, e fica localizado na capital Macapá – AP,
com área territorial de 6.407, 12Km2 , população estimada em 355.408 habitantes
(IBGE, 2007), acesso de outras UF (unidade federativa) por via aérea e fluvial;
2. Pólo Tumucumaque: Formado pelos Municípios de Santana, distante 25 km da capital,
com população estimada em 98, 600 habitantes, área territorial com cerca de 1. 577, 51
km2, com acesso via terrestre pelas rodovias estaduais Duque de Caxias e Juscelino
Kubitschek; Serra do Navio, distante 227 km da capital, com população estimada em 4.
169 habitantes, área territorial com cerca de 7 km2, com acesso via terrestre pela
rodovia BR-210; Porto Grande, distante 114 km da capital, com população estimada
em 14.675 habitantes, área territorial com 4.401, 76 km2, com acesso via terrestre pela
rodovia BR-156; Pedra Branca do Amaparí, distante 197 km da capital, com população
estimada em 5.606 habitantes, área territorial com 9.495 km2, com acesso via terrestre
através da rodovia BR-210;
3. Pólo Extremo Norte: Formado pelos Municípios de Oiapoque, distante 590 km da
capital, com população estimada em 16.226 habitantes, área territorial de 22.625 km2,
com acesso via terrestre através da rodovia BR-210; Calçoene, distante 374 da capital,
com população estimada de 7.703 habitante, área territorial com 14.269,261km2, com
acesso via terrestre pela rodovia BR-156; Amapá, distante 320 km da capital, com
população estimada de 7.423 habitantes, área territorial com 9.168,79 km2, co acesso
via terrestre pela rodovia BR-156 e; Pracuúba, distante 270 km da capital, com
população estimada em 2.829 habitantes, área territorial com 4. 796, 74 km2, com
acesso via terrestre pela rodovia BR-156; Itaubal do Piririm, distante 103 km da
capital, com população estimada em 3.884 habitantes, área territorial com 1.73,79 km2,
com acesso via terrestre pela rodovia BR-156; Tartarugalzinho, distante 230 km da
capital, com população estimada em 8,643 habitantes, área territorial com 6.711,95
km2, com acesso via terrestre pela rodovia BR-156.
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4. Pólo Pororoca: Formado pelos Municípios de Ferreira Gomes, distante 137 km da
capital, com população estimada 4.321 habitantes, área territorial com cerca de
5.046,69 km2, com acesso via terrestre pela rodovia BR-156; Cutias do Araguari,
distante 134 km da capital, com população estimada em 4.285 habitantes, área
territorial com cerca de 2.114, 73 km2, com acesso via terrestre pelas rodovia BR-156,
prosseguindo pela AP-340;
5. Pólo Castanhais: Formado pelos Municípios de Laranjal do Jarí distante 276 km da
capital, com população estimada em 35.872 habitantes, área territorial com 30.966,18
km2, com acesso via terrestre pela rodovia BR-156; Vitória do Jarí, distante 31 km da
capital, com população estimada em 11.041 habitantes, área territorial com cerca de
2.482, 60 km2, com acesso via terrestre pela rodovia BR-156 e; Mazagão, distante 31
km da capital, com população estimada em 13.913 habitantes, área territorial com cerca
de 13.130,89 km2, com acesse via terrestre pela rodovia AP-010 (AMAPÁ, 2008, p.8).

4.1.2– Fluxos Econômicos do Estado do Amapá
O Produto Interno Bruto –PIB per capta do Amapá em 2006 era de R$ 8. 543, se
posicionando como o segundo melhor da região norte. A economia é comandada pelo setor
terciário, com 86% das atividades realizadas no estado baseadas na administração pública
(conseqüência do período de Território Federal) e no comércio.
As famílias do estado do Amapá possuem rendimento mensal médio de R$ 683,00,
abaixo da média nacional que é de R$ 769,00, contudo, é o segundo maior entre os estado do
Norte e Nordeste, e o seu PIB (IBGE, 2006).
O Amapá possui características como de qualquer outro membro da região amazônica,
umas com mais vocação para agricultura outras para o extrativismo e outras para a pesca. O
caso do Amapá suas principais atividades na sua formação econômica era voltado para o
extrativismo e a agricultura, haja vista que isso era uma atividade realizada pelos seus
primórdios na região amazônica, e segundo Roosevelt (1992) os grupos que viviam na região
realizavam coletas de produtos extraídos da floresta, dentre os quais se destacou a castanhado-brasil, óleo de andiroba, óleo de copaíba, bacaba, açaí, mucajá, tucumã, pupunha, peixes,
aves, mamíferos artiodátilo não ruminantes, e mamíferos roedores entre outros. E mais tarde
passaram a cultivar mandioca, batata, tabaco, abacaxi, feijão, cupuaçu e cacau.
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Após esse momento de descoberta nos Séculos XVI e XVII, o Amapá seria objeto de
grande disputa e conquista pelas suas riquezas naturais e minerais, principalmente ocasionada
pelo extrativismo (PORRO, 1996). Neste momento as terras Amapá fizeram parte da história
de diversos exploradores e aventureiros Irlandeses, ingleses, holandeses, franceses, e
portugueses, todos com a intenção de adquirir para si os produtos silvestres que eram
coletados ou cultivados pela população autóctone local (NUNES FILHO, 2009).
Nos séculos XVIII ao XIX a disputa pela economia extrativista da região ocasionou
uma disputa ferrenha, que mais tarde teria como vitória a coroa portuguesa (REIS, 1949). É
importante salientar que foram os franceses os primeiros a iniciares no Amapá a prática do
extrativismo mineral.
Neste período ocorre a descoberta do ouro na região que veio a propiciar um fluxo
migratória bastante significativo, vindo a ser criado novas vilas na região fazendo o
extrativismo crescer muito mais na região, isso resume também a tentativa de dominação de
todo o comercio das drogas do sertão23 pelos franceses, com a intenção de abastecer não
somente os assentamentos da região mais também a Guiana Francesa (pode-se destacar nesse
período as vilas de Cunani e Vila Velha como entre posto comerciais das atividades
extrativistas praticadas pelos franceses) (REIS, 1949), sendo o comércio das drogas do sertão
e o extrativismo um dos grande fatores das disputas ocorridas, contudo, as atividades minerais
com exceção do extrativismo vegetal, se caracteriza como um elemento de grande valia na
economia do Amapá até os dias de hoje (NUNES FILHO, 2009).
A formação econômica do Amapá se remete as transformações econômicas da
Amazônia, que tem como base a atividade extrativista da região, formando assim núcleos de
povoamento, ligados as “cheias do rio, à distribuição e aos ciclos de produção das plantas
(drogas do sertão); à extração mineral, à implantação de rodovias e à expansão agrícola
(PORTO, 2007, p. 65).
Nesta formação econômica pode-se destacar também implantação dos grande projetos
da Amazônia, que no momento em que o Brasil passava pelo desenvolvimentista nacional
(décadas de 1960 e 1970), a Amazônia tinha como principal papel fornecer recursos minerais

23
Eram plantas encontradas na floresta, utilizadas como medicamentos, temperos e conservantes de alimentos que serviam, muitas vezes até
para disfarçar o cheiro do mofo de alimentos. Os principais produtos eram: Guaraná, cravo, pimenta, baunilha, castanha da Amazônia,
urucum, canela, cacau, quina, hortelã, leite do amapá, leite da sucuúba, óleo de andiroba, é óleo de copaíba, verônica, barbatimão e até óleo d
tartaruga (MORAIS e ROSÀRIO, 2009, p. 53)
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as indústrias do grandes centros comerciais do mundo como Japão, EUA e Alemanha, que
atuavam na região com grandes investimentos e projetos de grande porte (PORTO, 2007).
Pode-se citar os principais projetos como Complexo Industrial do Jarí24; Programa
Grande Carajás25 e; Albrás Alunorte26. Esses projetos na visão de Brito (2001, p. 156) não
eram apenas “o desenvolvimento da região como o Governo Federal afirmava, mais sim a
captação de recursos”. Esses projetos contribuíram para o crescimento e desenvolvimento da
região no sentido de colocar a Amazônia no cenário de novas indústrias.
No último decênio do século XX com a economia nacional globaliza, o Governo
Federal sugeriu o Programa Avança Brasil,
Visando o investimento de infra-estrutura pelo Plano Eixos nacionais de Transporte
e Desenvolvimento, para incentivar a produção nacional e integrar nacional e
internacionalmente o Brasil, mediante rodovias, hidrovias e ferrovias, a fim de criar
condições de atração para a indústria, agropecuária e o comércio. Brandão e Galvão
(2001, p. 02)

Amazônia se torna uma peça importante pelo Governo, pois, seus rios e rodovias
possibilitaram caminhos que são essenciais para o escoamento da produção e a diminuição de
custos, contudo, esses caminhos geraram outros agravantes, mais não somente para o setor
econômico, mais sim para o setor voltado a floresta Amazônica.
Buscando amenizar o avanço da indústria, principalmente madeireira, e preocupada
com a biodiversidade existente na Amazônia e os avanços da biotecnologia, resolve nos anos
1990 criar alguns programas voltados específicos para o meio ambiente, entre pode-se citar:
RESEX – Reservas Extrativistas – que se apresentavam como modelos alternativos à
exploração aos recursos naturais da Amazônia. Esta modelo baseia-se na regularização
fundiária de áreas historicamente ocupadas por populações tradicionais que utilizam produtos
florestais para subsistência e comercialização, de forma compatível com as características do
ecossistema amazônico.

24
Foi implantado pelo milionário Daniel Ludwig na década de 1970 visando fornecer celulose para o mercado mundial e atuara na área de
alimentos (PORTO, 2007). Sua localização abrange uma área de 1,682 milhão de hectare, nas regiões dos municípios de Almerim – PA;
Laranjal do Jarí – AP e; Vitória do Jarí - AP
25
Foi criado em 1980 . Está localizado na Amazônia Oriental, entre os rios Amazonas, Xingú e Parnaíba ao norte do paralelo 8º S e o
Oceano Atlântico. Surgiu com o objetivo de explora um potencial de 18 toneladas de ferro, 10 milhões de toneladas de bauxita e outros
minerais. Necessitava de outras grandes estruturas, sendo construída então a Hidrelétrica de Tucuruvi (ALMEIDA JUNIOR, 1986; CRV,
1980).
26
Está ligada às descobertas de bauxita no Rio Trombetas (1967) e em Paragominas (1970), ambas no estado do Pará ao quais estão
estimadas em cerca de 4 bilhões de toneladas e que aliadas ao potencial hidrelétrico da região amazônica, estimado em 70 mil MW,
apresentaram-se côo vantagens locacionais para a implantação da indústria de alumínio nesta região (PINTO, 1997)
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ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico – que se fundamenta na necessidade de
identificar e delimitar pelo menos três áreas conforme sua categoria de intervenção, a saber:
a) Áreas de produção – capazes de assegurar a produtividade em nível comercial ou
de subsistência, utilizando adequadamente os recursos naturais e levando em conta
a melhoria da qualidade de vida das populações residentes e a conservação do
ambiente;
b) Áreas desaconselhadas para usos produtivos em curto prazo – que apresentem
sérias limitações ao uso, carecendo de técnicas complexas de manejo, requerendo
investimentos incompatíveis com os rendimentos ou provocando sérios prejuízo
ambientais e;
c) Áreas especiais - que incluem unidades de conservação de uso indireto, áreas de
preservação permanente, área indígenas e sítios de relevante interesse histórico,
paisagístico e cultural (PORTO, 2007, p. 83)

GERCO – é um programa nacional criado em 1988 através do Plano nacional de
Gerenciamento Costeiro, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA.
Concomitante com esses programas surgiram outros, tudo para que o processo de
formação econômica da Amazônia, de forma que esses programas e planos pudessem tornar a
região mais forte no sentido de industrialização e exploração de seus minérios de foram
sustentável.
Dentre os programas que surgiram para a expansão econômica da Amazônia, surgiram
também as superintendência que viessem a propiciar um avanço da economia da região de
forma que ela pudesse estar em todos as unidades da federação e os estados que compunham a
região norte, pode-se destacar neste período a Superintendência do Plano de Valorização da
Amazônia, mais tarde se tornando a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia
(SUDAM); Superintendência da Zona Franca de Manaus; Programa de Integração Nacional e;
Programa de Segurança Nacional da Amazônia. Todos os programas imbuídos de desenvolver
a Amazônia, principalmente de foram econômica.
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Esses programas atingiram diretamente a formação da economia do Amapá, já que a
maioria deles vinculava o Estado para a compatibilização das atividades exercidas pelos
programas e as superintendências.
No processo de transformação que ocorreram com os grandes programas da Amazônia
e com a criação do território e posteriormente a do Estado, pode-se verificar que o Amapá está
em processo constante de construção da sua economia. O Amapá possui ainda certa
dependência do Governo Federal, que faz grandes investimentos nas áreas econômicas do
Estado (PORTO, 2007).
Dentre da economia do estado do Amapá, pode-se citar: Agricultura; Agropecuária;
madeireira; mineração; comércio exterior; pesca e ; finanças públicas, como as atividades da
área econômica do Estado, que envolve investimentos de diversos setores, como o da infraestrutura, e a captação de capital internacional ainda bem presente, principalmente por causa
da atividade de mineração.
Com a estadualização ocorrida em 1988, o Amapá passa a não ter tanta dependência
do Governo Federal como antes, buscando mais capital internacional, e começa o processo de
arrecadação das suas próprias receitas, acrescentando-se a isso o controle fiscal das divisas do
Estado (PORTO, 2007).
Os dados que estão expostos nas tabelas a seguir estão se referindo há aspectos
econômicos ligados a infraestrutura do estado do Amapá, como acesso a serviços básicos
como: água encanada; energia elétrica e coleta de lixo, indicadores que permitem analisar a
situação do Estado, para que possa ser verificado futuros investimentos em setores do
turismo.
1991

2000

2008

Água encanada

56,2 %

61,9 %

96,45 %

Energia elétrica

84,7 %

95,4 %

99,62 %

Coleta de lixo

68,8 %

78,7 %

93, 49 %

Tabela 02: Acesso aos serviços básicos em domicílios urbanos
Fonte: PNAD, 2008.

