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RESUMO 

 

Uma das características do processo de constituição da atividade turística, não só no 

Brasil, é a sua estreita relação com as ações de cunho público-governamental, aliada à 

expectativa quanto aos seus desdobramentos sobre os territórios turísticos locais. 

Tendo em vista essas máximas, esta tese esforça-se para compreender o processo 

histórico que engendrou a política de turismo no estado de Goiás, articulando as 

escalas de intervenção federal, estadual e municipal, assim como busca dimensionar os 

efeitos na ordem da renda e do emprego formal sobre os territórios turísticos goianos. 

Como postulam os discursos governamentais, espera-se, da atividade turística, uma 

dinamização própria, com resultados visíveis no âmbito da economia dos municípios. 

Para esta investida, a tese constitui-se de uma teoria formada no tempo e no espaço 

sobre a participação do Estado como ator fundamental na política de turismo nas 

últimas quatro décadas. O estudo pautou-se na pesquisa bibliográfica nos campos das 

políticas públicas, da política de turismo e do planejamento do Estado, no inventário 

e na análise de documentos oficiais voltados para o turismo, no levantamento de 

dados quantitativos sobre emprego e renda municipal e no trabalho de campo. As 

conclusões desta tese recaem sobre a assertiva de um embrião de uma política no 

estado voltada para o turismo desde a década de 1960, e, muito embora exista ainda 

hoje uma atribuição supervalorizada à espontaneidade do desenvolvimento turístico 

nos destinos goianos, a análise histórica comprovou que o Estado federal é o 

protagonista. Por outro lado, os impactos sociais e econômicos almejados pelos 

investimentos públicos não se materializam em quantidades nem em qualidade 

projetados quando se trata da escala municipal, como costuma ocorrer na execução 

de políticas públicas. Por esse aspecto, conclama-se a corresponsabilidade mais efetiva 

dos atores locais no processo de planejamento do turismo.  

 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Política de Turismo.  Escalas institucionais. Estado de 

Goiás.  
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ABSTRACT 

 

 

One of the characteristics of the development of tourism, not only in Brazil, is its close 

relation to public and governmental actions, as well as the expectation surrounding its 

effects on local tourist territories. In view of this, the present thesis attempts to 

understand the historical process which promoted the tourism policy in Goiás State – 

by establishing a link between federal, state, and municipal scales of intervention –, in 

addition to assessing the effects on income and formal employment in local tourist 

territories. As claimed by governmental discourses, tourist activities are expected to 

produce their own dynamics, leading to clear results in the economy of cities. 

Therefore, this thesis proposes a time- and space-oriented theory concerning the State's 

role as a crucial actor in the tourism policy over the last four decades. This study 

included bibliographical research in the fields of public policies, tourism policy, and 

State planning; inventory and analysis of official documents on tourism; survey of 

quantitative data regarding municipal employment and income; fieldwork. The 

conclusions reached by this thesis claim the existence of an embryo State policy for 

tourism that can be traced back to the 1960s; also, despite the current overrated 

nature of spontaneity of tourism development in Goiás, the historical analysis reveals 

that the federal State is the leading character. On the other hand, social and economic 

impacts sought by public investments do not materialise in the expected quantities and 

quality within the municipal scale, as is usually the case in the execution of public 

policies. Hence local actors need to show a more effective shared responsibility within 

tourism planning.  

 

 

Keywords: Public Policies. Tourism Policy. Institutional Scales. Goiás State.  
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INTRODUÇÃO METODOLÓGICA 

 

Se para uma enorme gama de autores o turismo é um dos mais importantes 

campos para oportunizar o desenvolvimento social e econômico local, tal premissa 

ainda é mais verdadeira para o conjunto dos atores interessados na política de 

turismo. Essa ideia varreu e ainda varre o vasto território brasileiro. Tomou-se de 

assalto, nas décadas mais recentes, um “discurso uníssono e redentor” do turismo que 

encontrou eco em todas as regiões do país, como destaca Endres (2012).  

Também localizado nesse debate está o turismo goiano. Sob uma 

diversificada oferta – síntese da importante amostra da biodiversidade do bioma 

Cerrado, dos elementos histórico-culturais e dos atrativos ligados ao potencial de 

águas termais e praias fluviais intermitentes –, projetou-se, historicamente, um aparato 

institucional pouco conhecido. Uma história do turismo, assentada na política e na 

configuração de um ambiente institucional, foi fundada outrora.  

A partir do reconhecimento dos diversos atributos presentes em diferentes 

locais, as ações e as políticas governamentais, associadas às iniciativas empresariais, 

passaram, desde o início da década de 1960, a dirigir medidas àqueles municípios que 

guardavam um potencial turístico. Pelas estratégias adotadas, sob o incentivo da 

Política Nacional de Turismo (PNT), alguns municípios foram quase sempre alvo de 

ações frequentes e acabaram por consolidar um processo de turistificação em seus 

territórios, tornando-se destinos turísticos. Goiás, Goiânia, Caldas Novas, Pirenópolis, 

Aruanã, Alto Paraíso de Goiás e Rio Quente foram os municípios que mais se 

destacaram ao longo dessa trajetória. Alguns deles, resguardando maior vínculo com a 

política nacional, ajudaram a compor o mapa de regionalização do turismo no Brasil, 

elaborado pelo Ministério do Turismo (MTur). 

Perante o contexto nacional, a oferta turística goiana, caracterizada por 

uma diferença marcante do binômio lazer de sol e praia tão típico do Nordeste 

brasileiro, carrega significados e nuanças próprios quando se trata de políticas de 

estímulo ao desenvolvimento setorial. Em sua dimensão econômica, assim como em 

sua região geográfica, imprime tímidos resultados quanto aos aspectos de criação e 

ampliação de oportunidades de emprego e renda.  
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Respeitando-se os níveis de intervenção dos diferentes atores públicos e/ou 

privados e as representações de imagens associadas ao desempenho da atividade no 

estado, é preciso atentar para um dado marcadamente comum: a intencionalidade da 

política. Na escala estadual, os planos de governo continuamente pretendem 

alavancar a economia goiana por meio de uma nova atividade que seja alternativa às 

outras frentes já consolidadas no estado, a exemplo da agropecuária. Exatamente 

nesse ponto reside uma problemática para o desenrolar da atividade turística no 

estado, tratada no decorrer desta tese.  

Dado o contexto apresentado, atenta-se aqui mais para uma análise da 

dimensão política de turismo, com a compreensão da sua inteireza e dos seus 

desdobramentos nos territórios turísticos goianos, e menos para o desenvolvimento da 

atividade em si, objeto de muitas pesquisas. Assim, esta tese esforça-se para 

compreender o processo histórico que constituiu a política de turismo no estado de 

Goiás, articulando as diversas interescalas de intervenção. Também serão 

dimensionados os efeitos sobre os territórios turísticos goianos, verificando sua 

associação com os programas de planejamento, financiamento e desenvolvimento na 

escala municipal, onde são materializados os fenômenos. 

Para alcançar essa proposta, o problema central de investigação gravita em 

torno das respostas para três questões:  

1. Como se constitui, histórica e atualmente, a política de turismo no estado 

de Goiás?  

 

2. Como as diretrizes das políticas nacionais e estaduais do turismo são 

traduzidas na última escala do território geográfico, a dos destinos turísticos 

goianos?   

 

3. Até que ponto os programas de planejamento, financiamento e 

desenvolvimento do turismo, em suas diferentes escalas (nacional, estadual 

e municipal), têm relação com a composição da renda e com o perfil do 

emprego nos territórios turísticos do estado de Goiás?  

 

Ao contrário do que se julgava como hipótese inicial nesta pesquisa, há 

evidências, como proposta de tese, de um embrião de uma política no estado voltada 

para o turismo desde a década de 1960, com o claro registro de ações de caráter 

público planejadas e destinadas a promover municípios com detectado potencial 
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turístico, como também da constituição de um aparato institucional ainda na década 

de 1970, à frente de muitos outros estados. E, muito embora atualmente ainda haja 

uma atribuição supervalorizada à espontaneidade do desenvolvimento turístico nos 

destinos goianos, a análise histórica comprova que o Estado federal é o protagonista.  

A justificativa desta tese parece ser válida, especialmente quando 

constatamos a escassez de produção bibliográfica e de pesquisa com foco na política 

de turismo; quando se concebe a necessidade de reorientar olhares para escalas 

interiorizadas, como é o caso do estado de Goiás e seus destinos turísticos; ou quando 

são relembradas as estratégias adotadas pelo MTur para desconcentrar e interiorizar a 

atividade turística no país.  

O arcabouço teórico que encaminhou a compreensão dos conceitos 

necessários ao desenvolvimento desta tese foi aquele identificado na Geografia: em 

certa medida a leitura do território e, particularmente, a noção de uma de suas 

categorias-chave, a escala. Esta permite identificar os diferentes níveis de abrangência 

da análise espacial e possibilita articular os conteúdos da política e do turismo. 

Defende-se a observância das transformações advindas do desenvolvimento do 

turismo, induzidas ou não pelas políticas de governo e ações privadas sobre os 

destinos, que podem ser melhor percebidas sob o olhar crítico da Geografia. 

Assim, ressalta-se a relevância da investigação do conceito de escala 

amparado em Santos (1997) e Souza (2013), bem como a perspectiva teórica das 

políticas públicas, à luz da ciência política (AGUILAR VILLANUEVA, 1992a, 1992b; 

RUA, 1998, 2009; SOUZA, 2006, entre outros) e de uma Geografia das políticas 

públicas assentada nos estudos de diversos autores norte-americanos e anglo-saxões, 

como  Harvey (1974), Coppock (1974), Peck (2003, 2004) e Ward (2001, 2005, 

2006, 2007). Há que se fazer referência à pertinência do trabalho desses autores 

estrangeiros, dada a carência de estudos envolvendo a articulação desses dois temas 

no Brasil. Destacam-se ainda as abordagens sobre a política de turismo que buscam 

apoio em Nogueira (1987), Becker (2001), Almeida (2000, 2002, 2004), Cruz (2000, 

2005, 2006), Monfort Mir (2000), Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002), Beni (2003, 

2006), Solha (2004, 2006), Barroso González e Flores Ruiz (2007), Velasco González 

(2007, 2011), Endres (2008, 2012), Araújo e Taschner (2012) e Dantas (2013), entre 

outros.  
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Para a compreensão da trajetória da PNT, o referencial se completou com a 

busca de fontes de natureza documental por meio de um levantamento da legislação 

pertinente ao turismo no período compreendido entre 1928 e 2014. Somou-se a isso o 

cruzamento dos conteúdos dos planos e programas instituídos pelo governo federal 

para desenvolver e regular o setor, registrados no MTur e no Instituto Brasileiro de 

Turismo (Embratur). Foram identificadas 1.598 normativas contendo a temática 

“turismo”.   

Traçada a história da política nacional, a mesma técnica foi utilizada para 

compor o estado da arte da política goiana de turismo. Por meio do levantamento da 

legislação goiana voltada para o turismo, busca-se compor o elenco da documentação 

oficial com tácitas ou claras evidências de ações que concorreram para edificar uma 

agenda de preocupações para o turismo conduzidas pela mão do poder público. A 

dissecação dos planos de governo desde a década de 1960 foi o aparato necessário 

para a construção das análises. É importante ater-se ao fato de que nem sempre esses 

planos têm ou tiveram ressonância nos municípios referidos, mas é forçoso dizer que 

eles servem como norteador para o diagnóstico documental, parte vital para esta e 

outras pesquisas. 

Uma das estratégias adotadas para analisar os reflexos das políticas públicas 

na escala dos municípios envolve a mensuração dos níveis de emprego e renda, uma 

vez que estes sempre se apresentam como pano de fundo nos discursos de políticos e 

empresários. Tendo em vista a controversa dificuldade em classificar as atividades 

consideradas turísticas, optou-se, como recurso metodológico, por usar as categorias 

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), conhecidas como Atividades 

Características do Turismo (ACTs), compatíveis com a Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas (CNAE) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Essas categorias serviram de base para a coleta de dados de caráter secundário sobre o 

emprego formal fornecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), pela 

Relação Anual de Informações Sociais (Rais) e pelo Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged), cumprindo a necessidade de diagnosticar o perfil e a 

condição dos trabalhadores formais no setor turístico.  

Ainda considerando a investigação de cunho quantitativo e secundário, o 

exame da situação de renda nos destinos turísticos realizou-se por indicadores 
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paralelos mais amplos que cercam as condições socioeconômicas da população, o 

perfil produtivo do município, o seu histórico de investimentos públicos destinados ao 

turismo e outras receitas advindas de tributos e fundos de investimentos. Os órgãos 

que deram suporte a esse procedimento incluem o IBGE, o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Ipea e a Fundação João Pinheiro (FJP) –

responsáveis pela elaboração do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

(PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO..., 2013) –, o 

Portal da Transparência, o Banco do Brasil, a Secretaria da Fazenda do Estado de 

Goiás (Sefaz) e o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).  