É possível perceber o aumento nas três áreas da infraestrutura do Estado, criando
expectativas de novos investimentos em outras áreas que possam a vir contribuir para o
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desenvolvimento do setor turístico27, abrindo assim novas oportunidades de renda e emprego
para os residentes do estado do Amapá.

Aliados a economia do Amapá existe a Área de Livre Comercio, que fica localizada
nos municípios de Macapá e Santana, que são os dois maiores municípios do Estado em
relação a densidade demográfica do Amapá, com 82% de toda população do Amapá. A
distância entres esses municípios são apenas de 17 km.
A Área de Livre Comercio do Amapá foi criada em 1989 pelo Governo Federal, e
implantada no Estado em 1991, oferecendo isenção de imposto sobre Produto Industrializado
(IPI) e do imposto de importação (II) em “uma área geográfica delimitada, onde a isenção
fiscal busca favorecer principalmente o comercio de produtos importados de terceiros ou do
próprio país”. (SANTOS, 2005 p.49).
A vantagem comparativa que o Estado possui para o seu desenvolvimento está
principalmente na sua localização estratégica, que se traduz em vocação para o mercado
exterior, por, “está geograficamente mais próxima de grandes mercados consumidores, como
Estados Unidos e Europa, além do Platô das Guianas” (Guia do Investidor, 2006 p.11); e por
ser o estado mais preservado do país, com riquezas naturais ainda, sequer conhecidas,
podendo desenvolver-se em vários seguimentos, mas, o turismo é o de retorno mais rápido e
abrangente e seu incremento ocasionam um fomento de trabalho e renda para todos os
seguimentos do estado.
No seguimento do turismo no estado do Amapá, em relação aos aspectos econômicos
é devido observar alguns dados significativos referentes ao transporte aéreo; meios de
hospedagem; agências de Viagens e transportadoras turísticas no período que corresponde
2003 a 2007.
Nos Transportes Aéreos haverá algumas observações sobre o fluxo geral de
passageiros no Aeroporto Internacional de Macapá; desembarque de passageiros no
aeroporto; reforma e ampliação do aeroporto; e fluxos de turistas estrangeiros; transportadoras
turísticas; profissionais do turismo e organizadoras de eventos nos quadros seguintes.

27

“É composto pelos empresários, trabalhadores e fornecedores das empresas turísticas e de apoio que desenvolver sua atividade no
lugar, além das associações e instituições que atua em seu nome” (VALL, 2006. p.24)
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Ano

Quantidade

Incremento

2003

324.160

+7,6%

2004

392.775

+21,4%

2005

414.481

+5,52%

2006

480.377

+15,89%

2007

526.570

+9,61%

Quadro 05: Fluxo Geral de Passageiros no Aeroporto Internacional de Macapá
Fonte: Infraero, 2008

Ano

Quantidade

Incremento

2004

195.152

-

2005

210.546

7,8%

2006

220.503

4,7%

2007

239.856

8,7%

Quadro 06: Desembarque de Passageiros no Aeroporto Internacional de Macapá
Fonte: Infraero, 2008

Aeroporto

M²

Capacidade por ano

Vagas Estacionamento

Atual

2.900

170.000

80

Novo

17.000

700.000

258

Quadro 07: Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional de Macapá
Fonte: Infraero, 2008

Fluxo

Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

Atual

431

7.694

8.945

9.965

Quadro 08: Fluxo de Turistas Estrangeiros
Fonte: Depto. de Polícia Federal, 2008

Com referência aos meios de hospedagem que estão disponíveis hoje no estado do
Amapá, as referências através dos quadros a seguir serão dispostas da seguinte forma:
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Inventário por município; Evolução do número de empreendimentos do setor hoteleiro;
Evolução da Taxa de Ocupação Hoteleira.

Nº.

Município

Catalogados

Cadastrados no
MTur

UH’s

Leitos

01

Oiapoque

53

21

821

1146

02

Macapá

51

19

1436

2456

03

Laranjal do Jarí

18

04

205

370

04

Amapá

05

01

64

102

05

Ferreira Gomes

04

03

72

98

06

Porto Grande

04

0

64

102

07

Tartarugalzinho

02

01

20

46

08

Serra do Navio

02

01

53

87

09

Cutias do Araguarí

02

0

18

36

10

Calçoene

01

0

12

24

11

Santana

03

0

36

48

12

Pracuúba

02

0

12

23

13

Mazagão

01

0

11

14

148

50

2824

4552

Quadro 09: Meios de Hospedagem: Inventário por município
Fonte: Secretaria de Estado do Turismo/2008

Amapá

Ano 2003

Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

MH

45

94

119

130

148

UH’s

766

1256

1969

2218

2824

Leitos

1452

2685

3651

4238

4552

Quadro 10: Meios de Hospedagem: Evolução do número de empreendimentos do setor
Fonte: Secretaria de Estado do Turismo/2008 e SEPLAN/2008
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Amapá

Ano 2003

Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

%

61%

64%

69%

72%

77%

Quadro 11: Meios de Hospedagem: Evolução da Taxa de Ocupação
Fonte: Secretaria de Estado do Turismo/2008 e SEPLAN/2008

As agências de viagens do estado do Amapá serão dispostas pelo inventário e pela
evolução histórica das mesmas, dentro do espaço temporal que corresponde de 2003 a 2007.
Agências de Viagens/emissivo

85

Agências de Viagens/receptivo

13

Total

98

Quadro 12: Agências de Viagens: Inventário
Fonte: Secretaria de Estado do Turismo, 2008.

Amapá

Ano 2003

Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

AVT

39

41

58

75

98

Quadro 13: Agências de Viagens: Evolução do setor
Fonte: Secretaria de Estado do Turismo/2008 e SEPLAN/2008

Amapá

Ano 2003

Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

TT

03

04

06

09

13

Quadro 14: Transportadoras Turísticas. Evolução do setor
Fonte: Secretaria Estadual de Turismo, 2008

Bacharéis em Turismo

487

Tecnólogos em Turismo

37

Guias de Turismo

382

Tec. Em Hotelaria

37

Quadro 15: Profissionais do Turismo
Fonte: Secretaria Estadual de Turismo, 2008
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Amapá

Ano 2002

Ano 2003

Ano 2004

Ano 2005

Ano 2006

Ano 2007

OE

0

0

01

03

05

06

Quadro 16: Organizadora de Eventos – Evolução do setor
Fonte: Secretaria Estadual de Turismo, 2008

Os dados que foram citados mostram o andamento e o comportamento de alguns
setores da atividade turística, passando por setores sociais, naturais e econômicas, que permite
ao Estado analisar suas potencialidades e adquirir possibilidades de investimentos no setor,
causado por inúmeros fatores, um deles é o aumento da infraestrutura básica do Estado para
que possa haver mais interesse em investir no Amapá.
As questões econômicas e sociais que envolve o turismo no Amapá pode ser analisada
de forma transversal, que utiliza seu potencial em prol do social, econômico e ambiental, o
tripé da sustentabilidade, tornando-o um pretenso destino turístico.
No processo de construção da economia do Amapá que ocorre até os dias de hoje,
existiu alguns planos que devem ser citados, mais não caracterizados ou explicados, pois esse
não é o objeto de pesquisa desta dissertação, como o Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Amapá (1994 à 2002); Programa Luz para Viver Melhor; Renda Para Viver
Melhor; Primeiro Emprego; Amapá Produtivo; Amapá Trabalhador; Amapá Jovem entre
outros, que servem como apoio no desenvolvimento econômico do Amapá.

4.2 - Fixos naturais e construídos do Estado do Amapá
Os fixos naturais e construídos são ocasionadas pela atuação ou não do homem, e será
apresentado aqui através dos ecossistemas existentes no Estado, e construções que
caracterização o Amapá voltado para a atividade turística e ambiental.

4.2.1 - Ecossistemas do Estado do Amapá
Os ecossistemas que serão apresentados a seguir, denotam a importância da região
Amazônica para alguns seguimentos do turismo, principalmente o ecoturismo. Não é objeto
de estudo desta pesquisa expor as tipologias do turismo, mais se acredita que seja oportuno
apresentar segundo o subsistemas do fixos naturais alguns elementos que fazem parte deste
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sistema, e como o estado do Amapá através de suas políticas de turismo pode usufruir de
tamanho potencial turístico.
O estado do Amapá possui diversidade de ambientes naturais, o que é possível
principalmente pelos seus domínios florísticos, que incluem tipologias típicas da região
amazônica, com uma grande abrangência territorial, dentre as quais se pode agrupá-las em
duas grandes categorias (SEMA 2008), sendo:
a) Das formas florestadas;
b) Das formas não florestadas.
As que possuem formas florestadas estão inseridas dentro dos manguezais ao longo da
orla litorânea; as florestas de várzea, que estão diretamente envolvidas e ligadas pelos
ribeirinhos da região amazônica; as florestas de terra firme possuem maior representação
dentro do Estado e a chamada floresta de transição que estão em áreas de tensão ecológica. A
segunda que é chamada de formas não florestadas ou campestres estão inseridas no cerrados e
os campos inundáveis ou de várzea em áreas da planície aluvial.
O quadro 17 mostra a representação de distribuição do domínio florístico do Estado do
Amapá

NATUREZA
Manguezal
Floresta de Várzea
Floresta Densa de Terra Firme
Floresta de Transição
Cerrado
Campos de Várzea
Águas Superficiais
TOTAL

DISTRIBUIÇÃO / ÁREA
(Km2)
2.784,97
6.959,25
103.081,58
3.905,92
9.861,89
16.065,35
794,74
143.453,70

Quadro 17: Distribuição do domínio florístico do estado do Amapá
Fonte: Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá 2002

a) - Manguezais
Os manguezais estão diretamente ligados as condições litorâneas. No litoral do estado
do Amapá eles estão representados pelo chamado franjas continuas, possuindo variáveis em
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largura que em alguns locais podem chegar a adentrarem no continente na condição de
manguezais ribeirinhos.

b) - Floresta de Várzea
Esse ecossistema constitui o segundo maior ambiente florestado da região do Amapá,
possuindo área de abrangência com maior concentração principalmente nas margens dos rios
de água barrenta muito comum na região amazônica, que de certo modo , passa a ser regulada
pelos regimes de marés.
As florestas de várzea com maior concentração ocorrem ao longo da orla amazônica,
aonde entram pelos estuários e baixo cursos dos inúmeros rios que ali deságuam. Os trechos
limites da floresta de várzea estendem-se do rio Jarí até o arquipélago do Bailique, e a partir
do qual a salinidade passa a funcionar como fator de seleção e conseqüência causa do
aparecimento de espécies do manguezal.

c) - Floresta de Terra Firme
A floresta densa de terra firme é o ecossistema mais representativo da região, sua ares
corresponde a uma superfície aproximada de 103.081, 58Km2 ou equivalente a 2/3 de todo o
território estadual. As suas características são bem marcantes, com destaque para a máxima
diversidade por unidade de área e estrutura de alto porte.

d) - Floresta de Transição
Esse ecossistema tem uma peculiaridade, pois constitui um tipo vetacional ligado a
condições ecológicas, o que lhes atribui características ímpares, dependentes dos estágios
posteriores de seus componentes e do conjunto de influência de seus ambientes limítrofes.
Podendo observar formas diferenciadas de floresta de transição que podem expressar parte da
diversidade de outras vegetações envolvidas, ou mesmo ater-se à diversidade de apenas um
desses ambientes. A presença deste ecossistema no Estado é percebido com maior área de
distribuição aos limites que correspondem as florestas densa de terra firme e cerrado. Desta
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forma, as florestas de transição do Amapá apresentam uma estrutura de alto porte e bem
desenvolvida.

e) - Cerrado (não florestado)
Embora o cerrado do estado do Amapá conserve alguma similaridade com os cerrados
do planalto central, eles apresentam características particulares, atribuídas à sua própria
história evolutiva no Âmbito dos regimes amazônicos.
f) - Campos de Várzea
A representatividade desse ecossistema no Estado é de 16.065, 53 km2, estendendo-se
desde o Cabo Orange, no Oiapoque, até a foz do rio Jarí, no extremo sul do Estado. Os
principais limites naturais ocorrem com os cerrados e formas de transição, interiormente, e
com os manguezais e florestas de várzea, exteriormente, correspondendo aos trechos
litorâneos e amazônicos, respectivamente.
A figura 22 representa a distribuição dos ecossistemas do Amapá.

CABO ORANGE

LEGENDA:

MANGUEZAL
CABO CASSIPORÉ

LITORÂNEO
RIPÍCOLA

FLORESTA DE VÁRZEA
DENSA
ABERTA

FLORESTA DE TERRA FIRME
DENSA DE BAIXOS PLATÔS
DENSA SUB-MONTANA
CABO RASO DO NORTE

CABO NORTE

FLORESTA DE TRANSIÇÃO
CERRADO / FLORESTA
CERRADO / VÁRZEA

CERRADO
ARBÓREO / ARBUSTIVO
PARQUE

CAMPO DE VÁRZEA
GRAMINÓIDE
ARBUSTIVO

Figura 22 . Distribuição das diferentes fisionomias
Fonte: ZEE/IEPA,AP (2002)
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Na apresentação dos ecossistemas é percebida a grande área de floresta de terra firme,
no qual possibilitará grande incursão sobre a região para os fins turísticos, e uma floresta
dessa porte possui uma gama de variedades na suas biodiversidade.

g) - Relevo
Partindo do ponto de vista do relevo, a região do estado do Amapá está dividido em
duas grandes regiões, sendo uma interna, de relevo ondulado, com alturas médias de 100m a
200m, mais que podem atingir até 500 m, é constituído por rochas cristalinas metamórficas e
cobertas de flores, e a outra é a região costeira de planície, que se estende até o Atlântico, a
leste, e até o rio Amazonas ao sul (MMA, 2002)

h) - Clima
No estado do Amapá o clima dominante é tropical úmido, com poucas variações de
temperatura, sendo outubro o mês mais quente e de fevereiro a março o período mais frio. As
chuvas se estendem por um longo período, de dezembro a julho, com altos índices
pluviométricos, que podem chegar a 500 mm³ por mês. O período seco, entre agosto e
novembro, é o mais curto e a precipitação diminui para menos de 50mm³ por mês. (MMA,
2002)

i) - Recursos hídricos
O estado do Amapá dezenas de rios que caracterizam o caráter unido da quase
totalidade da superfície do Estado. Entre os quais podemos citar as várzeas, lagos
permanentes e intermitentes, planícies inundáveis e um lençol freático abundante formam a
maioria das paisagens do Amapá (IEPA, 2008).
As águas internas do estado do Amapá são representadas pela tabela 03 em
comparação com o Brasil e a região norte da seguinte forma:
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Brasil

Norte

Águas
internas
(km2)

8.547.393,10

100%

-

Norte

3.869.737,90

45,27%

Amapá

143.453,70

1,68%

Unidade
territorial

Superfície
(km2)

Brasil

Comparação (%)

Comparação (%)
Brasil

Norte

55.457

100%

-

100%

27.178

49,01%

100%

3,71%

1.208

2,18%

4,45%

Tabela 03. Superfície do Brasil, da Região Norte, do Estado do Amapá e das Águas Internas
Fonte: Fundação IBGE, 2000.

Os recursos hídricos são significados no Amapá por estarem presentes no cotidiano do
povo, principalmente dos ribeirinhos que utilizam os rios como vias de acesso, seja para as
sedes dos municípios, ou para outras localidades, tornando os rios do Estado como grande
aliados no tange o deslocamento. Todavia os rios são significativos para toda a região e serve
com um grande apoio para o turismo, ou seja, estes elementos tantos rios, fauna e flora
preservadas podem contribuir para o desenvolvimento do turismo. Neste sentido é que as
importâncias das unidades de conservação estão inseridas neste contexto, e conhecê-las
poderá apresentar como o estado é preservado.

4.2.2. - Unidades de conservação
As áreas de unidades de conservação possuem limites definidos, com importância
natural significativa para região, são instituídas pelos poderes públicos da esfera federal,
estadual e municipal, com o objetivo de preservação e conservação dos seus recursos naturais,
e possuem regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção. As unidades de Conservação constituem um dos mais importantes mecanismos para
a preservação da biodiversidade. (SEMA, 2009).
No Brasil existem alguns critérios para a criação das Unidades de Conservação, que
estão sob a égide do SNUC- Sistema Nacional de Unidades de Conservação, através da Lei
Federal nº 9.985/2000, o qual dividiu as Unidades de Conservação em dois grupos:
1. Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo é preservar a natureza, sendo admitido
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, como atividades de pesquisa,
educação ambiental e turismo ecológico. Fazem parte deste grupo as seguintes
categorias: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque Nacional; Monumento
Natural e Refúgio de Vida Silvestre.
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2. Unidades de Uso Sustentável, que tem o objetivo de compatibilizar a conservação da
natureza com o uso sustentável dos seus recursos naturais. Fazem parte deste grupo as
seguintes categorias: Áreas de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse
Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de
Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.
A tabela 04 mostra como estão dividas as Unidades de Conservação do Estado do
Amapá
Grupo

Denominação
Parque Nacional do
Cabo Orange

Base Legal
Decreto Federal
84.913 – 15/07/1980

Área (ha)
619.000,00

Reserva Biológica do
Lago do Piratuba

Decretos Federais
84.914 – 16/07/1980 e
89.932 – 10/07/1984

357.000,00

Estação Ecológica
Maracá Jipioca
Parque Nacional
Montanhas do
Tumucumaque

Decreto Federal
86.062 – 02/06/1981
Decreto Federal
s/n de 22/08/2002

72.000,00

Floresta Nacional do
Amapá
Reserva Extrativista
do Rio Cajari

Decreto Federal
97.630 – 10/04/1989
Decreto Federal
86 –N/IBAMA
08/06/1997

412.000,00

Reserva Particular do
Patrimônio Natural
Retiro Paraíso

Decreto Federal
54 – N/IBAMA
29/04/1998

46,75

Reserva Particular do
Patrimônio Natural
REVECOM

Decreto Federal
54 – N/IBAMA
24/08/1998

7,18

Reserva Particular do
Patrimônio Natural
Seringal do Triunfo

Decreto Federal
89 -N/IBAMA
10/07/1989

9.996,16

Reserva Particular do
Patrimônio Natural
Retiro Boa Esperança

Decreto Federal
120 – N/IBAMA
24/08/1998

43,01

Reserva Particular do
Patrimônio Natural
Aldeias Ekinox

Decreto Federal
91 / IBAMA
21/11/2000

10,87

Proteção Integral
3.867.000,00

501.771,10

Uso Sustentável

TOTAL
Tabela 04: Unidades de Conservação Federal
FONTE: CHELALA, 2008, p. 137

5.928.885,07
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Grupo
Proteção Integral

Denominação
Reserva Biológica do
Parazinho

Base Legal
Decreto Territorial
n. 05/1985, de
21/01/1985
Lei Estadual 873, de
31/12/2004

Área (ha)
136,59

Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável do Rio
Iratapuru

Lei Estadual 0392, de
11/12/1997

806.184,00

Área de Proteção
Ambiental do Rio
Curiaú

Lei Estadual 0431, de
15/09/1998

21,676,00

Floresta Estadual do
Amapá

Lei Estadual n. 1028
de 12/07 2006

2.639.068,00

Área de Proteção da
Fazendinha

Uso Sustentável

TOTAL
Tabela 05: Unidades de Conservação Estaduais no Amapá
Fonte: CHELALA, 2008, p. 138

111,32

3.467.175,91

Denominação
Uaça

Povos
Galibi Marworno, Karipuna e
Palikur

Área (ha)
470.000,00

Juminã

Galibi Marworno e Karipuna

41.601,00

Galibi do Oiapoque

Galibi do Oiapoque e KAripuna

6.889,00

Waiãpi

Waiãpi

607.017,00

Parque Indígena de
Tumucumaque
TOTAL
Tabela 06: Terras Indígenas
Fonte: CHELALA, 2008. 138

Aparai, Katxuana, Tiriyó, Waiãpi e
Wayana

58.027,07
1.183.534,07

Área protegida

Município

Parque Nacional do Cabo Orange

Calçoene e Oiapoque

Estação Ecológica de Maracá-Jipióca

Amapá

Reserva Biológica do Lago Piratuba

Amapá

Estação Ecológica do Jari

Laranjal do Jari

Reserva Biológica do Parazinho

Macapá (Arquipélago do
Bailique)
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Floresta Nacional do Amapá

Amapá, Pracuúba e Ferreira
Gomes

Reserva Extrativista do Rio Cajari

Laranjal do Jari

Reserva Biológica da Fazendinha

Macapá

Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú

Macapá

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio
Iratapuru

Laranjal do Jari

Parque Nacional das Montanhas de
Tumucumaque

Oiapoque, Calçoene, Serra do
Navio, Pedra Branca e Laranjal
do Jarí.

RPPN Seringal Triunfo

Ferreira Gomes e Porto Grande

RPPN Lote Urbano

Santana

RPPN Retiro Boa Esperança

Porto Grande

RPPN Ekinox

Macapá

RPPN Retiro Paraíso

Macapá

Tabela 07. Áreas protegidas do Amapá – Localização geográfica
Fonte: Delgado, 2000)

As unidades de conservação, caracterizam o estado do Amapá como um dos estados
brasileiros, que possuem grande extensão de área preservada, por meios de Leis federais,
estaduais e municipais, no qual possibilita maior proteção da floresta Amazônica,
possibilitando ao Estado tornar-se um pólo turístico de grande importância nas seguimentação
turísticas28 turísticos voltados para florestas.
Mais o Amapá possui atrativos erigidos pelo homem, com base nos fluxos construídos
como a Fortaleza de São José de Macapá, Marco Zero do Equador; Igreja de São José de
Macapá, Museu Sacaca entre outros.
A Fortaleza de São Jose de Macapá é um forte que tinha como finalidade a defesa da
região contra possíveis invasores, principalmente os franceses que mesmo após o tratado de
Utrecht contestavam a região, sua construção durou dezoito anos, sendo iniciado em 1764 e
sua inauguração foi 1782. É considerado o maior e mais preservado forte da América latina,
sendo um patrimônio cultural do Brasil (CONCEIÇÃO, 2008).

28
Seguimentação Turística é entendida como uma forma de organizar o turismo par gins de planejamento, gestão e mercado (BRASIL,
2009). Os seguimentos turísticos podem ser estabelecidos a partir dos elementos de identidade da oferta e também das característica e
variáveis da demanda (MTur, 2005, p. 2).
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O Marco Zero do Equador é um momento que representa a divisão do hemisfério norte
e o sul, que são cortados pela linha imaginária do equador, fica localizado a 2 km do centro de
Macapá29, sendo que o Amapá tem a única capital do Brasil cortada pela linha. Esse
monumento possui uma estrutura moderna, com amplos salões para exposição cultural e no
terraço possui um relógio de sol, onde acontece o Equinócio que é um Fenômeno em que os
raios do sol, no seu movimento aparente, incidem diretamente sobre a linha do Equador.
Nesses dias, os dias e as noites têm a mesma duração em todo o planeta. Ocorrem em dois
meses do ano, em março no dia 20 ou 21, chamado Equinócio da Primavera, que em Macapá
coincide com o período das chuvas, e 22 ou 23 de setembro, Equinócio de Outono, que para o
Amapá é correspondente ao período do verão (Amapá, 2008).
A Igreja de São José de Macapá é a construção mais antiga do Estado, ela foi
construída em 1761, está ligada a própria criação da vila de São José de Macapá, hoje
Macapá, a Igreja possui uma arquitetura que os Jesuítas trouxeram da Europa no século XVI.
Algumas modificações foram realizadas após a chegada de novos padres no ano de 1948, e
está localizada no centro da capital do Estado (AMAPÁ, 2007).
Museu Sacaca é um espaço destinado a promoção de ações museológicas de
pesquisas de preservação e de comunicação do nosso patrimônio cultural. Possui exposição a
céu aberto no qual apresenta o dia-a-dia do povo ribeirinho, comunidades indígenas,
comunidades tradicionais como os extrativistas, de forma que seja apresentado o seu modo de
vida e costumes, que busca valorizar o saber popular relacionando com o saber científico
(IEPA, 2009).
Esses espaços turísticos que fazem parte do sistema turístico do Amapá, estão
inseridos nos fluxos construídos, mais tanto os fixos socioculturais ou econômicos, e os
fluxos naturais e construídos remete a apresentação de um Estado que possui características
peculiares da região Amazônica. Todavia os aspectos que foram citados é para entender como
as políticas de turismo podem ser utilizadas no Estado do Amapá.
As políticas públicas serão apresentadas no capítulo a seguir, com a sua formação
histórica, seus conceitos e definições, explicitando as políticas públicas de turismo com suas
especificidades, o Plano Nacional de Turismo 2003/2007 e o Programa de Regionalização do
Turismo “Roteiros do Brasil”.

29

Capital do Estado do Amapá.
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5 - INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS DO TURISMO

Este capítulo tratará dos instrumentos que foram utilizados para fazer as análises dos
planos, programas e projetos turísticos do Estado do Amapá, com a finalidade de obter a
resposta de como surgiu suas políticas públicas de turismo. Esses instrumentos foram
retirados de autores como Brandiu (2001), Beni (2006) e Molina e Rodrigues (2001) para que
desse sustentação a resposta da pesquisa.
Para entender como foram utilizados os planos, programas e projetos de modo que eles
se caracterizaram como a política de turismo do Amapá, foi necessária apresentar alguns
programas e projetos do período de 2003/2007. Esses projetos são de diversos setores do
turismo que compõe a sistema turístico do Amapá. Todavia para apresentar esses projetos foi
necessário demonstrar o funcionamento do sistema administrativo do Amapá no que concerne
ao turismo no capítulo 3.
Além de apresentar os instrumentos para as políticas de turismo, foram necessários
compreender o que é plano, programa e projetos, já que esses são os elementos base para as
análises da pesquisa.
Com a apresentação dos instrumentos, dos planos, programas e projetos do Estado do
Amapá no período de 2003/2007, foram realizadas as análises segundo os métodos escolhidos
para este capítulo, que foram através dos instrumentos de turismo sustentável proposto por
Bramwell (2001).

5.1 – Instrumentos para elaboração das políticas públicas de turismo
Os instrumentos servem como suporte para implementação das políticas públicas de
turismo em diversos níveis, seja nacional, regional ou local. No caso das políticas de turismo
do Amapá, esses instrumentos serão utilizados como suporte de análises de sua constituição.
Molina e Rodrigues (2001, p.102) dizem que os instrumentos “contribuem para
condicionar, de uma maneira ou outra, a consecução dos objetivos e metas, e também afetam
as estratégicas. Isto significa que os instrumentos definidos para as estratégias específicas
determinarão, por exemplo, o grau de eficiências das mesmas”.
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Essa afirmação de Molina e Rodrigues (2001) é bem genérica em relação aos
instrumentos, dizendo que eles estão envolvidos diretamente aos objetivos e estratégias das
políticas, mais o que deve ser referendado são as questões da contribuição de forma
condicionante para avaliação dos elementos que conduzem o grau de eficiência das políticas.
Esses instrumentos que são introduzidos e que serão apresentados como avaliação das
políticas de turismo, está muitas vezes relacionado a saber qual o papel desempenhado? e qual
importância terão nesse processo esses instrumentos? Mas “dependerá em grande parte da
disponibilidade de recursos de todo tipo, dos custos com que cada segmento social está
disposto a arcar e da orientação política do governo” (MOLINA e RODRIGUES, 2001,
p.103).
As orientações Governo na utilização das políticas públicas devem ser observadas
como fator preponderante para o seguimento que quer se utilizar em determinada região, não
obstante,
[...] decidir sobre o tipo de turismo a ser desenvolvido, sobre quem paga os custos de
infraestrutura, da sobrecarga dos serviços públicos e da inflação de preços nas áreas
turísticas, avaliar os custos sociais atribuídos ao turismo, ou, ao contrário, seu
potencial como agente da socialização política, verificar o tipo de empregos,
gerados, assim como a distribuição na sociedade mais ampla do dinheiro que entra
por conceito de turismo, são competências do poder público (RICHER, 1983, p.
320).