Com o objetivo de ampliar ao máximo as investidas sobre a política de 

turismo no estado e seus desdobramentos nos destinos, a preocupação voltou-se para 

os inquéritos municipais. Com o auxílio de entrevistas feitas com atores públicos, 

especificamente representantes da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) e das 

Secretarias Municipais de Turismo, pretendeu-se traçar um diagnóstico da política 

turística municipal, suas associações com a política nacional e estadual, o 

envolvimento dos atores, a percepção destes quanto ao nível dessas ações, as 

impressões sobre efeitos gerados no emprego e na renda locais etc. Além de atentar 

para as demandas supracitadas, a investigação in loco constituiu-se como ferramenta 

fundamental para esta tese, como trabalho geográfico, dada a possibilidade de 

redimensionar as análises por meio da consideração de outras óticas do conjunto dos 

atores locais, como a dos agentes imobiliários, do pessoal ocupado na hotelaria e dos 

turistas, ainda que esses grupos não tenham sido utilizados como sujeitos da pesquisa. 

Essa visível interdependência entre os dados de ordem qualitativa e quantitativa 

permitiu, certamente, o avanço da análise dos processos estudados. 

O universo espacial da pesquisa é a escala local como reflexo das ações das 

escalas nacional e estadual. Sousa (2013) orienta que, para a investigação adequada de 

determinada questão, umas e não outras escalas são importantes, por serem capazes 

de dar conta dos processos e das práticas referentes a um dado fenômeno. Focou-se 

aqui nos municípios goianos com relativa semelhança no tamanho e no fenômeno que 

os une: a atividade turística. Ademais, esses lugares foram, ao longo de décadas, 

impactados estrategicamente por ações de cunho governamental, o que lhes reservou 

uma condição mais emblemática quanto aos dados referentes ao emprego no turismo, 
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como previamente diagnosticou Carvalho (2012). Justificada a escolha, os objetos de 

análise desta tese são os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Aruanã, Caldas Novas, 

Pirenópolis e Rio Quente.  

A escala temporal desta pesquisa é delimitada, a priori, pelo processo 

histórico em se que localizam as ações públicas analisadas: no âmbito federal, a década 

de 1930, e, no âmbito estadual, a década de 1960. No entanto, na esfera municipal a 

coleta de dados centrou-se no recorte temporal compreendido entre 2000 e 2014 

para a maior parte dos objetivos investigados. Muitos dos aspectos examinados nesta 

tese, constituídos pelos fenômenos quantificáveis, foram tratados com o auxílio de um 

importante conjunto de mapas, gráficos, tabelas e figuras, que convergiram para 

ampliar a compreensão dos fatos.  

Em termos de estruturação, esta tese constitui-se de quatro capítulos 

traduzidos em três níveis de abordagem: um no campo teórico, que concentra os 

principais conceitos a embasar o estudo; outro no campo documental, que delimita a 

trajetória das políticas públicas voltadas para o turismo; o último, no campo empírico, 

que focaliza o objeto observando os resultados dos níveis anteriores. 

Iniciando a discussão teórico-conceitual, o primeiro capítulo trata dos 

conceitos que sustentam as políticas públicas e as expõe como um campo aberto de 

análise para diversas ciências, incluindo a Geografia e o Turismo. Busca fundamentar 

uma Geografia das políticas públicas a partir do resgate de uma literatura 

internacional, cujo embasamento mais comum é o de alertar pesquisadores para o 

interesse em estudar o tema das políticas públicas, diante da necessidade de uma 

atuação política maior. O capítulo pontua a pertinência das políticas públicas 

mediante as transformações, ainda em curso, do papel do Estado, delimitando a 

gênese e o universo conceitual do tema, o que também vale para as políticas públicas 

e o planejamento do turismo.  

A linha mestra da discussão sobre a PNT é a figura frequente do ator 

“Estado”. Persegue-se, assim, o processo de institucionalização da atividade turística no 

país, dissecando medidas relacionadas ao turismo que foram capazes de constituir a 

PNT. Este segundo capítulo parte do princípio de que as ações, situadas em diferentes 

momentos históricos, formaram a ossatura da política nacional, sendo relevantes em 

toda análise, o que contrapõe as teses de alguns pesquisadores no Brasil ao 
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defenderem que só houve política de fato depois de 1990.  

À luz das estratégias narrativas adotadas no capítulo anterior, construiu-se o 

terceiro capítulo. Na empreitada de traçar o panorama da política de turismo em 

Goiás e de verificar como os diferentes governos estaduais assimilaram a política 

nacional de modo a planejar e a encaminhar suas próprias intervenções, o capítulo 

assegura que houve uma importante participação do Estado na condução da atividade 

desde 1961. Nesse ano foram identificadas as primeiras medidas setoriais para um 

conjunto comum de municípios, que os consolidaram como destinos atuais, 

tencionando fomentar seu desenvolvimento e ampliando seu potencial gerador de 

emprego e renda.  

O quarto capítulo volta-se para o âmago dos destinos, alvos de ações 

públicas e síntese do acúmulo destas. Considerando-se o fato de que as políticas do 

turismo têm como meta alcançar melhores níveis no quantitativo de empregos e na 

ampliação das fontes de renda, é justo voltar-se para a análise empírica dos seus 

pretensos efeitos. Assim, entrecortado por aspectos da pesquisa quantitativa e 

qualitativa, este capítulo reconhece a importância da atividade turística como fator 

econômico na maior parte dos destinos estudados. Mas muitos desafios são ressaltados 

quanto às condições de trabalho, o que os insere em um contexto de atividade de 

“mercados secundários” que precisam ser mais amplamente notados pelas políticas 

públicas em geral e as do turismo em especial.  

Por fim, faz-se uma chamada para a escala municipal sob uma perspectiva 

crítica, pautada na síntese dos principais elementos da tese. Os dois componentes do 

discurso identificados ao longo da pesquisa, centrados na escala municipal, evidenciam 

que o turismo é um bem, um dado natural, e, como atividade econômica, é marcado 

pela voluntariedade dos atores empresariais. Essa perspectiva de análise, ao mesmo 

tempo, leva à desconsideração do papel do Estado, assim como à sua culpabilização 

pelo insucesso da atividade (traduzido no emprego, na renda e na dinâmica da 

economia geral). Parte-se da ideia de que o município se abstém da responsabilidade 

pública da escala municipal, do planejamento, passando a ser apenas um ente que 

exige a descentralização como discurso e não como prática compartilhada. Defende-se 

que o processo de planejamento deva ser também de corresponsabilidade local. 

Intenciona-se, com esta estrutura, compor uma teoria formada no tempo e 
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no espaço sobre a participação do Estado como ator fundamental e detentor do papel 

mais marcante nas últimas quatro décadas. Essa teoria, pari passu, dirige-se para os 

efeitos e as contradições do espaço, abordando sua empiricidade possível mediante a 

disposição de dados que incorporem a realidade de alguns casos expressivos do 

fenômeno turístico goiano. 

 No âmbito do arcabouço teórico construído em Goiás sobre a 

problemática do turismo, a presente tese concorre para atingir um nível de 

abordagem além daquelas comumente traçadas pelas pesquisas no âmbito não só da 

Geografia, mas do próprio campo do Turismo. Espera-se que este estudo venha 

contribuir para uma maior compreensão da natureza da política de turismo no estado 

de Goiás, assim como seja capaz de reconduzir, doravante, práticas alinhadas ao 

melhor desenvolvimento da atividade.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 

 

CAPÍTULO I 

 

1 As políticas públicas como campo de análise para a Geografia e para o 

turismo 

As políticas públicas constituem um campo de estudo que tem chamado a 

atenção de estudiosos de diversas áreas do conhecimento, levando até mesmo, na 

última década, à pulverização de pesquisas acadêmicas voltadas para a análise de 

estudos de caso, de políticas e programas governamentais e de avaliação de impactos. 

Na Geografia, no entanto, é pouco comum encontrar estudos que contemplem essa 

temática. Já no campo do turismo, por ser uma disciplina aberta a muitas áreas do 

conhecimento, os estudos são mais frequentes. Ocorre que, em ambos os ramos, a 

empreitada ainda é preliminar e necessita de grandes esforços de análise. Por essa 

razão, objetiva-se aqui enfrentar o debate teórico sobre o que tem se caracterizado 

como política pública, de maneira global, e como política de turismo, de maneira 

particular. O interesse por essa temática volta-se para a compreensão de sua natureza 

conceitual, dos seus instrumentos, processos e fins. Com o encadeamento da discussão 

serão demonstradas as convergências entre os conceitos e, em certa medida, entre 

estes e a Geografia. Para tanto, o conceito do “político” e o papel dos atores são os 

eixos que balizarão a discussão, uma vez que permeiam todas as instâncias da 

abordagem e permitem traçar as conexões pertinentes.    

 

 

1.1 O lugar da Geografia no debate do turismo e das políticas públicas  

A Geografia, não só no estado de Goiás, tem exercido um importante 

papel na produção de estudos sobre o turismo, uma vez que lhe é particular o modo 

de ver e abordar as transformações socioespaciais resultantes dessa atividade. A partir 

da interpretação geográfica podemos desvelar, como afirma Rodrigues (2003, p. 89), 

“a criação das formas espaciais expressas na paisagem urbana e buscar a compreensão 

das suas funções e estruturas por meio do estudo dos processos sociais que as 

engendraram”. Tal abordagem, na visão de Cruz (2000), não pode ser afastada do 

enfoque territorial. Similarmente, como afirmam Santos e Silveira (2001, p. 19), “é 
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praticamente impossível nos referirmos a um Estado sem território”. É preciso estar 

atento para a gênese dos territórios turísticos, o que significa dizer que o território não 

é um cenário, mas lócus de produção e reprodução das ações de diversos atores. 

Como aponta Cruz (2000, p. 13): 

 

Do uso determinante de dado território pelo turismo decorrem tipos 

(e intensidades) diferentes de fluxos (de capitais, de informações, de 

pessoas etc.) que passam a existir nesse local. Esses fluxos são, 

tendencialmente, determinados fora do lugar, pelas pontes 

estabelecidas entre o local e o global. [...] Essas pontes traduzem-se no 

território turístico na forma de hotéis multinacionais, pela presença de 

instituições financeiras mundiais, pela participação do Banco Mundial 

no financiamento dos projetos turísticos, pelo marketing turístico, 

pelos fluxos de turistas etc.  

 

 

A dimensão territorial do espaço turístico caracteriza uma formação que 

requer o entendimento das formas em que se desdobram os sistemas territoriais. Estes 

podem ser compreendidos, segundo Cammarata (2006), como os recursos ou objetos 

(naturais e culturais), a especialização, os recursos humanos (a força de trabalho), o 

grau de desenvolvimento das infraestruturas, a relação e o papel da prática social do 

turismo com outros setores da economia nacional. A conjugação desses elementos é 

que dá fluidez ao território dos lugares turistificados em escalas diversas.  

Partindo desse pressuposto, o uso da categoria território nos possibilita 

questionar, fazendo referência a Raffestin (1980) e Dematteis (2007), sobre os atores 

que fazem o “controle” dos territórios como campo de domínio nos municípios 

turísticos goianos. Em outras palavras, sobre as ações e políticas que influenciam a 

dinâmica local, acarretando mudanças na organização da sociedade, nos níveis de 

impactos refletidos a partir das ações desses atores, sejam internos ou externos etc. Isso 

ocorre porque, no dizer de Saquet (2007, p. 81), sustentado por Dematteis, território 

“é o lugar onde se demonstra a prioridade do político a respeito do econômico, onde 

o capital necessita ser destruído [...] para poder se reproduzir, onde a concorrência 

deve, necessariamente, substituir a cooperação”. Saquet completa que não há 

território sem uma trama de relações sociais e, nesta, há interações que indicam 

proposições múltiplas, considerando-se as relações entre natureza, política e 

economia.  
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Similarmente, no âmbito da política, há confrontos que perpassam todos os 

atores, desde os partidos políticos, os grupos organizados, o parlamento, o Executivo, 

a academia etc. De outro modo, o mesmo conteúdo que fundamenta o território 

geográfico embasa também a política e as políticas públicas, o que permite à 

Geografia explorar as potencialidades desse vínculo, bem como suas perspectivas de 

análise em torno das produções espaciais que se dão por meio das práticas turísticas. 

O turismo, sendo uma das atividades mais efervescentes da atualidade, participa da 

produção histórica do espaço geográfico que envolve todo esse processo. No dizer de 

Almeida (2004, p. 2), como qualquer outra atividade econômica, o turismo configura-

se como um  

 

[...] campo propício para a reprodução e consolidação dos valores e 

interesses de grupos capitalistas privados e do Estado. São estes que 

definem o modelo de desenvolvimento turístico, isto é, o conjunto de 

estratégias desenhadas para alcançar objetivos determinados. A cada 

modelo de turismo corresponde uma série de impactos, decorrente 

das relações desta nova atividade com as demais atividades humanas e 

com o território.  

  

Essa compreensão permite medir o movimento e as contradições, no 

tempo e no espaço, expressos pelas territorialidades dos lugares turísticos aqui 

apontados, cujas transformações podem ter sido induzidas por políticas públicas 

emanadas de diferentes escalas do governo.  

Como campo de conhecimento, o tema das políticas públicas não é tão 

explorado por geógrafos brasileiros; mesmo assim, pela ótica das suas categorias, por 

excelência o “território”, os conteúdos podem convergir para um debate comum à 

Geografia e às políticas públicas. Foi possível identificar, desde 1970, uma série de 

estudos de geógrafos cujo objeto de interesse é exatamente a fusão das duas áreas de 

conhecimento, uma espécie de Geografia das políticas públicas. É o caso dos estudos 

de alguns norte-americanos, como White (1972), O'Loughlin (1973), Coppock (1974), 

Harvey (1974), McCann (2003) e Peck (2003, 2004), e de ingleses como Hoggart 

(1995), Martin (2001), Dorling e Shaw (2002) e Ward (2001, 2005, 2006, 2007).  