As competências do Governo sejam nas mais diversas esferas da administração
pública, no que rege o turismo é estabelecer normas e diretrizes para que o desenvolvimento
social e econômico ocorra de forma igualitária nas regiões ou localidades onde ocorre o
fenômeno turismo. No Brasil está contido nas diretrizes do PNT 2003/2007, como no
Programa de Regionalização do Turismo.
Buscando utilizar essas diretrizes para verificar de que forma os instrumentos de
turismo podem contribuir para as análises das políticas de turismo, é devido pensar que como
diz Beni (2006) as políticas não podem ser feitas apenas pelo discurso, mais sim dever ser
“sempre lembrado como grande possibilidade econômica, mas pouco se explica que seus
benefícios dependem de grande esforço político e institucional. Sem os instrumentos de
implementação, a política de turismo sustentável se transforma em peça retórica” (BENI,
2006, p. 116).
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Neste sentido é que os instrumentos que serão utilizados no turismo, mais específico
no caso do Amapá, devem ter o que alguns autores determinam como primordial para sua
existência e/ou compreensão.
Para Molina e Rodrigues os instrumentos mais importantes no sentido do
planejamento do turismo, são os seguintes:
1. Financiamento – Tem a capacidade de mobilizar recursos humanos, técnicos,
materiais, tecnológicos etc. Da mesma forma, o financiamento visa melhorar a
distribuição da receita nacional e regional e, além disso, regular e conduzir a economia
e toda a sociedade para atingir os objetivos predeterminados. No caso do planejamento
promovido pelo setor público, o financiamento pode ser obtido das seguintes fontes:
impostos, receitas de exploração, créditos internos e externos, rendas etc.
2. Pressuposto de saídas (gasto público) – Afeta diretamente a estratégia globais de
desenvolvimento e o ritmo de crescimento da economia e dos setores sociais. A um
gasto público maior corresponde uma maior intervenção do governo na sociedade. E,
ao contrário, a um gasto público menor corresponde ma menor intervenção
governamental.
3. Pressupostos de entradas (receitas públicas) – Constitui o instrumento que ajuda na
determinação e início das diferentes atividades e projetos que derivam de um plano. O
governo obtém receitas por intermédio de impostos, explorações diversas etc.
4. Normas jurídicas – Têm o papel de definir as responsabilidades, atribuições e
limitações às quais dêem se ater as instituições envolvidas no processo de
planejamento. (MOLINA E RODRIGUES, 2001, p.104)).

Todos esses instrumentos contribuem para a formação das políticas de turismo, e a
aplicação deles podem estar imbricados na constituição dessas políticas, contudo, Molina e
Rodrigues (2001) além de utilizar esses instrumentos que são necessários para o
planejamento, traz também algumas fazes para que o processo da aplicação desses
instrumentos possa ter êxito, que os apresenta a seguir.
a) APLICAÇÃO: para o bom êxito do processo, é indispensável que a fase de aplicação
seja cumprida satisfatoriamente em cada uma de suas etapas, pois do contrário, o
planejamento não será mais do que um instrumento duvidoso de abuso político.
(MOLINA E RODRIGUES, 2001, p.104).
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b) PROGRAMAÇÃO: a programação das atividades que darão acesso ao estado
desejável de coisas deriva diretamente da etapa anterior, isto é, da seleção de
instrumentos de desenvolvimento. Constitui, portanto, o início da fase de
aplicação.Mediante a programação pode-se determinar com exatidão os diferentes
passos, atividades e tarefas que dão forma ao desenvolvimento. Mesmo assim, serão
definidos prazos de conclusão de todas as tarefas, passos e atividades de tal maneira
que, respondendo às exigências do todo, a aproximem, na escala para eles projetada, o
estado de coisas atual do desejado. (MOLINA E RODRIGUES, 2001, p.105).
c) PRESSUPOSIÇÃO: a pressuposição consiste basicamente na atribuição de parcelas
financeiras necessárias para cada atividade ou tarefa programada, com o objetivo de
conhecer o custo total de planejamento. (MOLINA E RODRIGUES, 2001, p.107).
d) INSTRUMENTAÇÃO: instrumentação refere-se ao início de ações concretas, tanto
no campo do investimento como nos aspectos superestruturais referentes à políticas
econômica, social e ambiental, legislação, promoção, capacitação e organização. Em
todos estes casos pode-se falar de projetos, entendendo-os como ações concretas,
derivadas do processo de planejamento, que tendem a modificar uma situação
específica do estado de coisas a ser modificado. (MOLINA E RODRIGUES, 2001,
p.109).
e) AVALIAÇÃO: a avaliação é uma atividade que consiste na comparação do desejado,
do preestabelecido, com o obtido, com o realizado. Além disso, ao avaliar, mede-se a
diferença existente entre a situação desejada e os resultados realmente obtidos,
identificando as variáveis que incidiram sobre a diferença. Mesmo assim, na fase de
avaliação serão estimados os efeitos que os desvios terão no cumprimento dos
objetivos e metas. (MOLINA E RODRIGUES, 2001, p.112).
Todas as fases expostas são voltadas para a instrumentalização do planejamento do
turismo, com a finalidade de obter resultados pertinentes ao desenvolvimento do setor. Esses
instrumentos que foram propostos por Molina e Rodrigues (2001) servem para contribuir para
a formatação das políticas de turismo. Já Beni (2006) diz que os instrumentos de turismo
necessitam de potenciais características como:
• Criar mecanismos de envolvimento e participação dos outros setores de
governos para solucionar de forma planejada as demandas turísticas.
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• Fortalecer instrumentos de controle e fiscalização que coíbam os desvios do
setor.
• Consolidar uma base orçamentária de investimento no setor de turismo,
incluindo investimentos dos setores públicos e privado, bem como o dos
setores de serviços e de infra-estrutura.
• Criar acompanhamento de execução orçamentária e dimensionar os prejuízos
do não investimento dos recursos retido. (BENI, 2006, p. 117).

Esses potenciais itens na visão de Beni (2006) servem para que o turismo exista e se
desenvolva segundo as políticas de turismo que são propostas pelos Governos em suas
diversas esferas, nacionais, regionais e locais. Na visão de Bramwell (2001) é utilizado outros
instrumentos para o desenvolvimento do turismo, e a suas reflexões sobre o poder público é
visto de outra forma.
Bramwel (2001) considera que o poder publico dispõe de quatro grandes instrumentos
que possibilitam implementar as políticas de turismo nas regiões com vocação para o turismo,
citando-as assim respectivamente: encorajamento; incentivos financeiros; investimentos
públicos; e regulamentação.
Os instrumentos políticos que Bramwell (2001) descreve são:
1. Encorajamento – através da informação, da educação e da persuasão geral dirigidas
às operadoras de turismo, turistas ou comunidades nas áreas turísticas, para motivá-los
a adotarem um comportamento sustentado. Isso incluiria a explicação em locais
públicos sobre a atividade danosa dos visitantes, ou os benefícios concedidos pelo
governo aos negócios turísticos que adotassem práticas benéficas ao meio ambiente.
Um apelo moral, usando meios de informação, pode ajudar também à mudança de
comportamento, principalmente e as ações predatórias forem fruto da ignorância.
2. Incentivos Financeiros – são os que alteram os preços no que diz respeito aos
negócios de turismo, aos turistas ou às comunidades hospedeiras, quando ocorrem
danos ambientais ou culturais ou, ao contrário, comportamentos benéficos. Esses
incentivos podem ser tributos ou benefícios, que buscam tornas alguns recursos mais
ou menos caros do que outros, alterando conseqüentemente essas atividades.
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3. Gasto do Governo e/ou Investimentos Públicos – são ações desenvolvidas pelo
próprio governo ou por agências estatais, como a despesa em transporte público,
aquisição de terras e medidas de conservação para os parques nacionais, assim como
iniciativas de desenvolvimento da comunidade e administração de resíduos.
4. Regulamentação – proíbem ou exigem caminhos específicos de ações e são
amparadas pela lei, mas que não envolvem um incentivo financeiro ou gasto direto do
governo (2001, p 379).
Pode-se corroborar acrescentando o “comprometimento dos atores do turismo” junto
às comunidades no sentido de prospectar o futuro do turismo nas regiões locais, no
caso o estado do Amapá que pode ser um propenso destino turístico pela sua
biodiversidade e por fazer de uma região de interesse de muitos, a região Amazônica.
Neste sentido acredita-se que este fator do comprometimento dos atores do turismo
agregam valor significativo nesses instrumentos supracitados.
O Comprometimento dos atores do turismo seria contribuição e o respeito que estes
teriam com a atividade turística, seja ela em regiões consolidadas ou não, sem perder a
intenção inicial que são de poder gerar emprego e renda a regiões que possuem possibilidades
de se tornarem um destino turístico, envolto sempre pelo tripé da sustentabilidade, o
econômico, sociai e o ambiental.
Os mecanismos de turismo supracitado buscando encontrar soluções e definições das
políticas de turismo para que possam tornar o turismo cada dia mais consolidado, é devido
entender que por vezes “a política de turismo precisa ser flexível para reagir às mudanças em
determinadas circunstâncias e reorganizar as prioridades conforme necessário” (Lickorish,
Jekings. 2000, p. 227).
E pensando no Estado do Amapá e com a flexibilidade que norteia o turismo, esse
instrumento pode ser um dos aliados para desenvolvimento sócio econômico da região,
permitindo que seus envolvidos contribuam para a subsistência do turismo no Amapá. Neste
sentido Solha (2006) comenta que a política de turismo, assim como a abrangência que
possui, deveria ser conforme os objetivos e necessidades de cada localidade.
Por entender que o turismo e suas políticas devem possuir o consenso de estarem
atreladas a sustentabilidade e as mudanças sociais e econômicas da região, é que
[...] deve haver um equilíbrio entre as vantagens e as desvantagens do turismo. Esse
equilíbrio deve ser determinado pelo desenvolvimento cuidadoso de políticas e pela
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implementação dessas políticas através do planejamento do desenvolvimento do
turismo (LICKORISH; JENKINS, 2000, p. 278).

Nesse processo de desenvolvimento do turismo tanto nacional, regional ou local é que
as “intervenções dos governos são orientados pela política e implementados por instrumentos
de política, que são os mecanismos específicos ou ferramentas empregadas para colocar a
política em prática” (BRAMWEL, 2001, P. 375).
Bramwel (2001) comenta das dificuldades que podem ocorrer para selecionar os
instrumentos políticos, dentre as quais podem ser mencionadas segundo o quadro 18.
Dificuldades

Descrição

Eficiência

O problema eficiência diz respeito ao grau que um
instrumento de política pública específico atingirá nos
objetivos políticos do turismo. Entre as considerações
relatadas estão a certeza de que um instrumento atingirá os
objetivos e a velocidade relativa com que isso ocorre, e a
flexibilidade de respostas desse instrumento às várias
circunstâncias.

Eficiência Econômica

A análise da eficiência econômica de diferentes
instrumentos políticos públicas para o turismo sustentado
envolve a comparação do custo de cada instrumento,
igualmente eficiente em atingir os objetivos. O custo dos
instrumentos políticas públicos inclui o custo de
implementação para a autoridade pública, mais o custo
para as empresas de turismo, para os turistas e para as
comunidades hospedeiras, a fim de que mudem o seu
comportamento. Quanto mais baixos os custos , melhor.
Quanto mais eficientes os mecanismos usados para atingir
os objetivos do turismo sustentado, mais a sociedade pode
gastar em outras iniciativas desejáveis.

Efeito Motivacional

Algumas considerações devem ser feias para saber se os
instrumentos políticos públicos proporcionam um incentivo
turístico contínuo para os negócios de turismo, visitantes e
comunidades hospedeiras, de maneira que elas se
comportem de forma mais sustentada.

Viabilidade Administrativa

Os instrumentos políticos públicos devem ser considerados
de acordo com a sua “viabilidade” administrativa e
aceitação institucional. Isso envolve problemas como a
simplicidade, facilidade e custo em tempo exigido para
estabelecer, administrar, monitorar e policiar os
instrumentos políticos específico. Se um esquema é muito
complexo, ou o tempo gasto é grande, é pouco provável
que a administração seja viável.

O impacto distributivo e a equidade

Os instrumentos políticos pretendidos para desenvolver um
turismo mais sustentado vão diferir em sua distribuição de
impactos positivos e negativos entre as pessoas, grupos
sociais e áreas geográficas. Esses resultados distributivos
são afetados por fatores com a escolha do grupo a ser
atingido, se a intervenção influencia o acesso aos locais
pelo fato de pagar, e como os fundos obtidos são
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redistribuídos.
Respeito por diferenças culturais

A filosofia de administração de recursos é baseada em um
pensamento cultural dominante na sociedade ocidental, que
enfatiza a competição mais do que a cooperação, assim
como a supremacia do individualismo sobe o
comunitarismo e o conhecimento científico, em vez do
tradicional, local ou nativo. Entretanto, as tradições
culturais locais ou nativas podem proporcionar soluções
valiosas para o problema do mau uso de recursos em uma
área, particularmente quando envolvem restrições culturais
e institucionais que prejudicam o interesse coletivo.

Liberdades e Imparcialidades

O uso de instrumentos políticos públicos para o turismo
sustentado afetará os direitos de propriedade ou os direitos
de decisão de indivíduos ou grupos na sociedade. Essas
conseqüências para os direitos de propriedade ou de
decisão podem ser consideradas um desrespeito às
liberdades pessoais ou de grupos e, portanto, ser injustas.

Aceitação Política

Os instrumentos políticos podem tanto ser propostos pelas
autoridades do governo, como ditados pela força das
circunstâncias, sendo derrubados pelos políticos somente
sob a argumentação de sua não aceitação política.

Equilíbrio

e

compatibilidade

entre

os

instrumentos políticos

Em geral, os instrumentos políticos públicos para o turismo
serão usados em combinação. Na verdade, os modelos e
misturas de instrumentos devem ser cuidadosamente
checados com os objetivos políticos. Os responsáveis pelo
planejamento precisam identifica as melhores combinações
de instrumentos.

Quadro 18: Dificuldades de Intervenções do Governo no Setor Turístico
Fonte: Bramwel (2001)

As dificuldades ou problemas que podem ser gerados para encontrar os instrumentos
políticos adequados para a região ou localidade, perpassa primeiro pelos organismos de
turismo que são os que devem implementar as políticas de turismo, mas Bramwel (2001)
elencou algumas dessas dificuldades com base nos instrumentos que ele selecionou, assim,
esses instrumentos podem ser tratados individualmente ou em conjunto dependendo da
proposta das políticas a serem realizadas.
Está pesquisa abordará os instrumentos proposto por Bramwel (2001) com mais o
instrumento proposto na pesquisa que é o comprometimento dos atores do turismo, esse
novo instrumento contribuirá para análises da pesquisa que são com bases nos planos,
programas e projetos do estado do Amapá.
Esses planos, programas e projetos serão explicados para a tentativa de se
compreender o que é cada um deles, e qual a sua contribuição nas analises das políticas do
Amapá. Para que haja uma coerência e discernimento do que seja cada um desses elementos,
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observando que os “instrumentos políticos públicos devem ser considerados de acordo a sua
“viabilidade administrativa e aceitação institucional”. (BRAMWEL, 2001, p. 383).