Nas respectivas produções desses autores, o tema presente é a crítica à 

atuação política dos geógrafos, que recomenda uma ação mais efetiva destes com 

vistas a transformar a realidade. Harvey (1974), por exemplo, no artigo “What kind of 



 
 

31 

 

Geography for what kind of public policy?” (Que tipo de geografia para que tipo de 

política pública?), levanta um debate sobre a atuação dos geógrafos perante o tema 

das políticas  públicas, chamando a atenção quanto ao cuidado que se deve ter à 

figura do Estado, tido como “corporativo” e não como “Estado incorporado”, no 

qual os homens podem controlar as condições sociais de sua própria existência. Para 

Harvey (1974), os geógrafos precisam realizar esforços para compreender a tensão 

entre a tradição humanista e as necessidades intrínsecas à natureza do Estado e, desse 

modo, aprender a explorar as contradições dentro dele. De modo análogo, McCann 

(2003) relata que, como geógrafos, não podemos admitir que o mercado venha a 

fornecer uma solução para os problemas da sociedade, impossibilitando a relevância 

das políticas públicas como mecanismo de atuação política. Na mesma linha, Coppock 

(1974) convida os geógrafos a assumirem postos de trabalho além do ensino. Há, de 

longa data, um reconhecido interesse da Geografia por questões ambientais e sua 

dimensão para a sociedade, e alerta que cabe aos pesquisadores ampliar seus 

mecanismos de diálogo com a política oficial, uma vez que podem dar contribuições, 

tais quais outras ciências, para o tema.  

De todos os geógrafos citados, o que mais deu importância à relação da 

Geografia com as políticas públicas foi Ward, cujo interesse resultou em uma série de 

artigos escritos entre 2001 e 2007, em defesa de uma Geografia ativista, participativa 

e política. Nesse trajeto, o autor mostra um panorama da recente história da 

"relevância política” da Geografia. Em artigo publicado na revista Progress in Human 

Geography, denuncia a falta de interesse dos geógrafos em elegerem em suas pesquisas 

aqueles temas de relevância política (policy-relevant), foco de uma Geografia Humana 

substantiva. Ainda seguindo a mesma abordagem, Martin (2001) aponta a ausência de 

agenda perante o tema, afirmando que as razões mais importantes para essa falta de 

prioridade da esfera política incluem a influência da Geografia pós-moderna e cultural, 

a ênfase em questões filosóficas, linguísticas e teóricas, em vez de uma investigação 

“social prática”, além do distanciamento cada vez maior do estudo empírico, do 

preconceito intelectual contra estudos de política e da falta de compromisso político. 

Desse modo, o autor faz um apelo para uma nova "virada política" na disciplina, 

avançando no sentido de uma "geografia das políticas públicas”. Markusen (2005, p. 

72), ainda que não trate exatamente de políticas públicas, faz um chamado aos 
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geógrafos economistas: “se nos vemos como atores também, estaremos 

provavelmente mais engajados na tentativa de entender o comportamento e as ações 

dos principais atores”. Ainda segundo Markusen, isso deve valer para os geógrafos que 

acreditam que seus papéis não se restringem a escrever e explicar, mas também a 

alterar os padrões econômicos regionais.      

Com o traçar desse panorama, não resta dúvida quanto à viabilidade de 

afunilamento dos temas “políticas públicas” e “Geografia”, sobremaneira pela 

perspectiva de análise garantida pelo arcabouço teórico-metodológico aqui 

diagnosticado. A influência pioneira dos estudos sobre as políticas públicas, vista, 

sobretudo, nos Estados Unidos desde os anos 1960, repercutiu em pesquisas de 

diversas ciências, incluindo a Geografia. Atenta-se para o fato de que, nessa disciplina, 

parece haver um resgate e uma evolução do tema, especialmente a partir de 2000, 

evidenciando boas possibilidades de ampliação desses estudos para outros países do 

mundo. Como no Brasil ainda são restritos os achados de pesquisa com esse 

direcionamento, há que se admitir que a Geografia inglesa e a norte-americana 

poderão servir de aporte teórico-metodológico para nossas pesquisas daqui em diante.  

Relacionando-se essa discussão à seara do turismo, destaca-se a importância 

de um enfoque da Geografia sobre o papel do Estado e o planejamento territorial, os 

conteúdos das políticas propostas, o processo de constituição da institucionalidade da 

atividade turística no país, a abordagem centrada nos atores, o exercício do ativismo 

perante as pautas espaciais processadas em diferentes escalas, entre outros tópicos. 

 

     

1.2  A pertinência das políticas públicas no novo contexto de Estado 

Nos últimos trinta anos, uma importante produção tem saudado o tema 

das políticas públicas no Brasil, extrapolando a órbita da Ciência Política e da 

Administração. O seu caráter transdisciplinar mobilizou áreas do conhecimento cuja 

preocupação com o campo social – como a Educação, o Serviço Social, a Geografia, o 

Direito e tantas outras – permitiu traçar um diálogo profícuo e cada vez mais 

imbricado com as realidades de escolas, da saúde, dos grupos em situação de risco, 

dos problemas agroecológicos, de populações rurais carentes etc. Julga-se que o 

motivo para essa orientação não foi a intensificação desses problemas na sociedade, 



 
 

33 

 

mas a forma de enxergá-los e de torná-los evidentes perante a responsabilidade do 

Estado e a corresponsabilidade da sociedade civil. 

Os movimentos de globalização impuseram novas tendências à economia 

mundial, levando a uma reestruturação produtiva e de financeirização que redefiniram 

o papel do Estado no âmbito da responsabilidade pelos conteúdos das políticas 

públicas, como ressalta Araújo (2000). Contudo, esse processo por que passam os 

países em geral está em curso e requer um “novo gerencialismo público” e uma 

“política fiscal restritiva de gastos” (SOUZA, 2006). Para a autora, um conjunto de 

fatores tornou mais evidente o campo das políticas públicas: a) a adoção de políticas 

restritivas de gastos em todos os países, principalmente aqueles em desenvolvimento; 

b) as novas visões sobre o papel funcional dos governos, sobretudo no final dos anos 

1980; c) o fato de ainda não se ter conquistado um desenho de políticas capazes de 

impulsionar o desenvolvimento econômico e de promover a inclusão social nos países 

recém-democratizados, em especial na América Latina. Diante disso, a elaboração, a 

execução e o controle das políticas públicas passam a ter uma importância visceral no 

planejamento de todos os governos, inclusive no Brasil.  

Referindo-se à realidade latino-americana, Aguilar Villanueva (1992b) 

escreve que o Estado, nesse processo de “adelgadamento”, tem que se voltar para si 

mesmo e redefinir suas funções básicas, que são numerosas e cruciais. O que está em 

voga é a racionalidade das suas decisões, do tino, da inteligência e da responsabilidade 

diante dos problemas públicos e sociais que continuam grandes. Considerando-se o 

contexto, um Estado menor deve levar em conta a qualidade das políticas públicas 

que são escolhidas, desenhadas e desempenhadas. 

Sem pretender traçar um resgate histórico sobre a natureza do Estado, é 

preciso que fique clara, como opção teórica e metodológica, a concepção tomada. O 

Estado referido aqui é aquele fruto da modernidade, que vai além de um complexo 

conjunto de instituições públicas de poder de natureza diversa, de disputa entre 

governantes e governados, da maneira como argumenta Oliver (2009). É aquele que 

amplia o sentido de entidade jurídico-administrativa que regula uma sociedade civil a 

partir de suas regras e normas. Trata-se do Estado, na análise feita por Coutinho 

(1988), formado pela “sociedade civil” e pela “sociedade política”, conforme teorizou 

Gramsci, denominando-o de “Estado ampliado”. Para Gramsci, o Estado seria, então, 
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a síntese entre sociedade política e sociedade civil, em que a primeira representa a 

ditadura, a coerção, a dominação, e a segunda representa a hegemonia, o consenso, a 

direção (COUTINHO, 1988). Nesse plano, quanto mais forte, organizada e autônoma 

for a sociedade civil, maior será seu controle político sobre o Estado, assim 

enfraquecendo o poder dos grupos dominantes.  

No Brasil, o conceito de sociedade civil como parte do Estado passou a ser 

mais evidente com o agravamento dos problemas sociais no decurso dos anos 1980, 

que resultou em um intenso questionamento do setor público estatal, sobretudo 

quanto à postura de seus governantes, tidos como autoritários e centralizadores diante 

das políticas públicas que deveriam responder às demandas da sociedade. Esse anseio 

foi, de certo modo, contemplado na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), 

que, na forma de lei, democratizou e institucionalizou o poder dos diversos grupos da 

sociedade, os quais passaram, em certa medida, a ser notados via associações 

representativas em todos os municípios brasileiros e em várias instâncias da sociedade. 

Sampaio (2006, p. 10) sintetiza a relevância da democratização dos espaços públicos, 

afirmando que ela  

 

(a) promove a participação da “sociedade civil”, em especial de 

grupos tradicionalmente marginalizados da arena política, na 

construção da agenda e das Políticas Públicas; (b) promove o controle 

social das ações governamentais e a accountability (responsabilidade); 

(c) promove uma distribuição de bens e serviços públicos orientados 

ao favorecimento de grupos sociais mais vulneráveis; (d) contribui 

para o processo de democratização do Estado e da sociedade civil.  

 

Com a participação cidadã nos espaços institucionais seria exequível 

reverter o padrão de planejamento e a execução das políticas públicas no Brasil, 

conforme aponta Tatagiba (2002). Essa consciência de papel, da assunção da 

corresponsabilidade na estrutura de Estado contemporâneo por parte dos sujeitos da 

sociedade civil organizada, permite a construção de políticas públicas de interesse 

coletivo, como as do tipo bottom-up (não top-down). Segundo Oliveira (2006), no 

processo top-down, as decisões são tomadas por autoridades que têm certo controle 

do processo e decidem como serão implementadas as políticas – ou seja, veem o 

processo de cima para baixo. No tipo bottom-up, participam dos processos de 
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planejamento da política aqueles atores que estão mais próximos das ações resultantes 

das políticas – ou seja, veem o processo de baixo para cima.   

Mesmo diante dessa realidade de democratização da participação sob 

diversas formas, muitos autores questionam a real eficácia desse encontro entre Estado 

e sociedade, muito em função da resistência dos governos e da baixa capacidade 

propositiva dos atores sociais e dos órgãos públicos. Sabe-se, na prática, que a 

operacionalização de políticas públicas nem sempre revela reciprocidade, mas sim 

constante conflito de interesses e antagonismo, como já foi apontado por diversos 

autores (DRAIBE, 1998; CARNEIRO, 2002; DAGNINO, 2002; TATAGIBA, 2002; 

PEREIRA, 2012). No entanto, todos eles asseguram que o conflito é legítimo porque se 

dá em função da efetiva partilha do poder.  

Como as políticas públicas, em geral, não são pensadas para atingir a todos 

ao mesmo tempo, nem sempre todos os atores estão envolvidos conjuntamente. Para 

identificá-los, Rua (1998) aponta que é necessário questionar quem tem alguma coisa 

em jogo, ou melhor, quem tem a ganhar ou a perder com a execução de tal política. 

Diante disso, verifica-se que os resultados de políticas públicas têm a ver com esses 

sujeitos envolvidos, considerando o jogo de poder e a disputa entre os interesses 

diversos. Pode-se dizer que estando em campo, em “arena política”, quem mais 

barganha é que leva a maior fatia do bolo orçamental. Ou, como diz Souza (2006, p. 

39), “a luta pelo poder e por recursos entre grupos sociais é o cerne da formulação de 

Políticas Públicas”.  

Nesse tema, uma pergunta se faz oportuna: quem são os envolvidos nesses 

conflitos? Os chamados "atores políticos", que são diversos e possuem características 

distintas. Markusen (2005, p. 58) assim os conceitua: 

  

Defino atores como instituições que funcionam como agentes 

decisórios, empreendedores que decidem estabelecer ou criar firmas 

em determinados locais e trabalhadores que tomam a decisão de 

migrar. [...] Outros atores são, também, importantes – entidades de 

caráter não lucrativo, cooperativas, grupos comunitários, associações 

profissionais, organizações religiosas, indivíduos e, acima de tudo, o 

Estado.
  

 

 

A inserção desses atores no processo político varia muito. Rua (1998) frisa 
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que os políticos e burocratas têm posição privilegiada, pois controlam recursos e 

informações e tendem a ter clientelas setoriais e projetos políticos pessoais ou 

organizacionais. Os empresários são dotados de grande capacidade de influir nas 

políticas públicas, já que são capazes de afetar a economia do país: controlam as 

atividades de produção, o mercado e a oferta de empregos. Já os trabalhadores 

podem ter poder como resultado de ação organizada (sindicatos, conselhos, 

organizações não governamentais (ONGs) e igrejas), assim exercendo maior grau de 

pressão. Desse fato resultam dois dos maiores desafios de toda a esfera de política 

pública, como defende Rua (2006): em primeiro lugar, a construção de decisões que 

agreguem consenso, e, em segundo, a garantia de que as decisões tomadas serão 

implementadas.   

Em função desse embate político de atores é que é fundamental a 

participação de um Estado capaz de regular as ações e recursos em todo o território 

nacional, de modo a resguardar direitos de grupos excluídos, sem representação 

política, por exemplo. Daí a importância dos formatos díspares que as políticas 

públicas podem assumir: distributivas; regulatórias, redistributivas e constitutivas.
1
 

Dependendo das opções feitas em uma gestão, cada uma das tipologias agrada a uns 

grupos e desagrada a outros, haja vista que para uns ganharem, outros tendem a 

perder, a exemplo do que ocorre nas políticas de redistribuição de renda, como o 

Bolsa Família.  

Institucionalizar a participação de todos os atores parece ser crucial para o 

processo de democratização que deve ser implantado nas escalas locais, como aquelas 

dos destinos aqui tratados.  

 

1.3 Políticas públicas: conceitos, contextos e relações 

Mas o que vem a ser uma política pública? A emergência recente de uma 

extensa produção acadêmica sobre o tema ajuda a expor mais semelhanças que 

diferenças referentes a esse conceito. Nesse viés, algumas revelam um caráter mais 

técnico-operacional, como afirma Saravia (2006, p. 29):  

                                            
1 Segundo Souza (2006), essa tipologia foi criada por Lowi (1964, 1972). Para compreendê-la em 

pormenor, cf. Souza (2006).  
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[...] um sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, 

preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a 

realidade de um ou vários setores da vida social, por meio da 

definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos 

recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos. 

 

De modo a complementar essa visão, Saravia ressalta que as políticas 

públicas são um quadro geral de ação que tenha um público-alvo (ou vários públicos) 

e que apresente definição obrigatória de metas ou objetivos a serem atingidos, 

definidos em função de normas e de valores. Outras abordagens teóricas enfatizam o 

caráter político: 

 

Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o 

equilíbrio social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar 

essa realidade. Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas 

reações e modificações que elas provocam no tecido social, bem como 

pelos valores, idéias e visões dos que adotam ou influem na decisão. 

(SARAVIA, 2006, p. 29). 

 

Nessa direção, para Souza (2006, p. 36), há pontos que sintetizam as várias 

definições e modelos de políticas públicas, dentre os quais: 

 

 a política pública permite distinguir entre o que o governo 

pretende fazer e o que, de fato, faz;  

 envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja materializada 

através dos governos, e não necessariamente se restringe a 

participantes formais, já que os informais são também importantes; 

 é abrangente e não se limita a leis e regras; 

 é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados; 

 embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo 

prazo; 

 envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou 

seja, implica também implementação, execução e avaliação. 

 

 

Além do fator técnico implícito às políticas públicas, há o sentido político. 

Nessa linha, Souza (2006), amparada em Dye (1984 apud SOUZA, 2006), sintetiza a 

definição de política pública como aquilo “que o governo escolhe fazer ou não fazer”. 

E, com base em Laswell (1958 apud SOUZA, 2006), que realça o papel dos atores 

políticos, a autora explica: “decisões e análises sobre política pública implicam 

responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz” 
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(SOUZA, 2006, p. 24). 

Saravia (2006, p. 29), ao refletir sobre uma dimensão holística, aponta que 

a finalidade última das políticas públicas seria “consolidação da democracia, justiça 

social, manutenção do poder, felicidade das pessoas”. Com efeito, como acrescenta 

Pereira (2012, p. 227), “a política pública significa ação coletiva que tem por função 

concretizar direitos sociais demandados pela sociedade e previstos nas leis”. Ou seja, 

“os direitos declarados e garantidos nas leis só tem aplicabilidade por meio da política 

pública correspondente” (PEREIRA, 2012, p. 227), a qual, por sua vez, só se 

operacionaliza por intermédio de programas, projetos e ações que se efetivam na 

escala dos municípios, no seio da comunidade. Nessa mesma direção, Rua (1998, 

2009) chama a atenção para o caráter “público” das políticas públicas e para o papel 

do Estado como agente primordial. A autora ressalta que, por mais que pareça 

redundante, as políticas públicas são públicas, não privadas, embora possam incidir 

sobre a esfera dessas instituições (família, mercado, religião). Como Rua (2009, p. 20) 

argumenta,  

 

[...] mesmo que entidades privadas participem de sua formulação ou 

compartilhem sua implementação, a possibilidade de o fazerem está 

amparada em decisões públicas, ou seja, decisões tomadas por agentes 

governamentais, com base no poder imperativo do Estado.  

 

Como é possível perceber, em todos os casos, abstrai-se dos conceitos uma 

inter-relação entre o caráter técnico e político das políticas públicas, o seu conteúdo 

público, o papel do Estado e o seu impacto na sociedade.  

Em nossa ótica, as políticas públicas, de aparato tecnopolítico, são um 

importante mecanismo de intervenção dos problemas públicos de escalas e âmbitos 

variados que afetam a sociedade. Demandam ação pensada, estruturada e destinada a 

resolver entraves, lidar com desafios e dilemas sociais, econômicos, ambientais, 

culturais etc., cuja solução e/ou alternativa concreta só se realiza pela mão 

institucional dos governos federal, estaduais e municipais. Daí a importância da 

democratização dos espaços públicos para dar voz à diversidade que compõe a 

sociedade, de modo a legitimar seus problemas, transformando-os em problemas 

políticos. No dizer de Souza (2006, p. 40),  
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[...] pode-se concluir que o principal foco analítico da política pública 

está na identificação do tipo de problema que a política pública visa 

corrigir, na chegada desse problema ao sistema político (politics) e à 

sociedade política (polity), e nas instituições/regras que irão modelar a 

decisão e a implementação da política pública. 

 

 

Um problema político ou problema público é, portanto, a reunião de um 

“estado de coisas” (SOUZA, 2006). Todavia, para que isso se configure e passe a ser 

uma prioridade na agenda governamental, é necessário que esteja em uma das 

seguintes situações: a) mobilize a ação política de grupos; b) constitua uma situação de 

crise, calamidade pública e/ou uma situação de oportunidade. Esta última é a 

motivação maior que tem levado governos, não apenas no Brasil, a assumir a política 

de turismo como válvula de escape para alguns problemas de ordem socioeconômica, 

já que o setor é assimilado como um campo privilegiado para a promoção do 

desenvolvimento social (RUA, 2006). 

 

1.4  Políticas (públicas) de turismo: uma sistematização teórica 

Desde a década de 1990, diversos estudiosos, mormente na Espanha, têm 

posto em pauta o debate teórico-metodológico sobre a política de turismo. E cada um 

revela, como pano de fundo, a influência das áreas de Economia, Administração ou 

Sociologia. Na ótica de Monfort Mir (2000, p. 12, tradução nossa), a política turística, 

uma política setorial, “deriva da política econômica geral, em relação à qual mantém 

elementos comuns, tal como ocorre com outras políticas setoriais que buscam agir ou 

incidir sobre o âmbito concreto da esfera produtiva de uma economia”. Dos diversos 

objetivos dessa política, a criação de emprego é apontada pelo autor como o 

principal, independente das circunstâncias do território; esse é o caso da Espanha na 

atualidade, uma vez que a atividade de serviços requer o uso intensivo de mão de 

obra, passando a ser prioridade da política econômica do Estado, segundo o autor.  

Barroso González e Flores Ruiz (2007) defendem que a política turística 

deveria ser parte da política econômica e não apenas setorial, como outra qualquer. 

Nessa interpretação, a política deixa de ser tratada como setorial, mas não deixa de 

ser vista como parte da política econômica geral do país.  

Velasco González (2011) vai além dessas duas abordagens ao propugnar 
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uma visão agregadora para o tratamento da política de turismo. Esta, para ela, deve 

ser compreendida à luz da análise política, uma vez que o turismo não pode ser 

considerado um capítulo da política econômica nem da política ambiental ou cultural. 

Isso reduz o foco de análise e não permite explicar alguns problemas mais persistentes 

que se arrastam no turismo desde os anos 1960, quando se tornou um fenômeno de 

massa. Dessa maneira, Velasco González convida os estudiosos a fazerem uma “análise 

politológica” para a atividade, vista quase sempre como setorizada e restrita ao 

domínio da economia. Tal tarefa é necessária, uma vez que 

 

[...] as investigações sobre a política turística ainda não incorporaram 

questões relacionadas ao poder, com os processos de elaboração de 

políticas turísticas ou como mecanismos de participação nesta arena. E 

que a maior parte dos estudos parte da perspectiva econômica, 

considerando a política turística como um capítulo da economia, ou se 

concentra na análise de estruturas institucionais ou na descrição das 

medidas adotadas pelos vários governos. (VELASCO GONZÁLEZ, 

2011, p. 955, tradução nossa). 

 

Abarcar a complexidade da abordagem da política de turismo, associada às 

análises de políticas públicas, requer a adoção de um conceito de turismo que possa 

abranger sua plenitude. Goeldner, Ritchie e McIntosh (2002) ressaltam, como 

proposição metodológica, quatro categorias vitais nesse conceito, que abordam seus 

aspectos multidimensionais e suas interações com outras atividades: o turista, as 

empresas fornecedoras de bens e serviços, os governos e a comunidade anfitriã. Esse 

enfoque, além de dinâmico, parece essencial para o propósito desta análise, já que 

incorpora o conteúdo “político” próprio da ontologia das políticas públicas, do 

território geográfico e do papel dos atores, como já foi destacado. Melhor dizendo, 

trata-se de uma “arena política” ou, conforme Velasco González (2011), de uma 

“arena turística”. Em síntese, a política de turismo é um 

 

[...] conjunto de ações que acionam atores públicos – às vezes em 

colaboração com atores não públicos – com a intenção de alcançar 

vários objetivos associados à variedade de fenômenos e relações que 

se dá no processo de atração, estadia ou residência ocasional dos 

cidadãos em um dado território. (VELASCO GONZÁLEZ, 2011, p. 960, 

tradução nossa). 

 

Barroso González e Flores Ruiz (2007) chamam a atenção para um fato 
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recorrente no tratamento da política de turismo quando esta se restringe ao plano 

setorial. Para eles, a regra básica é “a prosperidade e a superioridade de uns setores 

sobre os outros, adotando várias medidas para incentivar, principalmente, aqueles 

setores mais prósperos” (BARROSO GONZÁLEZ; FLORES RUIZ, 2007, p. 17, tradução 

nossa).  

A análise de Nogueira (1987) sobre a política de turismo no Brasil considera 

o protagonismo do Estado na condução da política como pautado nas suas diversas 

funções. Ele afirma que o Estado necessita do apoio da sociedade, de empresas e 

organizações para desempenhar as funções “coordenadora”, “normativa”, 

“planejadora” e “financiadora”. O Estado só materializa a função de coordenador por 

meio de uma política nacional de turismo que envolve todos os setores e os coloca 

sob sua orientação a fim de que possam identificar seus papéis no processo. Para isso, 

o Estado deve formular um conjunto de normas próprias para o turismo, 

privilegiando o papel da atividade em todos os seus âmbitos (cultural, social, 

econômico, ambiental, político) e exercendo sua função normativa, fundamental para 

o planejamento do turismo de todo o país. Na função planejadora, o Estado se 

envolve no processo de desenvolvimento do setor criando um clima de confiança e 

estabilidade.  

Com a explicitação de um plano nacional de turismo, inserido em uma 

micropolítica, o Estado justifica que usa o turismo para melhorar as condições 

socioeconômicas da população, para monitorar os usos dos recursos ambientais, para 

ampliar o respeito à identidade cultural etc. (NOGUEIRA, 1987). Com sua última 

função, a de natureza financiadora, o órgão federal deve “suportar o custo dos 

grandes planos e da necessária infraestrutura básica”, além de, paralelamente, criar 

incentivos fiscais e isenções para estimular a iniciativa privada. Todo esse esforço do 

Estado deve buscar promover o bem-estar da população, identificando os motivos e 

os atores dessa ação, como destaca Nogueira (1987).  

Em abordagem sintética, embora semelhante, do planejamento turístico e 

do intervencionismo estatal, Ferraz (2001) agrupa o papel do Estado em três 

modalidades – participação, indução e controle –, mas alerta que, no Brasil, a 

intervenção estatal vem ocorrendo mais sob as duas últimas modalidades. Segundo o 

autor, “há normas intervencionistas de controle sobre o uso e ocupação dos atrativos 
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naturais e culturais e sobre a produção de serviços turísticos” (FERRAZ, 2001, p. 18), 

bem como “normas de indução para investimentos no setor e para ampliação do 

consumo dos serviços turísticos” (p. 18). Para Nogueira (1987, p. 38), a crescente 

interdependência dos fatores econômicos e sociais do turismo faz com que somente o 

Estado possa identificar e canalizar os distintos interesses envolvidos, de modo a 

assegurar os compromissos com o desenvolvimento sociocultural da população, a 

melhoria de sua qualidade de vida e a proteção ao meio ambiente. Levando isso em 

conta, nota-se que nem tudo que os governos fazem são políticas de turismo e que, 

quando o fazem, estas nem sempre se realizam em sua concretude. 

Segundo o argumento de Velasco González (2007, 2011), a política de 

turismo culminaria da combinação de diversos instrumentos que podem ser usados 

concomitante ou alternadamente, tais como:  

 Instrumentos organizativos (organismos institucionais como a 

Organização Mundial de Turismo (OMT), o MTur, as Secretarias 

Estaduais e Municipais etc.); 

 Instrumentos programáticos (planos, programas, projetos etc.); 

 Instrumentos normativos ou de ordenamento do setor (leis, 

regulamentos, decretos etc.);  

 Instrumentos financeiros (fundos, créditos, ajudas econômicas); 

 Instrumentos de investigação e prospecção (capacitação, pesquisa para 

melhorar o conhecimento); 

 Instrumentos de comunicação (publicidade para melhorar a percepção 

social sobre o turismo). 