5.2 – Planos, Programas e Projetos
Os planos programas e projetos que serão analisados nesta pesquisa, acreditou-se ser
necessário primeiro buscar o entendimento do que seja cada um deles, pois existe uma série
de definições e conceitos sobre o assunto, mais o que será exposto são em referências as
contribuições e definições para o turismo.
Esses planos, programas e projetos estão geralmente envolvidos com políticas
tornando-o, porque em certos momentos podem existir
políticas em vez de planos que direcionam o investimento público ou privado. Essas
políticas normalmente correspondem a decisões dos governos que definem objetivos
e diretrizes, além dos meios e instrumentos para alcançá-los. Entre estes últimos
estão os programas e projetos. Assim, se eles são acompanhados e avaliados, o que
se está acompanhando avaliando, em definitivo, são as políticas públicas. Por “isso
se diz que os planos, programas e projetos correspondem a diferente níveis de
concretização das políticas públicas”. (BENI, 2006,p. 135).

O deve ser lembrando é que um plano, programa ou projeto público estão sempre
destinados a comunidade ou a coletividade atingindo interesses de determinados grupos,
obtendo lucros para os beneficiários ou grupo alvo (BENI, 2006), por isso que eles se tornam
em determinados momentos imprescindíveis para as políticas de turismo, pois os
[...] programas e projetos, além dos planos, são sistemas que combinam objetivos,
estratégias, métodos, atividades e recursos que se organizam para que tenham efeitos
na qualidade de vida de grupos sociais previamente definidos. Assim, quando se
avalia um empreendimento ou intervenção, o que se avalia é a sua concepção,o
modelo de intervenção e seus resultados”. (BENI, 2006,p. 135)

Tanto o plano como programa ou projeto são considerados instrumentos de
intervenção30, essas intervenções ocorrem pelos meios governamentais nas mais diversas
esferas, sendo que existe uma seqüência tradicional e ideal desses instrumentos segundo Beni

30

[...] as intervenções são ações planejadas, que correspondem politicamente, os atos conscientes e deliberados das instituições
governamentais, a fim de mudar ou transformar uma realidade social mediante o uso de instrumento como planos, programas ou projetos de
caráter sustentável” (BENI, 2006,p. 134)
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(2001), que são os planos programas e projetos, sendo que eles possuem algumas
características comuns, que podem ser definidos pelos objetivos, metas e um determinado
tempo para implementá-los.
Segundo Beni O plano é o instrumento de intervenção mais geral como escopo e,
normalmente, de maior duração (2006, p. 136), os programas e projetos “são os instrumentos
de planejamento de maiores concretizações das políticas públicas” (BENI, 2006,p. 135),
sendo que o projeto é uma subdivisão do programa que, por sua vez é subdivisão do plano.
Assim deve-se entender que o projeto é menor unidade de ação que possa ser planejada
(BENI, 2006).
Para que ocorra o sucesso das políticas de turismo é necessário que seja participativo e
transparente, podendo assumir as mais diversas formas, sendo utilizadas as mais comuns que
são os planos e programas. Pela natureza do setor de turismo, o planejamento das ações
assume caráter transversal nos setores tradicionais de governo e depende de grande esforço de
convencimento e cooperação para articular as iniciativas necessárias para o sucesso dos
objetivos.
• Estabelecer diagnósticos consistentes e eleger objetivos para o estabelecimento de
metas prioritárias;
• Avaliar detalhamento a interação com os outros setores e identificar as base de
convencimento para a cooperação com o setor de turismo;
• Adaptar mecanismos de acompanhamento e avaliação das ações com base em
indicadores de sustentabilidade; divulgar os resultados e aceitar críticas e sugestões;
• Qualificar e quantificar resultados e impostos e usá-los para no ciclo de planejamento.
(BENI, 2002.p. 116).

Os critérios citados anteriormente são os que Beni (2002) acredita ser necessário para
que ocorra sucesso no planejamento das políticas públicas de turismo, e Molina e Rodrigues
(2001) dizem que para se obter sucesso nesses planos e programas para que seja gerada uma
política de caráter institucional de qualidade é necessário que haja.
 Grau de vinculação das ações propostas em relação às necessidades do meio físico,
social e econômico que pretendem modificar.
 Grau de complementaridade dos projetos que o integram.
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 Disponibilidade de recursos financeiros, técnicos e humanos para sua aplicação.
(MOLINA E RODRIGUES, 2001, p.106).
Esses critérios são colocados dentro da esfera dos planos e programas, mais a menor
unidade de ação que possa ser planejada e que se torna muito eficiente são os projetos que
também podem estar incluso nesses critérios, pois Molina e Rodrigues dizem que existem
projetos dos mais diversos sistemas do turismo sejam de “investimento em equipamento
ou infraestrutura, como projetos de conservação ecológica, projetos de integração da
comunidade nas atividades turísticas, projetos de lei, projetos de desenvolvimento de
estímulos etc.” (2001, p.109).
Molina e Rodrigues (2001), criaram um quadro de metodologias para a formulação e
avaliação de projetos de investimentos em turismo pela visão de alguns autores assim
observados.
Christian Laporte

Ilpes

Edgar Hernández

Sergio Molina

Estudo Prévio
Geral

Estudo
Ecológico

Análise de elementos de
mercado

Estudo de mercado

Estudo de Mercado

Análise de elementos de
produto

Estudo Técnico

Estudo Técnico

Análise financeira

Estudo Financeiro

Estudo Financeiro

Estudo
Mercado

Estudo
Técnico

Estudo
financeiro

Estudo complementar

Avaliação Econômica

Avaliação Econômica
Avaliação

de
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econômica
social

Quadro 19:Metodologias para a formulação e avaliação de projetos de investimentos no turismo
Fonte: Molina e Rodrigues (2001)

Essas metodologias apresentadas por Molina e Rodrigues (2001), podem avaliar o
processo do desenvolvimento do setor turístico, no sentido de obter respostas para as análises
realizadas em projetos que procuram verificar as atividades do turismo através dos ambientes
para que haja seu desenvolvimento.
As primeiras análises não partiram de avaliações fundamentadas no econômico, social
ou do ambiente, só posteriormente ao estudo de Hernández Días que essas análises passam a
ser realizadas, sendo chamadas de análise complementar. Molina parte da análise de
consideração do ambiente e este sim devem ser o ponto de partida e não o complemento; o
projeto deve estar adequado ao seu meio, sendo impossível ao contrário. Molina e Rodrigues
(2001).
As metodologias apresentadas contribuíram para melhor entender os instrumentos que
foram utilizados para as análises dos planos, programas e projetos turísticos do estado do
Amapá. Os instrumentos de políticas utilizados para compreender a constituição das políticas
de turismo do Amapá, estão baseados nos quatro instrumentos políticos de Bramwel (2001)
acrescentado de mais um instrumento que é o “comprometimento dos atores do turismo”, por
entender que este instrumento seria necessário para efetuar as análises dos projetos
institucionais do Amapá.

5.3 – Análises dos Programas e Projetos do Amapá
As análises foram realizadas através dos Instrumentos e Temas Políticos extraídos de
Bramwel (2001) apoiado no PNT 2003/2007 e o Programa de Regionalização do Turismo
“Roteiros do Brasil”. No quadro 20 serão expostos os 22 (vinte e dois) programas e projetos
selecionados no período determinado da pesquisa, ao qual foi possível se ter acesso.
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Os programas e projetos serão apresentados no quadro 20 em ordem cronológica, com
suas descrições e a que macro-programas do PNT 2003/2007 e/ou diretrizes políticas do
Programa de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil” eles se enquadraram.
Posteriormente serão apresentados cinco programas e/ou projetos selecionados para as
análises mediante os instrumentos e temas pré-determinadas na pesquisa.

PROGRAMAS
E PROJETOS

ANO

1.Projeto
I
Chamada
Ecoturística
–
Ferroviária para
a Serra do Navio

2003

2.Programa
Gerenciamento
Administrativo

2004;
2005;
2006;
2007

DESCRIÇÃO

MACROPROGRAMAS
DO PNT
2003\2007

DIRETRIZES
POLÍTICAS OU
MÓDULOS
OPERACIONAIS DO
PROGRAMA DE
REGIONALIZAÇÃO
DO TURISMO

Constituía-se na tentativa de
produzir dinâmica de seminário
técnico, e apresentaram projetos
e/ou atividades realçando os mais
diversos
segmentos
sócioeconômicos e culturais da Serra do
Navio, o que procurou desperta na
comunidade a importância que
representa o turismo como setor
forte da economia, gerador de
empregos, divisas e rendas ao
município,
ocorreu
ações
integradoras, na qual os órgãos da
administração pública e empresarial
discutiram,
planejaram
e
programaram atividades essências
ao engrandecimento do município
de Serrado do Navio.

Promoção
e
Apoio
a
Comercializaçã
o

Diretrizes
Políticas:
Gestão Coordenada

Este programa possuía duas ações:
Informática e; Manutenção dos
serviços
administrativos.
O
programa buscou renovar o parque
tecnológico
do
DETUR-AP,
posteriormente SETUR – AP com
aquisição de novos equipamentos e
implantar
um
sistema
d
comunicação setorial, através de
uma rede local que possibilitasse
maior eficiência na troca de
informações entre clientes e
servidor. Buscou também construir
um centro de custos administrativos
das unidades dos órgãos da
administração direta e indireta
agregando às despesas que não são
passíveis de apropriação em
programas de ações.

Fomento;
Informações
Turísticas

Diretrizes
Políticas:
Gestão Coordenada

Módulos Operacionais:
Sensibilização;
Mobilização.

Módulos
Operacionais:Sistema
de
Informação
Turística do Programa
e;
Sistema
de
Monitoria e Avaliação.
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3.Programa
Gestão
de
Políticas
Públicas para o
Desenvolvimento
do turismo

2004;
2005;
2006;
2007

4.Programa
Fortalecimento
do Turismo no
Estado
do
Amapá

5.Programa
Ecoturismo

6.Projeto
Celebrando

o

O programa realizou-se em 4 anos
de 2001 À 2007, foi divido em três
ações: Campanha de divulgação do
potencial em eventos do turismo no
Amapá; Estudos e pesquisas para o
desenvolvimento do Turismo e;
Implantação e manutenção do
sistema integrado de informações
turísticas. Este programa tinha
como finalidade contribuir para o
desenvolvimento do turismo através
de captação de eventos criando e
ampliando os estudos e pesquisas
em turismo no Amapá, para que as
informações turísticas pudessem
contribuir para o crescimento e
desenvolvimento do turismo no
Estado.

Fomento; Infraestrutura;Qualid
ade do Produto
Turístico;
Promoção
e
Apoio
a
Comercializaçã
o
e;
Informações
Turísticas.

Diretrizes
Políticas:
Gestão Coordenada e;
Promoção e Apoio a
Comercialização.

2004;
2005;
2006;
2007

Este programa utilizou cinco ações:
Captação, organização e apoio aos
eventos
impulsionadoras
do
turismo; Apoio a melhoria da
qualidade dos produtos e serviços
turísticos;
Qualificação
dos
produtos turísticos, promoção e
apoio a comercialização; Incentivos
ao Turismo Social e; Dinamização
dos
espaços
turísticos
com
atividades culturais, lazer e
entretenimento. Sua finalidade era
apoiar a captação de eventos para o
Estado,
possibilitando
maior
desenvolvimento do setor com a
utilização de algumas ferramentas,
como a qualificação os produtos
turísticos que eram oferecidos pelos
envolvidos direta e indiretamente
com o turismo, como também
incentivar o acesso do turismo a
todos as classes através do turismo
social.

Fomento;
Estruturação e
Diversificação
da
Oferta
Turística;
Qualidade
do
Produto
Turístico;
Promoção
e
Apoio
a
Comercializaçã
o.

Diretrizes
Políticas:
Promoção e Apoio a
Comercialização.

2004;
2005;
2006;
2007

O programa teve duas ações:
Sensibilização
sócio-cultural
ambiental das comunidades locais
envolvidas
nos
projetos
e;
Fortalecimento da infra-estrutura
básica e de apoio ao turismo nas
unidades de conservação. O
programa procurou identificar a
instrumentalização
de
capital
humano para a produção racional
das
potencialidades
sócioambiental, para dinamizar as
atividades ecoturísticas no Estado.

Fomento; Infraestrutura;Qualid
ade do Produto
Turístico
e:
Informações
Turísticas.

Diretrizes
Políticas:
Gestão Coordenada.

2004

Este projeto serviu para despertar a
sensibilidade
ambiental,
valorizando
a
cultura
local
promovendo a divulgação da

Programa
de
Apoio
a
Comercializaçã

Diretrizes
Políticas:
Promoção e Apoio a
Comercialização.

Módulos
Sensibilização;
Operacionais: Sistema
de
Informações
Turísticas
do
Programa; Promoção e
Apoio
a
Comercialização
e;
Sistema de Monitoria e
Avaliação

Módulos Operacionais:
Sensibilização;
Promoção a Apoio a
Comercialização.

Módulos
Operacionais:Sensibiliz
ação;
Mobilização;
Sistema de Monitoria e
Avaliação.
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Equinócio

Capital Macapá em seus diversos
níveis (regional, nacional e
internacional),
em
prol
do
desenvolvimento do turismo em
bases sustentáveis na região

o.

Módulos
Operacionais:
Sensibilização;
Mobilização;
Promoção e Apoio a
Comercialização.

7.Projeto
Estrada de Ferro
Interativa

2004

Este projeto serviu para revitalizar a
estrada de ferro do Estado do
Amapá, que liga Macapá (capital)
até o Município de Serra do Navio,
cortando outros municípios e
localidades, tornando a estrada
como ponto turístico do Estado,
possibilitando
assim
o
desenvolvimento das comunidades
que existem em seu entorno.