 

Com esse aporte teórico-metodológico, a autora citada vislumbra um 

tratamento da política de turismo amparado na análise da ciência política. Tal 

tratamento visa a enriquecer os resultados dos estudos e, assim, promover maior 

compreensão da ação pública para esse campo de estudo ainda tão novo que, por ser 

comumente associado às vantagens econômicas dos espaços turísticos, muitas vezes 

escamoteia os efeitos das distintas relações que se desenrolam dentro de um sistema 

turístico. E esses efeitos devem ser vigiados pelo agente maior de regulação, de 

ordenamento dos territórios, que é o Estado. Na linha de pensamento de Monfort 

Mir (2000, p. 250, tradução nossa), “parece lógico pensar que a política perseguirá o 

benefício econômico geral e o desenvolvimento regional que canalize o equilíbrio 

perante as disparidades de renda existentes entre as regiões, turísticas ou não”. Disso 

depreende-se a intencionalidade e a ideologia política (dos governantes), que se 
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realizam por intermédio das políticas públicas. Nesse sentido, é notório que as 

políticas públicas sejam vistas como subconjunto do conceito de política, assim como 

se dá com a noção de território, cujo conteúdo político está contido em seu âmago.  

No contexto de um país ainda tão desigual como o Brasil, ter uma visão 

política sobre os problemas da sociedade para saber lidar com seus conflitos de valores 

é uma necessidade e um grande desafio. A adoção de políticas de equidade, que 

levem à alteração da condição social da maioria das pessoas, é tarefa primordial para 

todos os campos, incluindo o do turismo. Nos últimos anos, as políticas para o setor 

passaram a se apropriar dos conceitos de “igualdade” e “inclusão”, o que, para Rua 

(2006), implicaria mais defender o “igual acesso” e o “igual desfrute do produto 

social”. Isso equivale a dizer que, “na esfera do turismo, significa tanto oportunidades 

iguais de trabalho na cadeia produtiva, quanto de desfrute das atividades turísticas” 

(RUA, 2006, p. 23). 

Certamente, um bom caminho para analisar as políticas públicas, 

independentemente das suas escalas de abrangência e do destino de suas 

preocupações, é a elucidação de suas matrizes teóricas. Nesse sentido, espera-se que o 

trajeto tenha sido feito para, então, adentrar um terreno mais prático e tentar 

compreender como se deu a produção da política de turismo no território nacional, 

assentado no planejamento governamental.  
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CAPÍTULO II 

 

2 A Política Nacional de Turismo: trajetória, natureza e horizontes 

Partindo-se do pressuposto de que o Estado é uma categoria fundamental 

para pensar e contextualizar as políticas públicas, uma vez que é garantidor delas, o 

horizonte analítico deste capítulo busca compreender a natureza e o papel do Estado 

e as matrizes de planejamento adotadas no Brasil. Isso servirá para situar e explicar o 

processo pelo qual se institucionalizou a atividade turística no país e se constituiu a 

política nacional desse setor. Para tanto, a estratégia pautou-se na análise crítica de 

literatura sobre a política de turismo e no esforço de pesquisa documental, por meio 

de um levantamento da legislação pertinente do período entre 1928 e 2014. Soma-se 

a isso o cruzamento dos conteúdos de planos e programas instituídos pelo governo 

federal para desenvolver e regular o setor no país.  

 

2.1 A matriz de planejamento estatal 

 

Já está claro que o exame das políticas públicas requer a compreensão do 

que vem a ser o Estado e como se dão suas estratégias de intervenção no âmbito da 

sociedade. Essa intervenção deve se dar via planejamento, que pode ser entendido 

como o modo pelo qual o órgão público atua no sentido de coordenar suas ações na 

sociedade, de controlar ou reorientar os impulsos próprios do mercado. Planejar é 

uma necessidade premente, sobretudo em países como o Brasil, cujos problemas de 

natureza social e econômica nem sempre são plenamente assimilados pelos 

governantes em suas práticas políticas.  

Molina e Rodríguez (2001), ao tratarem da América Latina, consideram que 

o conceito de planejamento é cercado por contextos de ordem política, social, 

econômica, administrativo-institucional, científica e ambiental, que precisam ser 

considerados para sua compreensão. Eles analisam que nessa porção continental 

existem problemas de natureza similar e que as práticas de planejamento em muito se 

assemelharam ao longo do seu processo de formação histórico-política. As formas 

pelas quais o Estado, no contexto político, conduziu suas ações nos diferentes países 

foram, segundo o argumento dos autores citados, as de “protetor”, “benfeitor”, 



 
 

45 

 

“desenvolvimentista” e “totalitário”. As duas primeiras não intervêm na produção 

como as últimas, pois Molina e Rodríguez reconhecem que o desenvolvimento 

econômico natural de um país, em seu conjunto, não é capaz de satisfazer as 

demandas da população. Além disso, acreditam que as reservas de recursos naturais e 

humanos podem permitir certo grau de autossuficiência na geração de elementos 

satisfatórios da população. É o caso do Brasil, da Argentina, do México e  do Chile 

(MOLINA; RODRÍGUEZ, 2001).  

A preocupação intrínseca ao planejamento nesses países, conduzido pelas 

elites, foi a de constituir uma base de crescimento quantitativo e não necessariamente 

qualitativo, que promovesse o aumento da produção e não o desenvolvimento 

integral da sociedade, o que motivou a gestão de sucessivos governos ao longo da 

história. No processo histórico brasileiro, um grande volume de políticas cuja meta era 

o desenvolvimento do país foi implantado por governos consecutivos entre as 

décadas de 1920 e 1980, os quais alternaram, em meio século, a imagem de um país 

agroexportador e a de um país urbano-industrial. Esse Estado, com essência 

desenvolvimentista, conforme caracteriza Araújo (2003), também foi conservador, 

centralizador e autoritário, e assim traçou políticas públicas com a mesma essência, 

capazes de promover o desenvolvimento, alterar a estrutura produtiva do país e 

impactar na intensa urbanização e industrialização. Contudo, essas políticas não foram 

capazes de lograr a transformação da sociedade, deixando de dar ênfase ao Estado de 

bem-estar, como muitos países o fizeram no mesmo período. Assim, os governos 

optaram, segundo Araújo (2003), por um Estado “fazedor”, “protetor”, não 

“regulador” da sociedade. As políticas mais marcantes desses governos foram 

essencialmente econômicas e industriais, e as sociais, regionais, ambientais foram 

meros apêndices, de efeito ameno.
2
 Com o intuito de tornar o país uma potência 

mundial, o Estado investiu 

 

                                            
2 Na Era Vargas, algumas ações nesse sentido podem ser citadas como exemplo de como o Estado 

interveio para regular a relação trabalho-capital no momento da industrialização do país, em que o 

operariado ia surgindo e em que foi necessário definir as regras do jogo entre trabalho e capital. 

São da Era Vargas o salário-mínimo e o cerne da legislação trabalhista que ainda se mantém. Na 

Justiça do Trabalho, ou seja, nos mecanismos de regulação da relação entre trabalhador urbano e 

capital, o Estado esteve muito presente (ARAÚJO, 2003).  
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[...] em projetos grandes, onerosos, com taxas de retorno mais lentas 

para possibilitar que o setor produtivo privado ficasse com o mais leve 

e rapidamente rentável. O que se fez de rodovias, de portos, de 

instalações de telecomunicações nesse país, [...] é inimaginável. E quem 

foi o responsável por todas essas realizações? O Estado brasileiro. 

(ARAÚJO, 2003, p. 3). 

 

Como resultado disso, na concepção dessa autora, herdamos do Estado 

brasileiro um país que alcançou um lugar entre as dez maiores economias do mundo 

em poucos anos e que tem, ao mesmo tempo, a maior fratura social dentre as nações 

de perfil semelhante; um país que foi promotor de desigualdades sociais e regionais e 

que optou por fomentar o projeto das suas elites e não da sociedade como um todo. 

A crítica a esse modelo de planejamento foi construída solidamente por cientistas 

diversos ao longo dessas últimas décadas, tais como Santos (1979), Ianni (1986) e 

Sachs (1986). 

Santos (1979) afirma que esse modelo se apresenta como um aliado do 

circuito “moderno ou superior da economia”
3
 nos países subdesenvolvidos, 

caracterizando-se como “generosidade oficial” para com os monopólios e as 

cooperações em detrimento da população, particularmente as camadas mais 

desfavorecidas. São os chamados “favores oficiais”, que não esgotam a lista quando se 

trata de elites, os beneficiários desse circuito. Para Santos (1979), ao fazer isso, o 

Estado torna-se dependente político e financeiro das grandes firmas, reduzindo o seu 

próprio papel, vendo seu aparelho administrativo inchar e recorrendo a empréstimos 

internacionais vultosos.  

Factualmente, após décadas de atuação, esse modelo de desenvolvimento 

esgotou-se, resultando em uma grande crise assistida na década de 1980. Instalou-se a 

chamada crise da state-centred matrix (CAVAROZZI, 1992 apud SOUZA, 2002), ou 

seja, o modelo de desenvolvimento pautado na industrialização por substituição de 

importações, coordenado pelo Estado. Sachs (1986, p. 188) denuncia que a Nova 

República recebeu quatro dívidas do regime autoritário como desafio:  

 

                                            
3 “O circuito superior está composto de negócios bancários, comércio de exportação e indústria de 

exportação, indústria urbana moderna, comércio moderno, serviços modernos, comércio atacadista 

e transporte. O circuito inferior está essencialmente construído por formas de fabricação de „capital 

não intensivo‟, por serviços não modernos, geralmente abastecidos pelo nível de venda e varejo e 

pelo comércio em pequena escala e não moderno” (SANTOS, 2008, p. 97). 
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[...] desigualdades sociais gritantes, disparidades regionais, uma 

inflação ao ritmo de mais de 200% ao ano, um desemprego 

exacerbado pela crise dos anos de 1980-1983 e a absurda política de 

austeridade imposta pelos credores externos e pelo Fundo Monetário 

Internacional.   

 

Molina e Rodríguez (2001) alertam que a prática do planejamento para 

cumprir um requisito político não conduz a nenhuma solução, além de poder agravar 

os desequilíbrios sociais e perturbar seriamente os ambientes físicos. Os contextos 

social e econômico do planejamento apontados pelos autores deveriam nutrir-se de 

práticas qualitativas que encontrassem eco na sociedade, sem imitar modelos das 

metrópoles internacionais, isso porque a direção do planejamento dependerá da 

natureza do problema que se quer afetar. Uma vez abertas as linhas de crédito dos 

organismos internacionais para subsidiar polos de desenvolvimento, após a crise dos 

Estados, o planejamento converteu-se em instrumento para angariar fundos cada vez 

mais elevados do exterior com o objetivo de financiar programas nacionais de 

turismo, sobretudo no Brasil, no México e na Colômbia. Na opinião dos autores, “o 

fluxo de capital a partir do centro industrial exige uma „ordenação‟ das atividades 

produtivas e dos papéis políticos nos países periféricos que o recebem” (MOLINA; 

RODRÍGUEZ, 2001, p. 73), e este é intitulado o “planejamento para o 

desenvolvimento”, que, nesse molde, não poderia deixar de ter viés economicista. Na 

concepção de Ianni (1986, p. 68), as origens dessa visão de planejamento do Estado 

nasceu no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial e foi resultado de uma 

  

[...] combinação de condições (economia de guerra, perspectiva de 

desenvolvimento industrial, problemas de defesa nacional, 

reestruturação do poder político do Estado, nova constelação de 

classes sociais) que transformou a linguagem e a técnica do 

planejamento em um componente dinâmico do sistema político-

administrativo. 

 

Sachs (1986) argumenta, acertadamente, que o conceito de 

desenvolvimento pertence mais à esfera da ética que da economia, mas é, em grande 

parte, desvirtuado, um “maldesenvolvimento”, assentado em um planejamento 

instrumentalizado, burocratizado. Nessa mesma direção, Molina e Rodríguez (2001) 

alegam que o grande problema desse modelo de planejamento é que ele tende a 

gerar mudanças quantitativas, incapazes de alterar a estrutura vigente, quando 
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deveriam ser qualitativas. Então, os autores são enfáticos quanto à mudança no 

modelo e na metodologia empregados. Para eles, o planejamento deveria ser 

realizado mediante uma “metodologia integral”, a qual deve considerar a análise de 

uma série de variáveis que condicionam o modo e o nível de vida do grupo humano, 

tais como as de natureza cultural, social, psicológica, política, ecológica e econômica. 

Ao tecer uma incisiva crítica às políticas que optam pelo “desenvolvimento 

perverso” a que fomos expostos por décadas, Sachs (1986, p. 28) delega a necessidade 

de reconceptualização desse modelo de desenvolvimento, que só pode ocorrer via 

outro modelo de planejamento: “De gerencial e economicista, o planejamento deve 

tornar-se visionário e pluridimensional, sem cair, por isso, no voluntarismo que 

ignoraria as limitações reais e negligenciaria em aplicar-se a desfazer os gargalos de 

estrangulamento que paralisam a ação”. Sachs (1986, p. 40) ainda enfatiza que, até o 

contexto do final dos anos 1980, o deplorável papel do planejador de políticas se 

reduziu ao de “contador social” ou “técnico neutro”, quando deveria ser o de um 

“participante engajado, juntamente com toda a população, no processo político de 

escolha de finalidades e de meios de tomadas de decisão orientadas para o futuro”. 

Retoma-se aqui a pertinência dos atores no que tange à governança local. 

Na seara do turismo, esse entendimento é assimilado por Ruschmann 

(1997, p. 84) quando chama a atenção para as atribuições do Estado como 

protagonista: 

 

O estado deve zelar pelo planejamento e pela legislação necessários 

ao desenvolvimento da infraestrutura básica que proporcionará o 

bem-estar da população residente e dos turistas. Além disso, deve zelar 

pela proteção e conservação do patrimônio ambiental (natural, 

psicossocial e cultural) e criar condições que facilitem e regulamentem 

o funcionamento dos serviços e equipamentos nas destinações 

necessárias ao atendimento das necessidades e dos desejos dos turistas, 

geralmente a cargo de empresas privadas.  

 

O conceito de planejamento defendido pela autora é o "desenvolvimento 

integrado do turismo”, que visa à incorporação dos seus diferentes fatores e que surgiu 

como reação aos planos excessivamente específicos, como o econômico e o físico, que 

marcaram a política de turismo. Com o passar dos anos, os rumos dos usos 



 
 

49 

 

insustentáveis da atividade turística culminaram em uma necessidade de repensar o seu 

futuro. O turismo, como fenômeno de amplitude e de caráter interdisciplinar, requer 

a inclusão de elementos sociais, econômicos, culturais, ambientais, técnicos e físicos no 

planejamento governamental.  

Ianni (1986) considera que o planejamento se destina, explicitamente, a 

transformar ou consolidar uma dada estrutura econômica e social, mas, concomitante 

e consequentemente, implica a transformação ou consolidação de uma dada estrutura 

de poder. Daí a sua estreita imbricação com a estrutura política e, por consequência, 

com as relações de poder por meio das quais ela se concretiza. Ou seja, não há como 

empreender uma análise sobre o planejamento ou a falta dele sem pensar na ação 

governamental que o instrumentaliza. Sendo a decisão de planejar algo 

eminentemente político, o não planejar assim se configura também. 

O conceito de planejamento estatal passou a ser, a partir de meados da 

década de 1980, largamente desacreditado e associado a práticas maléficas e 

autoritárias na esteira da “crise do planejamento (urbano e regional)” ocorrida na 

Europa e nos Estados Unidos (SOUZA, 2002, p. 45). Como consequência, o termo 

“gestão” passou a ser recentemente utilizado em uma espécie de consenso acadêmico 

e político, como forma de substituir o velho termo. Souza (2002) defende o uso 

renovado do conceito de planejamento e diz que ele antecede toda atividade de 

gestão ou, pelo menos, deveria. É um instrumento que sempre remete ao futuro, uma 

forma de tentar prever a evolução de um fenômeno, ou seja, “tentar simular os 

desdobramentos de um processo, com o objetivo de melhor precaver-se contra 

prováveis problemas, ou inversamente, com o fito de melhor tirar partido de 

prováveis benefícios” (SOUZA, 2002, p. 46). É imprescindível em uma gestão pública, 

e negá-lo equivale a ficar à espreita de um futuro incerto, arriscado. No entanto, o 

planejador tem o seguinte desafio: 

  

[...] o de planejar de modo não-racionalista e flexível, entendendo-se 

que a história é uma mistura complexa de determinação e 

indeterminação, de regras e de contingência, de níveis de 

condicionamento estrutural e de graus de liberdade para a ação 

individual, em que o esperável é sempre sabotado pelo inesperado – o 

que torna qualquer planejamento algo ao mesmo tempo necessário e 

arriscado. (SOUZA, 2002, p. 51). 
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O autor chama a atenção para a dinâmica de autocriação e recriação da 

sociedade, própria da época em que vivemos, em que a capacidade regulatória e os 

investimentos do Estado se acham bastante reduzidos, como já foi destacado aqui. A 

atual conjuntura obriga os planejadores a formularem modelos menos centralizados e 

rígidos, não por opção ideológica, mas por necessidade econômica e política, como já 

alertou Aguilar Villanueva (1992b). Assim, as palavras de ordem devem ser 

descentralização e flexibilização. Quanto ao aspecto da flexibilização, Barreto (1991, p. 

12) defende:  

 

O planejamento é uma atividade, não é algo estático, é um devir, um 

acontecer de muitos fatores concomitantes que têm que ser 

coordenados para se alcançar um objetivo que está em um outro 

tempo. Sendo um processo dinâmico é lícita a permanente revisão, a 

correção de rumos, pois exige um repensar constante, mesmo após a 

concretização dos objetivos. 

 

O contexto apresentado pelos autores remete aos novos tempos do 

planejamento no Brasil, na América Latina e no mundo, onde o que prevalece é a não 

centralização do poder pelo Estado, com base em modelos basistas, como o bottom-

up (BOURDIN, 2001). Após o processo de redemocratização e reorientação política 

no Brasil, pode-se afirmar que o modelo de planejamento vem se redefinindo para o 

que passou a ser largamente usado como “descentralização”, o que imprime uma 

significativa convergência de opiniões sobre essa ferramenta. Arretche (1996) explica 

que, nesse momento histórico, 

 

[p]assou-se a supor que, por definição, formas descentralizadas de 

prestação de serviços públicos seriam mais democráticas e que, além 

disso, fortaleceriam e consolidariam a democracia. Igualmente, tal 

consenso supunha que formas descentralizadas de prestação de 

serviços públicos seriam mais eficientes e que, portanto, elevariam os 

níveis reais de bem-estar da população. 

 

Pela via da estratégia de descentralização, as distintas instituições tenderiam 

a viabilizar a participação popular na sugestão de pauta de problemas e, quiçá, na 

elaboração de políticas públicas. Além disso, o reconhecimento das escalas 

subnacionais, como os estados e os municípios, encurtaria as distâncias entre os 

serviços públicos e os cidadãos comuns em todos os cantos do país, rompendo velhas 
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estratégias políticas consolidadas desde o período colonial até a ditadura militar e 

tidas como centralizadoras. No entendimento de Arretche (1996), a centralização 

“significa a concentração de recursos e/ou competências e/ou poder decisório nas 

mãos de entidades específicas no „centro‟ (governo central, agência central etc.)”. 

Assim, “descentralizar é deslocar esses recursos do „centro‟ e colocá-los em outras 

entidades específicas (os entes descentralizados)” (ARRETCHE, 1996). Nesses termos, 

como alerta a autora, a centralização tem sido identificada como antidemocrática, na 

medida em que ensejaria a possibilidade de dominação política. A agenda que foi se 

gestando a partir de meados de 1980, no contexto da redemocratização, 

 

incluiu entre um conjunto de outras demandas um projeto de 

reformas setoriais do Sistema de Proteção Social Brasileiro. [...] Propôs-

se a descentralização e a regionalização dos programas nacionais de 

saneamento e habitação; a descentralização, universalização e 

democratização dos programas de educação básica; o abandono das 

práticas clientelistas e a municipalização da assistência social como 

forma para que a prestação de serviços assistenciais equivalesse a um 

direito de cidadania; a unificação e a descentralização de um sistema 

nacional de saúde capaz de universalizar o atendimento à população. 

(ARRETCHE, 1996). 

 

Não existe uma garantia prévia, intrínseca ao mecanismo da 

descentralização, de que o deslocamento desses recursos implique a abolição da 

dominação, com base no que considera Arretche (1996). Deslocar recursos do 

“centro” para subsistemas mais autônomos pode evitar a dominação pelo “centro”, 

mas pode também permiti-la no interior desse subsistema. Ademais, Arretche declara 

não haver certezas de que a reforma das instituições possa produzir comportamentos 

democráticos. Nesse cenário, há uma aparente contradição quanto ao papel central 

do Estado: ao mesmo tempo que se conclama e defende uma descentralização do 

poder político, não se pode perder de vista o seu poder de coordenador, incentivador 

e regulador das políticas públicas. Conforme Arretche (1996) conclui,  

 

[...] pode-se afirmar que o sucesso de reformas do Estado de tipo 

descentralizador supõe uma expansão seletiva das funções do governo 

central, mais especificamente o fortalecimento de suas capacidades 

administrativas e institucionais na condução e regulação de políticas 

setoriais implementadas pelos governos subnacionais e do próprio 

processo de descentralização. 
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Situando o turismo nesta análise, é interessante a compreensão de Becker 

(2001) quando o analisa como um fenômeno “híbrido”, cuja essência guarda um 

enorme potencial de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, um poder de agravar o 

ambiente e o meio social, o que requer ação permanente de regulação por parte da 

União. Para Becker, o Estado deve regular a forte competição entre os entes 

federativos; estabelecer as regras do jogo; disciplinar o uso do solo; controlar as 

parcerias. Considerando essa perspectiva, o pensamento de Santos (1999, p. 11-12) nos 

ajuda a refletir sobre a necessidade sempre em voga de reinventar o Estado: “há, pois 

que reconstruir essa nova força estatal, uma vez que a questão do Estado não se 

resolve pela redução da quantidade de Estado. Resolve-se, sim, pela construção de 

uma outra qualidade”. Ou, como quer Aguilar Villanueva (1992b, p. 23), pela 

reconstrução da “natureza pública do estado” que se materializa pela via da 

“democratização”. Isso pressupõe a necessidade de governar por meio de políticas 

públicas, porque governar por elas é governar com sentido público, como assegura o 

autor.  

 

2.2  Institucionalização e política de turismo no Brasil  

É fato que a implementação de qualquer política é reflexo de contextos 

econômicos, sociais, culturais e ideológicos situados no tempo e no espaço. Com a 

política de turismo não pode ser diferente, uma vez que a base da formação dessa 

atividade está nas transformações oriundas de outras instâncias da sociedade. Nessa 

perspectiva, o intuito é  diagnosticar o processo de institucionalização da atividade no 

país, assim como estipular a trajetória da política de turismo, remetendo-a, na medida 

do possível, ao contexto do planejamento turístico e à questão da escala de 

intervenção no território. 

Na tentativa de delimitar um recorte para o planejamento formal do 

turismo por parte do Estado, Beni (2003, p. 189) afirma que essa tarefa é recente: 

iniciou-se na França em 1948 e na Espanha em 1952, e generalizou-se a partir de 1960 

para os países europeus com maior vocação e interesse para o turismo, além de países 

como México, em 1961, e Argentina, em 1968. Os primeiros planos nacionais de 

desenvolvimento do turismo começaram a ser estruturados a partir de 1960, 
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estendendo-se para os planos de escala regional na segunda metade da década.  

Em se tratando de relações estabelecidas entre o setor público e o turismo, 

Castelli (1996), a partir de Alvarez (1974 apud CASTELLI, 1996)), descreve, em três 

momentos não datados, a evolução do turismo no mundo. O primeiro refere-se à 

mera vigilância ou cuidado com o turismo, englobando um conjunto de proibições 

relativas ao setor. Cabe aqui dar relevo ao corpo de normas alfandegárias impostas 

aos turistas para a entrada em outros países, além das regras para a conservação de 

monumentos históricos. No segundo momento, já se nota uma preocupação com o 

fomento e a promoção da atividade turística, com o incentivo à construção de meios 

de hospedagem e agências, apoio financeiro etc. No terceiro e último momento, 

Castelli (1996) reconhece que o Estado se engaja efetivamente na política de turismo, 

por isso considera esta como a fase do intervencionismo.  

Em outra interpretação, Solha (2006, p. 92) classifica a política de turismo 

no mundo em três períodos históricos: 

 

QUADRO 1 - Periodização da política de turismo no mundo 

Períodos Características 

1950-1970 Quando se verifica a expansão do turismo de massa, eram comuns as políticas de 

fomento, que tinham como principal intuito o aumento do fluxo de visitantes. 

1970-1985 As políticas começavam a focar o turismo como agente de desenvolvimento, 

havendo um crescente envolvimento governamental no fornecimento de 

infraestrutura. 

1985-atual Observa-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 sua interferência e 

procurar assumir um papel de coordenação e estruturação da atividade. 

Fonte: Solha (2006). 

 

Diversos autores asseguram que o Brasil tem vivido, de certo modo, sob a 

influência desses ciclos mundiais, talvez com uma década ou mais de atraso. Muitos 

estudiosos brasileiros, que tratam da análise da política de turismo, preocuparam-se 

em traçar uma periodização quanto à regulamentação que disciplina a atividade 

turística no país. Entre eles estão Cruz (2000, 2005, 2006), Beni (2003, 2006), Solha 

(2004, 2006), Endres (2008, 2012) e Araújo e Taschner (2012), entre outros. A 

periodização que nos ampara melhor é a de Araújo e Taschner (2012), baseada em 

uma síntese de autores, como mostra o Quadro 2:  
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QUADRO 2 - Periodização da política de turismo no Brasil 

Períodos Características 

Primeira fase: da década de 1930 à 

edição do Decreto-Lei nº 55/1966 

 

Apesar do marcante intervencionismo do Estado, não havia 

uma política de turismo que considerasse o Sistema Nacional 

de Turismo. Faltava uma visão holística que tratasse o setor 

como autônomo e havia pouca estabilidade na estrutura 

administrativa criada. O desenvolvimento da atividade se 

inicia por esforços isolados da iniciativa privada. 