Fomento; Infraestrutura;
Estruturação e
Diversificação
da
Oferta
Turística;

Módulos Operacionais:
Sensibilização;
Mobilização;

8.Projeto
Campanhas
Divulgação
Potencial
Eventos
Turismo
Estado
Amapá

2004

O projeto tinha como finalidade
desperta o interesse de investidores
potenciais pelo Estado do Amapá e
de
suas
atrações
turística,
divulgando suas as potencialidades
que possam atrair turistas e
investidores do turismo para o
Estado.

Fomento;
Promoção
e
Apoio
a
Comercializaçã
o
e;
Informações
Turísticas

Diretrizes
Políticas:
Promoção e Apoio a
Comercialização.

de
do
e
do
no
do

Módulos Operacionais:
Mobilização e; Apoio a
comercialização.

9.Projeto
de
Inventariação da
Oferta Turística
do Estado do
Amapá

2005

Este projeto tinha como finalidade
inventariar os 16 municípios do
estado do Amapá através de seus
Pólos Turísticos. Essa inventariação
compreendia identificar e registrar
os atrativos turísticos, os serviços,
os equipamentos e a infra-estrutura
de apoio ao turismo, servindo como
instrumento base de informações
para fins de planejamento, tomada
de decisão e gestão da atividade
turística.

Estruturação e
Diversificação
da
Oferta
Turística
e;
Promoção
e
Apoio
a
Comercializaçã
o.

Módulos operacionais:
Sistemas
de
Informações Turísticas
do Programa.

10.Projeto
de
Qualificação
Profissional nos
Municípios
do
Estado
do
Amapá

2005

O
projeto
contemplava
10
município do Estado do Amapá
com a finalidade de qualificar 1.135
profissionais para a atuação no
setor turísticos, através de 41 cursos
em 7 áreas diferentes. Beneficiou
diretamente recepcionistas, gerentes
e telefonistas, comerciantes e
comerciários, garçons, empresário,
guias de turismo, motoristas e
taxistas, trabalhadores autônomos
ou cooperativados, candidatos ao
primeiros emprego, prestadores de
pequenos serviços e trabalhadores
que serviam ou pretendiam servir a
indústria do turismo.

Qualidade
Produto
Turístico.

Diretriz
Política:
Promoção e Apoio a
Comercialização.

do

Módulos
Operacionais:Sensibiliz
ação;
Mobilização;
Promoção e Apoio a
Comercialização.
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11.Projeto
I
Festival do Meio
do Mundo

2005

O projeto envolveu os dezesseis
municípios do Estado e toda a
cadeia produtiva do turismo. Ele foi
utilizado como estratégia da
SETUR-AP para estimular a
participação dos Municípios e a
produção de novos roteiros
turísticos para o fortalecimento do
mesmo, como ferramenta de
inclusão social e instrumento de
desenvolvimento.

Gestão
e
Relações
Institucionais;
Fomento
e;
Promoção
e
Apoio
a
Comercializaçã
o.

Sensibilização;
Mobilização; Sistema
de
Informações
Turísticas do Programa
e; Promoção e Apoio a
Comercialização.

12.Projeto
Receba o Turista
de
Portas
Abertas

2005

O
projeto
mobilizou
as
comunidades a fomentar o turismo
local, com a construção e/ou
disponibilização de um cômodo de
sua residência para acolher o
excursionista e/ou turista que
visitam os municípios, tendo como
diferencial preços mais acessíveis,
prestação
de
serviços
que
proporcionariam
aconchego
e
comodidade aos visitantes. Além de
proporcionar o desenvolvimento e
descentralização de renda, alavanca
turismo do Amapá agregando valor
aos produtos, gerando emprego e
renda
às
comunidades
possibilitando
uma
melhor
qualidade
de
vida,
e
proporcionando o desenvolvimento
local com intercâmbio cultural uma
vez que os municípios não
dispunham
de
infra-estrutura
hoteleira adequada para receber os
visitantes em período de grande
eventos.

Fomento
e;
Estruturação e
Diversificação
da
Oferta
Turística.

Módulos Operacionais:
Sensibilização
e
mobilização.

13.Projeto Apoio
a Melhoria da
Qualidade
dos
Produtos
e
Serviços
Turísticos

2005

Foi um projeto que orientou e
monitorou os empreendimentos
turísticos, com a finalidade de
melhorar a qualidade dos serviços
prestados aos usuários, buscando
garantir que o consumidor desses
produtos e serviços turísticos
fossem beneficiados.

Qualidade
do
Produto
Turístico
e;
Promoção
e
Apoio
a
Comercializaçã
o

Diretrizes
Políticas:
Promoção e Apoio a
Comercialização.

14.Projeto Visita
Técnica aos 16
(dezesseis)
Municípios
do
Estado
do
Amapá

2005

Teve como finalidade promover
visitas técnicas ao 16 (dezesseis)
municípios
do
Estado
que
ocasionou um processo de interação
de maneira direta através dos seus
gestores, secretários municipais de
turismo e trade local, e te como
objetivo
valorizar
as
potencialidades
turísticas
dos
municípios,
com
ações
descentralizadas de planejamento
que possibilitaram um maior
envolvimento dos gestores do

Fomento;
Estruturação e
Diversificação
da
Oferta
Turística
e;
Qualidade
do
Produto
Turístico.

Diretrizes
Políticas:
Gestão
coordenada;
Planejamento Integrado
e
Participativo
e;
Promoção e Apoio a
Comercialização.

Módulos Operacionais:
Promoção e Apoio a
Comercialização
e
Sistema de Monitoria e
Avaliação.

Módulo Operacional:
Sensibilização;
Mobilização;
Institucionalização de
Instâncias
de
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turismo do Estado do Amapá.

Governança Regional.

15.Projeto
Incentivo
ao
Turismo Social

2005

Teve como característica principal
oportunizar a inserção de pessoas
que estão a margem da sociedade
no contexto sócio-econômico e
cultural, melhorando sua qualidade
de vida, e incentivando o
desenvolvimento
da
responsabilidade
social
nas
empresas do setor.

Fomento;
Estruturação e
Diversificação
da
Oferta
Turística

Módulos
Operacionais:Sensibiliz
ação; Promoção e
Apoio
a
Comercialização

16.Projetos
Espaços
turísticos
Multiculturais
do Amapá

2005/200
7

O projeto ocorreu de 2005 à 2007, e
tinha como finalidade revitalizar
diversos espaços multiculturais do
Estado como a revitalização do
Mercado Central de Macapá, é um
centro histórico que mantém viva a
histórica do Amapá; a revitalização
do centro histórico de Mazagão
Velho, uma das primeiras vilas do
Amapá; Ampliação do complexo
turístico da APA do Curiaú, um
quilombo que mantém viva a
história dos antepassados do Estado
entre outros.

Fomento
e;
Infra-Estrutura.

Diretrizes
Políticas:
Planejamento Integrado
e Participativo.

17.Projeto
Fortalecimento
do
Turismo
Fluvial

2005;
2007

O projeto aconteceu em dois
momentos, nos anos de 2005 e
2007, no ano de 2006 este projeto
não existiu. Este projeto tinha como
finalidade
construir
terminais
fluviais, já que o Estado é composto
por uma grande quantidade de rios
e todos os municípios detém orlas
de grande beleza cênica. Estes rios
servem como estradas naturais das
comunidades rurais e povos
tradicionais.

Fomento; Infraestrutura;
Estruturação e
Diversificação
da
Oferta
Turística.

Módulos Operacionais:
Roteirização Turística

18.Projeto
Qualificação
para Emprego e
turismo
de
Qualidade

2005;
2007

Este projeto aconteceu em dois
momentos, nos anos de 2005 e
2007. Tinha como finalidade
qualificar trabalhadores amapaenses
para inserção no mercado de
trabalho do turismo nos 16
municípios do Estado do Amapá.
Os cursos envolviam diversas áreas
do turismo como ecoturismo,
empreendedorismo; gestão; novas
tecnologias e planejamento.

Qualidade
Produto
Turístico.

Sensibilização
e;Mobilização

Módulos Operacionais:
Sensibilização
e
Sistema
de
Informações Turísticas.

do
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19.Projeto
Amapá
conhecendo
Amapá

2006
o

20.Programa
Pró-turismo
–
AP: Programa
Estadual
de
Desenvolvimento
do Turismo.

Este programa possuía como
finalidade difundir as atividades
turísticas existentes no Estado,
promovendo que o amapaense
conhecesse seu estado com o
propósito de ser um colaborador na
divulgação do Amapá e promover
entre os residentes o turismo social.

Estruturação e
Diversificação
da
Oferta
Turística;
Promoção
e
Apoio
a
Comercializaçã
o.

Diretriz
Política:
Promoção e Apoio a
Comercialização

O programa foi composto

Qualidade
do
Produto
Turístico
e;
Informações
Turísticas.

Diretrizes
Políticas:
Promoção e Apoio a
Comercialização.

Promoção
e
Apoio
a
Comercializaçã
o
e;
Informações
Turísticas.

Diretrizes
Políticas:
Promoção e Apoio a
Comercialização.

2007
de

um

conjunto

ordenado

de

pesquisas, estratégias e ações que
acreditava ser imprescindível para o
desenvolvimento do turismo no
Amapá. Era um programa que
buscava utilizar principalmente o
produto ligado ao ecoturismo, pois
o

Amapá

é

o

Estado

mais

Módulos Operacionais:
Sensibilização;
Mobilização
e;
Promoção e Apoio a
comercialização.

Módulos Operacionais:
Sensibilização;
Mobilização
Elaboração do Plano
Estratégico
de
Desenvolvimento
Regional e Promoção e
Apoio
a
Comercialização.

preservado do mundo, com mais de
60% de sua área sendo unidades de
conservação (AMAPÁ, 2007), que
compunha

um

31

APAES ;
32

Rebios ;

mosaico

Terras
Parques

de

Indígenas;
e

Florestas

33

Nacionais; Resex ; RDS’s34; Áreas
de remanescente de quilombos,
entre outras.

21.Programa
Viaja
Amapá:
programa
de
incentivo
ao
turismo intero e
sustentável para
o Estado do
Amapá

2007

O programa buscava fomentar a
formatação de produtos para o
Ecoturismo interno sustentável a
partir

da

profissionalização

atividade,
investimentos,
oportunidade

da

provocando
viagens
de

e

negócios,

ocupação e renda para a população
amapaense

31

Área de Proteção Ambiental
Reserva Biológica
33
Reserva Extrativista
34
Reservas de Desenvolvimento Sustentável
32

Módulos Operacionais:
Sensibilização;
Mobilização;
Promoção e Apoio a
Comercialização.
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22.Projeto
Promoção
Marketing
Amapá

2007
e
do

O projeto tinha como características
realizar ações de promoção através
de feiras, e eventos do setor
turístico, com campanhas em
mídias diversificadas e folheterias,
em níveis nacionais, locais e
internacionais, para promoção
qualitativa do Estado do Amapá
com a objetivo de captar turistas e
investidores.

Promoção
e
Apoio
a
Comercializaçã
o.

Diretriz
Política:
Promoção e Apoio a
Comercialização.
Módulos Operacionais:
Sensibilização.
Mobilização
e;
Promoção e Apoio a
Comercialização.

Quadro 20: Programas e Projetos com a utilização do PNT 2003/2007 e o Programa de Regionalização do Turismo
Fonte: Elaboração Própria

O quadro apresentou os programas e projetos do Estado do Amapá no período de 2003
à 2007, acrescido do PNT 2003/2007 e o Programa de Regionalização do Turismo como forma de
explicitar a qual macro-programa ou diretrizes políticas e/ou módulos operacionais eles
pertenciam, com a finalidade de caracterizar a política pública de turismo do Amapá.
Com auxílio dos Instrumentos e Temas Políticos, foram escolhidos 5(cinco)
programas e projetos para servirem de objeto de análises das políticas públicas de turismo do
Estado do Amapá, como forma de contribuir para o entendimento da constituição dessas políticas.
Os programas e projetos foram selecionados por conterem instrumentos e temas
distintos que possibilitassem a verificação de todos os instrumentos e temas políticos propostos
nesta dissertação, sendo que os instrumentos foram:
1 – Encorajamento: ocorrem através de educação, informação, por vezes pela
persuasão que são realizadas aos turistas, comunidades e aos operadores de
turismo em áreas turísticas, com a finalidade de adotarem um comportamento
responsável.
2

- Incentivos Financeiros: são os elementos que atuam mediante a utilização
de preços, no que tange os negócios do turismo, aos turistas e as comunidades
locais, como forma de incentivos que podem ser através de tributos ou
benefícios.

3

- Investimentos Públicos: podem ser vistos como ações realizadas para
contribuir com o desenvolvimento do setor, como a infra-estrutura seja básica
ou turística.

4 – Regulamentação: são as atribuições de coibir ou permitir atos que envolvam
as regras e diretrizes das atividades do setor. (BRAMWEL, 2001)
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5 – Comprometimento dos Atores: é o respeito e o cuidado com a atividade
turística, seja ela em regiões consolidadas ou não, sem perder a intenção inicial
que são de poder gerar emprego e renda, e que o poder público trabalhe em
consonância com o trade turístico a regiões que possuem possibilidades de se
tornarem um destino turístico, envolto sempre pelo tripé da sustentabilidade, o
econômico, social e o ambiental.
Os temas selecionados foram retirados dos instrumentos políticos de Bramwel (2001)
e Brasil (2009) que podem ser citados assim respectivamente.
1 do instrumento Encorajamento: Temas - sensibilização; educação; informação e;
comunidade
2 do instrumento Incentivos Financeiros: Temas - públicos e privados;
3 do instrumento Investimentos Públicos: Temas - infra-estrutura: básica, saúde,
segurança e; turística.
4 do instrumentos Regulamentação: Temas - profissão; espaços turísticos e; trade
turístico
5 do instrumento Comprometimento dos Atores: Temas - poder público; trade
turístico e; comunidade.