Segunda fase: do Decreto-Lei nº 

55/1966 à reestruturação da Embratur, 

pela Lei nº 8.181/1991 

 

O anúncio do conceito “Política Nacional de Turismo” abriu 

portas para uma estrutura mais organizada, profissional e 

especializada em turismo, com abertura de linhas de crédito 

e programas de financiamento. Surgiu uma nova percepção 

da atividade como portadora de potencial para minorar as 

diferenças regionais, bem como desafios quanto à instituição 

do planejamento contínuo e sistêmico enfrentados pela 

Embratur. 

Terceira fase: de 1991 aos dias atuais 

 

Cresceu o nível de importância dos papéis dos órgãos de 

estados e municípios, motivados pelas diretrizes da 

Constituição Federal de 1988 e pelo processo de 

descentralização promovido pela reforma do Estado. Houve 

um reordenamento turístico por meio da regionalização e 

desconcentração da atividade no país, além da inserção de 

novos atores no processo de gestão do sistema político e 

reconhecimento do potencial turístico como fator de 

desenvolvimento econômico e social.  

Fonte: ARAÚJO; TASCHNER (2012). 

Nota: Elaborado pela autora. 

 

 

Beni (2003) descreve, a contragosto, um quadro de agressões na política 

econômico-social recente do Brasil que resultou em uma atividade turística pouco 

planejada e desarticulada até a chegada do Plano Real, em 1994.  

 

O desenvolvimento do turismo no Brasil tem sofrido, desde o advento 

da Nova República, todos os reflexos dos planos econômicos para 

sustar a aceleração da inflação, os efeitos das delinqüências e violências 

geradas pela ausência de políticas sociais e de cidadania e o abandono 

oficial da cultura; enfim, é a atividade que mais se ressente da 

desarticulação entre a população e poder público, muito embora se 

verifiquem pólos de turismo no litoral nordestino e no ecoturismo no 

Pantanal e Amazônia. (BENI, 2003, p. 193). 

 

Para ele, o turismo só poderá desenvolver-se quando lhe for dada uma 

estrutura institucional apropriada. Do ponto de vista da institucionalização, sabe-se 

que a legislação geral não atende às necessidades do desenvolvimento da atividade 

turística, carecendo, portanto, de uma legislação própria ou, como destaca Ferraz 

(2001, p. 23), de um “regime jurídico do turismo”, o qual pode ser entendido como 
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[u]m conjunto de normas legais reguladoras do exercício da atividade 

setorial, visando seu desenvolvimento. É preciso, porém, que essas 

normas, como intervencionistas que são, encontrem respaldo na 

Constituição Federal, sob pena de ineficácia jurídica. Mesmo as 

normas editadas ainda à luz da Constituição anterior mantêm sua 

eficácia caso não contrariem a hoje vigente. Por isso, é da maior 

relevância a identificação dos dispositivos constitucionais que 

embasam a ação estatal no e sobre o domínio econômico turístico. 

 

O “regime jurídico do turismo”, do qual trata Ferraz (2001), composto por 

instrumentos legais estabelecidos em função de necessidades direta e indiretamente 

ligadas à atividade turística do país (leis, decretos e resoluções, entre outras 

normativas), é prova histórica de como ela se desenvolveu ao longo de décadas. O 

exame criterioso desses instrumentos legais não cumpre somente a função normativa 

que ampara todo e qualquer processo de planejamento turístico. Também amplia 

nossa compreensão sobre o processo de construção do turismo como fato 

institucional e legal e como parte de uma estrutura orgânica que se dá na escala 

nacional e que incide na escala subnacional, onde, certamente, é elaborada a 

atividade turística. Com base nisso e sob o amparo das informações referentes à 

legislação federal, disposta no site da Câmara dos Deputados, e aos planos de turismo 

encontrados nos sites do MTur e da Embratur, foi possível elaborar um inventário de 

ações normativas de caráter público compreendendo o período de 1928 a 2014. 

Assim, a busca levou à seguinte classificação: normas de maior relevância e normas de 

menor relevância
4
 (GRÁFICO 1).  

 

 

 

                                            
4  O procedimento utilizado para a coleta de dados no site da Câmara dos Deputados 

(http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao) foi, primeiramente, a busca genérica 

das palavras “turismo”, “turística” e “turístico” em toda a legislação federal disposta. Nessa busca 

foram encontradas 1.598 normas. Posteriormente, foi feita a seleção daquelas que tinham ligação 

direta ou que influenciaram, de algum modo, a organização da atividade turística no país, o que 

resultou em 86 ações de maior relevância e 458 ações de menor relevância. A primeira ocorrência 

da palavra “turismo” data de 1921, mas sem representar importância para o setor, fato que só 

aconteceu em 1928, ano considerado no Gráfico 1. A pesquisa se estendeu até dezembro de 2014.  

Paralelo a esse procedimento, foi feito um levantamento bibliográfico sobre a institucionalização da 

atividade turística no Brasil para estabelecer uma comparação com a busca e assegurá-la.  
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GRÁFICO 1 - Evolução das ações de institucionalização da atividade turística no Brasil 

(1934-2014) 

 

 

Fonte: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao>, 
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<www.turismo.gov.br>, <www.embratur.gov.br>. 

Nota: Dados trabalhados pela autora. 

As primeiras, embora de menor incidência, foram consideradas aquelas 

normativas de grande impacto político no setor, que permitiram institucionalizar a 

atividade no país e reconhecê-la como uma área de atuação do governo federal. 

Nessa categoria podem ser citadas a criação de órgãos oficiais, comissões e fundos 

setoriais, a formalização de uma política, planos e programas, a instituição de 

ministério próprio etc.  

As normas de menor relevância, por sua vez, com maior incidência durante 

todo o referido período – apesar de mais pontuais –, contribuíram, de algum modo, 

para sistematizar e organizar o setor, promovendo a regularização e fiscalização de 

serviços e empresas, os acordos de cooperação e regras para entrada de estrangeiros, 

entre outras medidas. O comportamento dessas ações, desde o início da década de 

1930, pode ser visualizado no Gráfico 1. 

As primeiras manifestações legais voltadas para o turismo no Brasil foram 

registradas por volta de 1930 e se referiam a ações de caráter pontual, como as 

normatizações de cooperação com outros países, a regulamentação de empresas 

turísticas e de transportes e da entrada de estrangeiros no território nacional, os 

incentivos a eventos, o licenciamento para o funcionamento de equipamentos de 

lazer etc. 

O diferencial nesse período foi o Decreto-Lei nº 1.915, de 27 de dezembro 

de 1939 (BRASIL, 1939a), que criou o Departamento de Imprensa e Propaganda 

(DIP), o chamado “instrumento de comunicação” apontado por Velasco González 

(2007, 2011). Sua função consistia, segundo o Art. 2°, item b, em “superintender, 

organizar e fiscalizar os serviços de turismo interno e externo” (BRASIL, 1939a) por 

intermédio da então criada Divisão de Turismo (DT), o primeiro “instrumento 

organizativo” (VELASCO GONZÁLEZ, 2007, 2011) da atividade no país. A DT 

deveria, segundo o regulamento, 

 

[...] fomentar o estudo nos Estados do Brasil de todas as questões 

relativas à entrada, hospedagem, encaminhamento, localização, 

adaptação e assimilação do estrangeiro organizando estatísticas, 

publicações e todas as fontes de informações que se fizerem necessárias 

ao desenvolvimento dessas atribuições. (BRASIL, 1939b). 
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Essas ações incidiram no primeiro esforço de regulamentação de empresas 

do setor, como as agências de viagens e turismo,
5
 no firmamento de diversos acordos 

de cooperação entre países, na fiscalização de equipamentos de lazer e na 

regulamentação do transporte aéreo nacional. Em 1945 foi extinto o DIP e fundado o 

Departamento Nacional de Informações, por meio do Decreto-Lei nº 7.582, de 25 de 

maio de 1945 (BRASIL, 1945). No entanto, o órgão responsável pelo turismo 

continuou sendo a DT, com atribuições semelhantes às do órgão anterior. Não se 

registrou nenhum fato marcante para o desenvolvimento do setor nos anos que se 

seguiram até que, em 1956, a Resolução n° 57 da Câmara dos Deputados (BRASIL, 

1956) constituiu uma Comissão Parlamentar de Inquérito para estudar os problemas 

de turismo no Brasil. A comissão  deveria, no prazo de seis meses, diagnosticar os 

problemas de turismo e propor medidas legislativas indispensáveis para o 

desenvolvimento desse setor no Brasil. Aqui, cabe lembrar, que foram instituídos os 

primeiros “instrumentos de investigação e prospectiva” descritos por Velasco 

González (2007, 2011) como necessários para a política de turismo de um país.  

 O dado demonstra que o país já se ressentia dos problemas em função de 

um longo tempo de descaso, das transformações em curso na sociedade agrária para a 

sociedade urbano-industrial e do crescente aumento dos fluxos da atividade turística 

no contexto nacional e internacional. Na sequência, outro importante ato ocorreu 

por meio do Decreto nº 44.863, de 21 de novembro de 1958 (BRASIL, 1958), que 

instituiu a Comissão Brasileira de Turismo (Combratur) – mais um “instrumento de 

investigação e prospectiva” (VELASCO GONZÁLEZ, 2007, 2011) –, diretamente 

subordinada à Presidência da República. Essa comissão constituiu-se em um órgão de 

consulta responsável por coordenar as atividades destinadas ao desenvolvimento do 

turismo interno e estrangeiro, além de conduzir o estudo e a supervisão das medidas 

relacionadas com a movimentação de turistas e a simplificação e padronização das 

exigências e dos métodos de informação, registro e inspeção relativos aos viajantes e a 

seus bens, recursos pessoais, meio de transporte e hospedagem (BRASIL, 1958). 

Em 1962, houve uma reestruturação ministerial com o Decreto do 

Conselho de Ministros nº 534 (BRASIL, 1962),
6
 e a DT passou a denominar-se Divisão 

                                            
5  Decreto-Lei nº 2.440, de 23 de julho de 1940 (BRASIL, 1940). 

6 I - Estudar e sugerir todas as medidas que visem a facilitar e incrementar o turismo no território 
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de Turismo e Certames.
7
 Desde então, vê-se que a atividade passou a ser mais notada 

e buscou assegurar um nível maior de profissionalização, o que repercutiu na 

autorização e criação das primeiras escolas técnicas na área de hotelaria.
8
 Entretanto, 

vale mencionar a conclusão de Araújo e César (2012, p. 265) quanto a esse contexto:  

 

Percebemos que inexistem menções explícitas à atividade turística nos 

macroprocessos em curso. De fato, no referido momento, fica clara a 

ausência de uma orientação política para a atividade turística, além de 

ser evidente que ela carecia de uma estrutura administrativa pública e 

estável.  

 

Na produção acadêmica do turismo, é muito comum a assertiva de que no 

ano de 1966, em função do Decreto-Lei n° 55/1966 (BRASIL, 1966a), registraram-se as 

primeiras estratégias de planejamento para o setor, que lhe representaram um marco 

regulatório. Com efeito, por seu intermédio, definiu-se o que seria a primeira PNT e 

criaram-se o Conselho Nacional de Turismo (CNTur) e a Embratur. A esta última, 

segundo o Art. 11, caberia “incrementar o desenvolvimento da indústria de Turismo e 

executar no âmbito nacional as diretrizes que lhes forem traçadas pelo Governo” 

(BRASIL, 1966a). E a PNT seria formulada, coordenada e dirigida pelo CNTur, sendo 

assim compreendida como “a atividade decorrente de todas as iniciativas ligadas à 

indústria do turismo, sejam originárias de setor privado ou público, isoladas ou 

coordenadas entre si, desde que reconhecido seu interesse para o desenvolvimento 

econômico do país” (BRASIL, 1966a).  

Araújo e Taschner (2012, p. 79) enfatizam o que representou esse período 

para o turismo brasileiro quanto à abertura de linhas de crédito, notadamente no 

ramo de hospedagem. Bons exemplos foram o Fundo Geral de Turismo (Fungetur), 

“destinado a fomentar e prover recursos para o financiamento de obras, serviços e 

atividades turísticas consideradas de interesse para o desenvolvimento do turismo 

                                                                                                                                        
nacional; II - Dar execução a todas as diretrizes que forem traçadas pela política nacional de 

turismo, articulando-se, para isso, interna e externamente, com os órgãos públicos e entidades 

privadas que estiverem vinculadas ao assunto; III - Estabelecer e manter atualizado o 

calendário nacional de turismo em articulação com o de outros países;  IV - Promover, 

organizar e fiscalizar exposições, feiras e certames no território nacional e no exterior; V - Processar 

os pedidos de autorização ou de concessão para funcionamento de exposições, feiras e certames 

congêneres de indústria e comércio, exercendo as demais atribuições da extinta Comissão 

Permanente de Exposições e Feiras. 

7 No estatuto são assegurados os mesmos itens da Resolução da Câmara dos Deputados nº 57 

(BRASIL, 1956). 

8 Decreto nº 53.326, de 18 de dezembro de 1963 (BRASIL, 1963). 
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nacional”,
9
 e os Fundos de Investimentos do Nordeste (Finor), da Amazônia (Finam) 

e Setoriais (Fiset).
10
  

É certo afirmar que, com essas estratégias de planejamento, a história do 

turismo no país passou a ser outra, com a definição de papéis por meio da instituição 

dos instrumentos organizativos, de comunicação e de financiamento da atividade no 

país. Em consequência, muitos outros instrumentos legais foram gradualmente 

definidos, tais como o decreto que regulamentou os serviços de empresas de turismo,
11
 

outros que dispuseram sobre incentivos financeiros ou sobre transporte aéreo 

internacional etc. Em 1972, o governo destinou recursos, pela primeira vez, para a 

formulação da PNT. Os anos seguintes, justificados pelo desempenho e credibilidade 

da atividade no país e pelos ânimos quanto à entrada de turistas estrangeiros, foram 

marcados pelo surgimento de diversos cursos superiores na área,
12
 pela 

regulamentação de profissões ligadas ao setor, pelo crescimento do número de 

acordos de cooperação internacional, pela criação de fundos de investimentos para 

desenvolver a atividade no país e por estímulos para desenvolver o turismo 

estrangeiro.  