Os programas e projetos selecionados para as análises mediante os instrumentos e
temas foram:
 Programa Pró-turismo – AP: Programa Estadual de Desenvolvimento do
Turismo;
 Programa Gestão de Política para o Desenvolvimento do Turismo;
 Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo;
 Projeto Inventariação da Oferta Turística dos Municípios do Estado do
Amapá;
 Projeto I Festival de Turismo no Meio do Mundo;
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5.3.1 – Pró-Turismo – AP: Programa Estadual de Desenvolvimento do Turismo
O programa Pró-Turismo – Amapá tinha como objetivo construir e implementar o
Programa Estratégico de Desenvolvimento do Turismo do Estado do Amapá. Suas principais
metas eram criar conferências estaduais de Ecoturismo; estratégia de desenvolvimento do
turismo; seminários demonstrativos de arranjo produtivo e potencialidade econômica do
Ecoturismo no Amapá; estudos e elaboração da estratégia de desenvolvimento da Pesca
Esportiva; planejamento com estudos de capacidade de carga para implantação de trilhas
interpretativas em áreas naturais; empregos diretos e indiretos criados; aumento do fluxo de
turistas.
O programa foi composto de um conjunto ordenado de pesquisas, estratégias e ações
que acreditava ser imprescindível para o desenvolvimento do turismo no Amapá. Era um
programa que buscou utilizar principalmente o produto ligado ao ecoturismo, pois o Amapá é
o Estado mais preservado do Brasil, com mais de 60% de sua área sendo unidades de
conservação (AMAPÁ, 2007), que compunha um mosaico de APA’s35; Terras Indígenas;
Rebios36; Parques e Florestas Nacionais; Resex37; RDS’s38; Áreas de remanescente de
quilombos, entre outras.
O programa acreditava ser imprescindível para a modernização da gestão do turismo;
identificação do potencial turísticos dos 05 (cinco) pólos turísticos do Estado; promoção e
divulgação das potencialidades turísticas e; criar excelência em serviços turísticos.
Os resultados esperados nesse programa eram obter desenvolvimento definitivo do
turismo planejado e sustentável no Amapá; consolidar o Estado como destino turístico;
melhorar a qualidade do atendimento ao turista; gerar emprego e renda e; desenvolver as
localidades beneficiadas e o seu entorno.
Esse programa se enquadra no PNT 2003/2007 através dos macro-programas 4
(quatro), 5 (cinco) e 7 sete que são respectivamente a Estruturação e Diversificação da Oferta
Turística através de seus subprogramas Promoção de Roteiros Integrados e de Segmentação;
Qualidade no Produto Turístico e seu subprograma Qualificação Profissional e; Informação
Turística através de seu subprograma Avaliação de Impacto do Turismo.

35

Área de Proteção Ambiental
Reserva Biológica
37
Reserva Extrativista
38
Reservas de Desenvolvimento Sustentável
36
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No Programa de Regionalização do Turismo esse programa se enquadra desde os
objetivos do programas que são: dar qualidade ao produto turístico; diversificar a oferta
turística e; ampliar e qualificar o mercado de trabalho, fazendo parte das seguintes diretrizes
do Programa de Regionalização, das diretrizes políticas está inserido na Promoção e Apoio a
Comercialização, nas diretrizes operacionais, está inserida nos módulos de Sensibilização;
Mobilização; Elaboração de Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional e;
Promoção e Apoio a comercialização.
O programa Pró-Turismo – AP, é um programa que está inserido tanto nos PNT
2003/27 como no Programa de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil”, isso
caracteriza este projeto como elemento da pesquisa que mostra que os programas e projetos
do Estado do Amapá, não estão baseados somente na diversidade da região e sim com base
nos planos que foram propostos pelo Governo Federal com a finalidade principal de obter
recursos financeiros para este tipo de programa, haja visto que o valor deste projeto foi de R$
3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) divididos da seguinte forma. Conta corrente R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) e Capital R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais), não obstante a parceria entre Estado e Governo Federal foi primordial para este
programa.
Nas análises dos instrumentos e temas foram percebidos que o programa foi inserido
dentro dos instrumentos Encorajamento; Incentivos Financeiros; Investimentos Públicos;
Regulamentação e comprometimento dos Atores, e perpassou pelos temas Sensibilização;
Informação; Comunidade; Públicos e Privados; Infra-estrutura básica turística; Poder público
e Trade Turístico.
Pode-se observar que o programa vislumbrou os cinco instrumentos e pelo menos um
tema de cada instrumento foi encontrado. Estas utilizações dos instrumentos e temas
demonstraram que o programa sobreviveu não voltado as políticas regionais ou locais do
turismo do Amapá, e sim com base nos planos nacionais para que ele pudesse ter se
constituído.
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5.3.2 – Programa Gestão de Política para o Desenvolvimento do Turismo
Este programa é dividido em 3 (três) ações, sendo que elas possuem objetivos e metas
específicas para cada ação, elas estão assim divididas: Campanha de Divulgação do Potencial
e Eventos do turismo no Amapá; Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do turismo e;
Implantação e Manutenção do Sistema Integrado de Informações Turísticas.
A Campanha de Divulgação do Potencial e Eventos do Turismo tinha como objetivo
Despertar o interesse de investidores potenciais pelo Estado do Amapá, com a promoção de
ações e de divulgação e marketing da potencialidade do turismo e do ecoturismo do Estado.
Suas meãs principais eram Capacitar profissionais de turismo; Participar em eventos turísticos
e; Confecção de Material promocional.
A segunda ação que eram os Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Turismo
tinha em seu escopo viabilizar estudos sobre o potencial turístico, econômico, social e cultural
do Estado do Amapá, possuindo as seguintes metas: Estudos das Potencialidades Turísticas
do Estado do Amapá; Inventário Turístico/cultural dos municípios de Mazagão, Ferreira
Gomes, Serra do Navio e Pedra Branca do Amaparí; Assistência Técnica as linhas de Crédito
e; Assessoramento.
A última ação que era a Implantação e Manutenção do Sistema Integrado de
Informações Turísticas tinha como objetivo permitir o acesso direto às informações que
compõe o acervo de turismo, através de terminais de consulta ligados em sistema de rede
disponível aos setores do Instituto Público, e ao público que demanda informações sobre
turismo, atendendo tanto a demanda local (Municípios) quanto a Nacional e Internacional.
Este programa foi criado pela necessidade da utilização de ferramentas
mercadológicas que pudessem promover e divulgar os produtos turísticos e ecoturísticos do
Estado do Amapá, com o auxílio de estudos, pesquisas e projetos que tivessem o poder de
subsidiar a formulação, o acompanhamento, a execução e a avaliação da política de turismo
do Estado. Ampliando assim as oportunidades de prestar informações aos turistas e
comunidade local sobre o turismo e ecoturismo existente.
O programa possuía características que estão interligadas tanto ao PNT 2003/2007
como o Programa de Regionalização do Turismo. Ao PNT 2003/2007 ele pertencem aos
macro-programas 2 (dois), Fomento e seus Programas de Atração de Investimento e Programa
de Financiamento para o Turismo; 3 (três) Infra-estrutura, através de seu programa
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Desenvolvimento Regional; 5 (cinco) Qualidade do Produto Turístico com seu programa
Qualificação Profissional; 6 (seis) Promoção e Apoio a Comercialização através de seu
programa Apoio a Comercialização e; 7 (sete) Informação Turística utilizando os programas
Base de Dados e Avaliação do Impacto do Turismo.
Através do Programa de Regionalização do Turismo, o Programa estava situado dentro
de algumas diretrizes políticas e operacionais podendo ser elencados da seguinte forma:
Gestão Coordenada; Promoção e Apoio a Comercialização, essas são características das
diretrizes políticas e as operacionais são: Sensibilização; Sistema de Informações Turísticas
do Programa; Promoção e Apoio a Comercialização e Sistema de Monitoria e Avaliação.
O Programa Gestão de Políticas Públicas para o Desenvolvimento do Turismo foi
planejado para quatro anos, de 2004 à 2007, utilizou suas metas para atingir os objetivos
propostos. Esse programa estava diretamente ligado aos PNT 2003/2007 e o Programa de
Regionalização como foi citado acima. Sua construção e realização são baseados macroprogramas ; programas e módulos sempre voltados a política nacional de turismo, contudo
deve-se observar que este programa também está diretamente ligado a essas políticas, mesmo
tendo existindo uma certa preocupação com as peculiaridades do Amapá, o ponto de partida
foram a formulação e elaboração através do que rege as políticas nacional de turismo.
Com o apoio das políticas públicas nacionais para a constituição deste programa, foi
possível identificar que ele está composto pelos seguintes instrumentos: Encorajamento;
Incentivos Financeiros; Regulamentação e; Investimentos públicos. Sobre os temas elas se
enquadraram na Educação; Informação; Comunidade; Públicos e Privados; Infra-estrutura
turística; Profissão; Espaços turísticos; Trade turístico.
O programa foi constituído com o auxílio dos planos de turismo nacionais, que
permitiram com que ele encontrasse direcionamento para sua realização, sendo que os
instrumentos e temas identificados, no caso 4 (quatro) instrumentos e alguns temas
pertencentes a eles, possibilitaram identificar que mesmo com a utilização das especificidades
das regiões para que o desenvolvimento do setor acontecesse, a base sempre foi as políticas
públicas de turismo nacional. Assim este programa pode ser caracterizado como sendo
componente das políticas de turismo praticadas no Estado do Amapá.
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5.3.3 – Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo
Este programa foi formulado e elaborado para durar quatro anos de 2004/2007, sendo
criado para que pudesse identificar os instrumentos de recursos humanos para a produção
racional das potencialidades sócio-ambientais existentes, tendo como possibilidade criar infraestrutura turística capaz de otimizar potenciais destinos turísticos para que os turistas
permanecesse por mais tempo nos Municípios.
O programa possuía duas ações que eram: Sensibilização Sócio-Cultural ambiental das
Comunidades locais envolvidas nos Projetos Ecoturísticos existentes e; Fortalecimento da
Infra-Estrutura Básica e de Apoio ao Turismo nas Unidades de Conservação e entorno.
A primeira ação tinha como objetivo Fortalecer a base comunitária dentro e no entorno
dos projetos ecoturísticos existentes como potenciais parceiros na construção de novos
paradigmas de desenvolvimento. Sua meta era a Capacitação de recursos humanos para o
desenvolvimento do ecoturismo nos municípios de Ferreira Gomes, Serra do Navio e Santana.
A segunda ação possuía o escopo de Dinamizar as atividades Ecoturísticas no Estado,
tendo como sua meta Implantar infra-estrutura adequada à realidade dos municípios. Essas
ações estavam alocadas no processo de desenvolvimento do Ecoturismo do Amapá.
Esse Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo estava sob a égide do PNT
2003/2007 e o Programa de Regionalização do Turismo, estando incluídos em macroprogramas e diretrizes políticas e módulos operacionais.
O Programa utilizou-se dos seguintes macro-programas e programas do PNT
2003/2007: 2 (dois) Fomento com o programa de Atração de Investidores; 2 (dois) Qualidade
do Produto Turístico, através dos programas Normatização Turística e Qualificação
Profissional; 7 (sete) Informações Turísticas com a utilização dos programa de Base de dados.
Com o apoio do Programa de Regionalização do Turismo o Programa de
Desenvolvimento do Turismo utilizou as seguintes diretrizes políticas: Planejamento
Integrado e Participativo; Promoção e Apoio a comercialização. Já os módulos operacionais
em que o programa se enquadra são: Sensibilização; Mobilização; Elaboração do Plano
Estratégico de Desenvolvimento do Turismo; Implementação do Plano Estratégico Regional
e; Promoção e Apoio a Comercialização.
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Este programa estava envolvido diretamente com as políticas nacionais de turismo, e
sob sua ótica foram estabelecidos metas para alcançar os objetos deste programa. Todavia o
programa era voltado a obter a condução estadual mais sem esquecer em caminhar
concomitante com o que foi proposto nas políticas nacionais. Isso possibilitou identificar que
este programa se fez valer das políticas nacionais para o seu direcionamento, isso remete a
entender que esse ele é mais um componente de utilização para as políticas de turismo do
Amapá.
Através da descrição do programa e análises que envolveram os instrumentos e temas,
permitiram perceber que ele continha os seguintes instrumentos: Encorajamento;
Regulamentação e; Comprometimento dos Atores, com a utilização de temas que compunham
esses instrumentos.
Na verificação dos instrumentos e temas utilizados para a caracterização deste
programa, pode-se verificar que ele se fez direcionar pelas políticas nacionais de turismo, mas
permitiu que o programa exercesse suas peculiaridades regionais para determinar a
necessidade existente para o desenvolvimento do ecoturismo no Estado. O que deve ser
salientado é que este programa além de conter os instrumentos e temas políticos proposto para
a realização das análises, ele foi completamente direcionado pelas políticas públicas de
turismo nacional, ou seja, o programa se caracterizou como um elemento das políticas de
turismo do Amapá.

5.3.4 – Projeto de Inventariação da Oferta Turística dos Municípios que compõe os
Pólos.
Este projeto tem como finalidade reunir informações em um único banco de dados e
difundi-los por meio de uma estratégia de comunicação. O passo inicial para alcançar tal
pretensão é inventariar a oferta turística do Estado do Amapá.
Foi um projeto que contemplou os 5 (cinco) Pólos Turísticos do Estado do Amapá
(Castanhais; Extremo Norte; Pororoca; Meio do Mundo e; Tumucumaque) atingindo seus 16
(dezesseis) municípios, com parcerias entre Governo Federal, Prefeituras municipais,
Instituições de Ensinos Superior e o Trade Turístico.
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O projeto teve como objetivo, levantar, identificar e registrar os atrativos, serviços e
equipamentos turísticos, as instâncias de governança e a infra-estrutura de apoio ao turismo
existente no estado, como instrumento-base de informações para fins de planejamento e
gestão da atividade turística.
As suas metas eram envolver 4 (quatro) Instituições de Ensino Superior, que oferecem
cursos de Turismo; Habilitar e envolver 160 estudantes e pesquisadores; Habilitar e envolver
32 professores no projeto; Inventariar 05 Regiões Turísticas no Estado, totalizando 16
municípios.
O projeto segue as diretrizes do Plano Nacional do Turismo 2003/2007, no qual
propõe que atividade turística seja capaz de gerar empregos, contribuir de forma harmônica na
valorização e proteção do patrimônio nacional, criando subsídios com a finalidade de
melhorar a qualidade de vida e gerar divisas para as localidades.
Este projeto estava sob a base dos Macro-programas 4 (quatro) e 6 (seis) do PNT
2003/2007, que se referem a Estruturação e Diversificação da Oferta Turística ; Promoção e
Apoio a comercialização, com a utilização dos programas de Segmentação; Base de dados e;
Pesquisa e demanda.
O projeto utilizou também módulos e diretrizes do Programa de Regionalização do
Turismo “Roteiros do Brasil”. O projeto está localizado no módulo 6 que é “Sistema de
Informações Turísticas do Programa” no qual prevê que sejam criadas e coletadas as
informações a fim de que seja o primeiro passo para alcançar esse inventario de forma mais
precisa possível.
Essa Inventariação segundo o ministério do turismo consistiu na identificação,
levantamento e registros dos atrativos turísticos, dos equipamentos dos serviços e da infraestrutura turística, que serviu como base para alcançar o planejamento e a gestão mais
adequada para as localidades inventariadas.
O projeto de “Inventariação da Oferta Turística dos Municípios do Amapá” foram
constituído com base nas políticas de turismo nacional no período de 2003/2007, podendo ser
expressa mais um projeto que utilizou essas políticas para que pudessem ser realizadas, ou
seja, não utilizam diretamente as possíveis políticas estaduais de turismo, tornando os
programas e projetos em muitos momentos como as políticas de turismo do Estado do
Amapá.
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Os instrumentos políticos encontrados neste projeto foram o encorajamento e o
comprometimento dos atores, que subsidiaram as análises com a finalidade de identificar sua
utilização junto as políticas de turismo do Amapá, e seus temas estavam alocados junto a seus
respectivos instrumentos.
Como pôde ser observado neste projeto foram encontrados apenas dois instrumentos
políticos dos 5 (cinco) que foram proposto nesta pesquisa, mais nem por isso o projeto deixa
de ter sua valorização junto as políticas do Estado, pois, este projeto de inventariação pôde dar
direcionamentos para tomada de decisão para a realização de atividades que auxiliassem no
desenvolvimento do turismo do Amapá. Com isso deve-se perceber que mesmo quando o
programa ou projeto não contempla todos os instrumentos e temas não significa que ele está a
margem da política pública de turismo.

5.3.5 - I Festival de Turismo do Meio do Mundo
O projeto foi criado para compartilhar as atividades turísticas que o Estado possui,
através da amostra da cultura, gastronomia, música, belezas naturais e arquitetônica existente
no Estado. O Festival proporcionou divulgar os atrativos turísticos com fins de obter o
fortalecimento econômico, desenvolvimento do turismo do Amapá e crescimento da demanda
turística.
O objetivo era realizar o I Festival de Turismo no Meio do Mundo, como estratégia de
promoção do Estado do Amapá, oportunizando os municípios de fazer uma demonstração de
todo o seu potencial na definição de novos roteiros turísticos, para competir no mercado
nacional e internacional.
Suas principais metas eram Envolver todo o Trade turístico do Estado; Envolver os
membros do Fórum de Turismo – ao todo, 66 membros; Convidados Especiais – Trade
Guianense e os 6 (seis) Estados da Região Norte;Envolver os 16 Municípios do Estado do
Amapá (Prefeituras, empresários, estudantes, artesãos, Grupos de dança, Artistas Plásticos,
Cantores, profissionais da área, Professores, Guias de turismo entre outros; Atrair um público
de 15.000 pessoas.
Este projeto utilizou macro-programas, diretrizes e módulos das políticas de turismo
nacionais, dentre elas estão os macro-programas 1 (um) Gestão e Relações Institucionais,
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através do programa de Relações Institucionais; 2 (dois) Fomento, com a contribuição dos
programas de Atração de Investimentos e Financiamento para o Turismo e; 6 (seis) Promoção
e Apoio a Comercialização com o seu programa de Apoio a Comercialização.
Em relação ao Programa de Regionalização do Turismo, as diretrizes na qual o projeto
se apoiou foram as seguintes: Promoção e Apoio a comercialização que faz parte das
diretrizes políticas, e através dos Módulos operacionais foram Sensibilização; Mobilização;
Sistema de Informação Turística e; Promoção e Apoio a comercialização.
O projeto do “I Festival de Turismo do Meio do Mundo” esteve norteado pelos
programas e diretrizes que possibilitaram o acontecimento do festival. Todavia, mesmo
buscando desenvolver as atividades turísticas regionais e locais com a utilização de suas
tipicidades, deve ser verificado que como os programas e projetos analisados nesta pesquisa, o
envolvimento das políticas nacionais estão inseridos neles.
Mesmo com as políticas nacionais servindo como direcionamento para a constituição
deste projeto, foi identificado alguns instrumentos e temas políticas que serviram como objeto
de análise. Os instrumentos foram: Encorajamento; Incentivos Financeiros; Investimentos
públicos e; Comprometimento dos atores. Os temas foram respectivos aos instrumentos
utilizados.
O projeto tinha como base os planos nacionais, mais os instrumentos e temas
identificados, permitiram observar que ele possuía características voltadas as especificidades e
peculiaridades da região em relação principalmente ao desenvolvimento dos novos roteiros
turísticos proposto, com isso os instrumentos puderam evidenciar que o projeto foi um
componente importante para a fomentação das políticas públicas de turismo do Estado do
Amapá.
Com a utilização dos instrumentos e temas políticos proposto por Bramwel (2001),
pode-se ter a complementação das atividades turísticas desenvolvidas através dos programas e
projetos que serviram como base de análises para o entendimento do surgimento das políticas
de turismo do Amapá. Após as análises dos 5 (cinco) projetos selecionados foi criado um
quadro que pode exemplificar melhor o enquadramento de cada dos programas e projetos em
relação ao instrumentos e temas. O quadro 21 possibilita essa visualização sintetizada.
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PROGRAMAS/PROJETOS
1 - Programa Pró-turismo – AP:
Programa

Estadual

ANO
2007

de

INSTRUMENTOS
Encorajamento;
Financeiros;
Públicos;

Desenvolvimento do Turismo.

Incentivos

Investimentos

Regulamentação;

Comprometimento

dos

TEMAS
Sensibilização;
Informação;
Comunidade; Públicos e
Privados; Infra-estrutura
básica e Turística; Poder

Atores

Público; Trade Turístico
2 - Programa Gestão de Políticas
Públicas para o Desenvolvimento
do turismo

2004; 2005;
2006; 2007

Encorajamento; Incentivos
Financeiros; Investimentos
Públicos; Regulamentação;
Comprometimento
dos
atores

Educação; informação;
comunidade; Públicos;
Infra-estrutura turística;
Profissão;
Espaços
Turísticos;
Trade
Turísticos;
Poder
Público.

3 - Programa Ecoturismo

2004; 2005;
2006; 2007

Encorajamento;
Regulamentação;
Comprometimento
Atores

Sensibilização;
Educação; Informação;
comunidade;
Espaços
Turísticos;
Poder
Público

dos

4 - Projeto de Inventariação da
Oferta Turística do Estado do
Amapá

2005

Encorajamento

Educação; Informação;
Comunidade

5 - Projeto Festival do Meio do
Mundo

2005

Encorajamento;

Informação;
comunidade; Públicos e
Privados; Infra-estrutura
Turística
e;
Poder
Público

Incentivos
Financeiros;
Investimentos
Públicos;
Comprometimento
dos
Atores

Quadro 21:Análises dos Programas e Projetos com a utilização dos Instrumentos e Temas Políticos
Fonte: Elaboração Própria

Após as análises dos programas e projetos para se entender a constituição da Política
Pública do Estado do Amapá, pôde verificar que eles estão atrelados as políticas nacionais, no
caso o PNT 2003/2007 e o Programa de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil, para
que pudessem ser realizados, seja pela parceria, investimentos, ou pelo direcionamento para
as suas elaborações.
O entendimento que se buscou com as análises dos projetos e programas do Estado do
Amapá, era para compreender como a política de turismo foi constituída, e se as políticas
possuíam objetivos, metas, diretrizes e bases conceituais em relação ao turismo do Estado.
Mas o que a foi observado é que essas políticas são baseadas em programas e projetos
estaduais apoiados em planos nacionais de turismo.
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6

– REFLEXÕES FINAIS
A pesquisa analisou as políticas públicas de turismo do Estado do Amapá no período

que correspondeu de 2003 à 2007, com a finalidade de entender de que forma essas políticas
foram constituídas. Teve como objetivos caracterizar o sistema turístico no estado do Amapá
no período entre 2003 à 2007; reconhecer as políticas públicas de turismo do Amapá através
do Plano Nacional de turismo 2003/2007 e o Programa de Regionalização do turismo
“Roteiros do Brasil” e; analisar as políticas públicas de turismo do Estado do Amapá no
período de 2003/2007 com base nos instrumentos políticos proposto por Bramwel (2001).
Esses objetivos foram respondidos nos capítulos terceiro, quarto e quinto, que permitiu
em consonância com os procedimentos metodológicos efetuar as explicações devidas para que
fossem realizados e apresentados os objetivos propostos.
No terceiro capítulo foi respondido o primeiro objetivo da pesquisa, que apresentou o
Estado do Amapá através de um sistema de turismo, que utilizou o modelo sistêmico proposto
por Anjos (2004), através dos chamados fixos naturais e construído e; fluxos sócio-culturais e
econômicos, permitindo efetuar a caracterização do Estado em âmbitos culturais, sociais,
ambientais, econômicos, políticos e turísticos, demonstrando o funcionamento do Estado em
relação às composições expressas nesse sistema turístico.
Com a apresentação do sistema turístico do Estado do Amapá foi possível entender
sua constituição política e turística, de forma que a caracterização do Estado pudesse ser
vistos pelos diversos prismas mediante a sua apresentação, no sentido de obter entendimento
nos setores mais utilizado nesta pesquisa, que foram as políticas e o turismo.
O segundo objetivo foi respondido no quarto capítulo que apresentou as políticas
públicas de turismo desde sua constituição, passando por um momento muito significativo
para o turismo nacional que foi a criação de seu próprio Ministério, que possibilitou criar o
PNT 2003/2007 e o Programa de Regionalização do Turismo “Roteiros do Brasil” que
permitiu a realização de novos direcionamentos na política nacional de turismo, envolvendo
muito mais os Estados e Municípios de forma descentralizada, no qual eles puderam agir de
forma mais pontuais, principalmente pelas especificidades de cada região brasileira.
Todavia a apresentação das políticas públicas de turismo do Estado do Amapá foi
explicada através de sua contextualização histórica, passando pela evolução das políticas
públicas do Estado no sentido de demonstrar como elas surgiram e foram determinadas pelos
modelos governamentais existentes. A apresentação dessas políticas corroborou para que a
resposta de reconhecimentos das políticas do Amapá pudesse ser verificada através das
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citações das políticas de turismo nacionais, que foram os elementos primordiais para a
constituição deste objetivo.
O terceiro e último objetivo foi apresentado no quinto capítulo desta pesquisa, que foi
o capítulo das análises políticas de turismo do Amapá através de instrumentos políticos
observados por Bramwel (2001) que permitiram responder o cerne desta dissertação, que era
como as políticas públicas de turismo do Estado do Amapá foram constituídas no período de
2003/2007.
As análises permitiram verificar que as políticas públicas de turismo do Estado do
Amapá, eram constituídas através de “programas” e “projetos” de turismo que tinham como
base o PNT 2003/2007 e o Programa de Regionalização do Turismo. Na pesquisa foi
observado que não havia uma política de turismo consolidada no Estado, ou seja, na forma de
Lei ou Decreto, apenas alguns projetos mencionavam a existências dessas políticas.
Os 46 (quarenta e seis) programas e projetos analisados através dos instrumentos
políticos selecionados na pesquisa foram retirados de Bramwel (2001) que os caracterizou da
seguinte

forma:

encorajamento;

incentivos

financeiros;

investimentos

públicos

e;

regulamentação. Com o desenvolvimento da pesquisa foi sugerido mais um instrumento com
base em Brasil (2009), que foi o “comprometimento dos atores”. Com os cinco instrumentos
selecionados, houve a possibilidade de acrescentar o que foi chamado de “temas” que foram
retirados dos instrumentos para que pudesse concluir as análises de forma mais consistentes e
dar base conceitual ao objetivo.
Após as análises dos programas e projetos com a utilização dos instrumentos e temas
políticos, pôde ser observado que as políticas de turismo do Amapá eram tratadas e
determinadas por eles, que as utilizavam para que o que houvesse mais desenvolvimento do
turismo no Estado, buscando obter a captação de recursos em prol de investimentos em infraestrutura turística, qualificar os profissionais do turismo e possibilitar maior geração de renda
e emprego.
O Estado do Amapá passou por algumas mudanças em sua estrutura administrativa
que permitiram que o turismo fosse visto como um produto muito importante para o
desenvolvimento do estado, principalmente nas áreas econômica e social. A partir do advento
do segundo PNT 2007/2010 a capital do Estado Macapá, tornar-se um destino indutor,
juntamente com mais 64 outras cidades do Brasil, que possibilitou ao Estado estabelecer
metas e objetivos em prol de seu crescimento econômico e desenvolvimento social.
Com a finalidade de participar do Programa de Desenvolvimento do Turismo –
PRODETUR – NORTE, o Estado do Amapá começa elaborar seu PDITS que no Estado
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abrangerá o roteiro denominado “Maracá Cunani” que é considerado um dos grandes
identificadores da história, cultura, e da natureza do qual o Amapá faz parte. Acredita-se que
este roteiro é importante por conter grandes atratividades turísticas, como sítios
arqueológicos, festejos, tradições folclórica, museus, rios, oceano, artesanato autóctone,
gastronomia tradicional e principalmente a Floresta Amazônica. Mas tanto o PDITS como as
análises das políticas de turismo com base no PNT 2007/2010, fica como sugestão de
pesquisa para outras observações e questionamentos que possam surgir em relação às políticas
de turismo do Estado do Amapá.
O Amapá como Estado é bastante novo possuindo apenas 21 anos de vida, por isso
necessita de outras pesquisas que possam dar suporte ao conhecimento que se deve ter sobre
um tema bastante significativo para um Estado que possui segundo Chelala (2007) cerca de
76 % de área preservada, contudo, permanece em muitos momento na inércia de sua
organização política no que concerne ao turismo.
A observação relevante que faço em relação ao tema política de turismo no Amapá, é
que seria necessário tomar decisões que saiam das linhas de documentos e se transformem em
políticas reais e que dêem sustentações aos programas e projetos que são realizados no
Estado, de forma que venham a se caracterizar como um possibilidade real e viável de
desenvolvimento do turismo.
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