A promulgação da Lei nº 6.513, de 20 de dezembro de 1977 (BRASIL, 

1977), refletiu uma nova e importante orientação para o setor ao tratar das Áreas 

Especiais e dos Locais de Interesse Turístico, bem como do inventário com finalidades 

turísticas dos bens de valor cultural e natural, temas recém-chegados na política. No 

entanto, somente em 1981 é que essa lei foi regulamentada, via Decreto nº 86.176 

(BRASIL, 1981a).  

Sabe-se que os primeiros anos da década de 1980 – conhecida como a 

década perdida – foram de ostracismo para o setor (GRÁFICO 1), como reflexo da 

crise econômica vivida na época. Em contrapartida, notou-se a ocorrência das 

primeiras matérias relacionadas à ecologia e à cultura, cujas ações continuaram a ser 

vistas nos anos seguintes, ainda que sem uma diretriz para desenvolver a atividade 

como um todo no país. De importância máxima nessa década foi a promulgação da 

Constituição Federal em 1988, a qual estabeleceu, em seu Art. 24, a competência à 

                                            
9 Decreto-Lei nº 1.191, de 27 de outubro de 1971 (BRASIL, 1971). 

10 Decreto-Lei nº 1.376, de 12 de dezembro de 1974 (BRASIL, 1974). 

11 Decreto nº 58.483, de 23 de maio de 1966 (BRASIL, 1966b). 

12 O primeiro curso superior de Turismo no Brasil foi ofertado pela Faculdade Anhembi Morumbi, em 

São Paulo, em 1971. 



 
 

61 

 

União, aos Estados e ao Distrito Federal de legislar concorrentemente sobre: “VII - 

proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; VIII - 

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico” (BRASIL, 1988). Diretamente 

dirigido ao turismo está o Art. 180, segundo o qual “a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de 

desenvolvimento social e econômico”. Esse norteamento foi fundamental para alterar 

o quadro político e econômico da atividade turística no país dali em diante, passando 

a ser a diretriz que conduziu os discursos e definiu as estratégias de gestão e 

planejamento.  

Nos primeiros anos da década de 1990, alguns direcionamentos foram 

traçados para o desenvolvimento do setor, mas pouco foi executado em função do 

contexto político de troca de governantes e de instabilidade econômica. A Lei nº 

8.181, de 28 de março de 1991 (BRASIL, 1991), deu nova denominação à Embratur, 

autarquia vinculada ao Ministério do Esporte e Turismo, cuja finalidade foi definida 

como “apoiar a formulação e coordenar a implementação da Política Nacional do 

Turismo, como fator de desenvolvimento social e econômico”. Segundo Cruz (2005), 

junto com o Decreto nº 448, de 14 de fevereiro de 1992 (BRASIL, 1992), que a 

regulamentava, essas normativas representaram um marco importante na história do 

turismo brasileiro, já que tratavam da definição de uma PNT, cuja finalidade, 

conforme o Art. 1º, era “o desenvolvimento do Turismo e seu equacionamento como 

fonte de renda nacional” (BRASIL, 1992). Como diretrizes no seu planejamento, 

atenta-se para “a prática do turismo como forma de promover a valorização e 

preservação do patrimônio natural e cultural do País” e para “a valorização do 

homem como destinatário final do desenvolvimento turístico” (BRASIL, 1992). Ou 

seja, reiterando o que foi orientado pela Constituição de 1988, temas novos passaram 

a ser legitimados e a integrar a agenda política do governo, além de servir de estímulo 

dado pelo processo de abertura política em curso.   

Em função de uma série de fatores, Cruz (2005) descreve que, antes de 

1990, a participação do Estado no estímulo à economia do turismo se deu de forma 

esporádica. Segundo Almeida (2002, p. 197), essa participação “preocupava-se 

sobretudo com a infraestrutura hoteleira”. Nesse início de década foi apresentado ao 
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país um importante “instrumento programático” (VELASCO GONZÁLEZ, 2007, 2011), 

o Plantur – Plano Nacional de Turismo (1992-1994), que veio propor uma mudança 

na concepção de planejamento do turismo, cujo objetivo era o de “ordenar as ações 

do setor público, orientando as políticas de governo, o esforço do Estado e a 

utilização dos recursos públicos para o bem estar social, através do desenvolvimento 

regional do turismo” (INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, 1992, p. 12). Em razão 

da instabilidade política vivida na época, o Plantur não conseguiu projetar-se, 

resumindo-se basicamente na execução de um único programa, mas de grande 

envergadura – o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(Prodetur/NE). Este foi criado em 1994, quando o governo passou a autorizar o Banco 

do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) a contratar operação de crédito externo com o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os recursos do BID eram destinados 

a financiar parcialmente esse programa, sediado em vários estados participantes, via 

contratos de subempréstimo. O objetivo do Prodetur/NE I era  

 

reforçar a capacidade da Região Nordeste em manter e expandir sua 

crescente indústria turística, contribuindo assim para o 

desenvolvimento socioeconômico regional através de investimentos 

em infraestrutura básica e serviços públicos em áreas atualmente de 

expansão turística. (BANCO DO NORDESTE, [20--]).  

 

No mesmo ano instituíram-se no país a Comissão Especial de Turismo 

Social e as Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo. Em função do 

crescente interesse da sociedade pelo tema “ecoturismo”, associado à falta de critérios, 

consensos e incentivos que norteiam empresários, investidores e o próprio governo a 

atuarem nesse segmento, foi proposta a Portaria Interministerial (Ministérios da 

Indústria, Comércio e Turismo e do Meio Ambiente e da Amazônia Legal).  

Em 1996 instituiu-se a PNT 1996-1999, que tinha como finalidade 

“promover e incrementar o turismo como fonte de renda, de geração de emprego e 

desenvolvimento socioeconômico” (INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, 1996, p. 

9). A força motriz dessa política foi constituída pelo Sistema Nacional de Turismo, 

formado pela parceria público-privada e pela definição de parâmetros para o 

planejamento e a execução de ações estaduais e municipais. Daí não apenas resultou 
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uma das ações de maior repercussão na política de turismo dessa gestão – o Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT)
13
–, como se redefiniu o papel dos 

agentes políticos de diferentes escalas, sobretudo na escala municipal, como será 

demonstrado nos capítulos subsequentes.  

O PNMT visou a estimular o desenvolvimento turístico nacional por meio 

da descentralização das políticas públicas de turismo e do fortalecimento do 

planejamento turístico nos municípios com base “na sustentabilidade, na formação de 

parcerias, na mobilização e adesão voluntária” (ARAÚJO; CÉSAR, 2012, p. 269). Este 

pode ser considerado o programa de maior impacto nos estados brasileiros já 

proposto na política setorial do turismo até então. A matriz metodológica, 

fundamentada no método Zielorientierte Projektplanung, ou ZOPP (em português, 

Planejamento de Projeto Orientado por Objetivos), que foi desenvolvido pelo 

governo alemão ainda nas décadas de 1970 e 1980 e disseminado em muitos países, 

foi apropriada para estimular a descentralização das decisões políticas para agentes 

multiplicadores de várias instâncias de poder (federal, estadual e, sobretudo, 

municipal). Com o papel de conscientizar, sensibilizar, estimular e capacitar os vários 

agentes de desenvolvimento componentes da estrutura do município, de modo a 

preparar a comunidade para a gestão nas decisões dos seus próprios recursos 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, 2002b), esse programa inaugurou uma nova 

fase nas políticas públicas de turismo no Brasil. Tal fato valida-se pela possibilidade de 

participação de novos agentes no processo político. Na avaliação feita pela 

Coordenação-Geral de Regionalização (INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, 

2002b), a marca deixada pelo PNMT nos municípios brasileiros foi maior autonomia 

política, administrativa e financeira. Assim, os destinos turísticos assumiriam mais 

responsabilidades na execução de programas e na formulação de políticas direcionadas 

à promoção do desenvolvimento econômico e social.  

Na reflexão de Araújo e César (2012, p. 269), o diferencial do PNMT 

estava na “simplicidade do envolvimento, permitindo, por exemplo, a adesão de 

muitos moradores, os quais eram transformados em agentes da atividade turística”. 

                                            
13 Falava-se em PNMT já em 1992, mas o programa só foi instituído por meio da Portaria nº 130, de 

30 de março de 1994 (TRENTIN; FRATUCCI, 2011). O programa foi implantado oficialmente nos 

municípios em 1995 e vigorou até o final da gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 

em 2001, com alguns reflexos notados no ano seguinte.  
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Segundo a Deliberação Normativa 417/2000 da Embratur (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE TURISMO, 2001), o PNMT chegou a atingir 1.529 municípios brasileiros.
14
 

Esperava-se que os municípios, uma vez passados pelo crivo do programa, sairiam 

preparados para formar as chamadas regiões turísticas brasileiras, base do programa 

seguinte do MTur e do novo governo.  

Juntamente com a política de ecoturismo, o PNMT foi um dos poucos 

programas que contemplou todos os estados brasileiros cujos produtos oferecidos não 

estavam relacionados à marca “sol e praia”, tão típica do turismo no país. Foi o caso 

dos estados do Centro-Oeste, os quais só haviam sido contemplados por fundos de 

investimentos advindos de bancos públicos, a exemplo do Fundo Constitucional de 

Financiamento do Centro-Oeste (FCO), proposto na Constituição de 1988. Esse fundo 

tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e social da Região 

Centro-Oeste mediante atividades ligadas a empresas em geral ou a produtores rurais 

que desenvolvam atividades no Distrito Federal, em Goiás, no Mato Grosso ou em 

Mato Grosso do Sul (BANCO DO BRASIL, [20--]). Apesar de não ser específico para o 

turismo, considera-se que o setor foi relativamente impactado por ele.
15
  

No ano 2000, registraram-se importantes ações para o turismo ambiental, 

a saber: autorização para a União contratar operação de crédito externo destinado a 

financiar, parcialmente, o Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia 

Legal (Proecotur), por meio da Secretaria de Coordenação da Amazônia, do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA); instituição da Lei da Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental, ou Lei nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000 (BRASIL, 2000); 

regulamentação do Art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, que 

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC); 

publicação do Decreto nº 3.683, de 6 de dezembro de 2000, que altera a Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Os dois anos seguintes foram marcados por financiamentos volumosos para 

os estados do Nordeste – com destaque para Ceará, Bahia e Pernambuco – e para o 

                                            
14 Esse número variava conforme as informações repassadas pelos municípios à Embratur, por meio de 

relatório anual conhecido como Roteiro de Informações Turísticas (Rintur). Sob a forma de 

deliberações normativas, a Embratur divulgava, a cada ano, a lista atualizada dos municípios.    

15 Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989 (BRASIL, 1989). 
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Distrito Federal, por meio dos programas Prodetur e Prodetur II. Mas o ponto alto da 

gestão federal para o turismo brasileiro, sem dúvida, deu-se em 2003, com a criação 

de um ministério próprio para o turismo,
16
 cujas competências abaixo descritas galgam 

a combinação máxima daqueles instrumentos defendidos por Velasco González 

(2007, 2011) como fundamentais para a política de turismo: 

 

 Política nacional de desenvolvimento do turismo; 

 Promoção e divulgação do turismo nacional, no País e no exterior; 

 Estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades 

turísticas; 

 Planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e 

programas de incentivo ao turismo; 

 Gestão do Fundo Geral de Turismo; 

 Desenvolvimento do Sistema Brasileiro de Certificação e Classificação 

das atividades, empreendimentos e equipamentos dos prestadores de 

serviços turísticos. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2003). 

 

Nesse caso, sem desconsiderar a relevância da década de 1990, justo seria 

afirmar que o marco regulatório para a organização e o planejamento do turismo 

brasileiro, da constituição de uma política para o setor, culminou com esse fato. Nesse 

reordenamento, a Embratur
17
 transferiu suas funções ao então recém-criado ministério 

e passou a prestar apoio logístico necessário à execução das atividades transferidas. 

Paralelamente, o plano que deu sustentação à política para o setor foi o Plano 

Nacional de Turismo: 2003/2007. A mensagem do então presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva expõe a “necessidade de criar empregos, gerar divisas para o país, de reduzir 

as desigualdades regionais e distribuir melhor a renda” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2003, p. 3), como importantes desafios do seu governo. O documento, subdividido 

em quatro macroprogramas, focou a economia regional no Macroprograma 4, cujo 

objetivo consistia em diminuir ”as desigualdades regionais, estruturando produtos em 

todos os estados brasileiros e Distrito Federal” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2003, p. 

38). Com este, a atividade turística passou a ser  

[...] uma das dez prioridades da sua gestão, com o propósito de 

enfrentar [...] o desafio de conceber um novo modelo de gestão 

pública, descentralizada e participativa, de modo a gerar divisas para o 

país, criar empregos, contribuir para a redução das desigualdades 

regionais e possibilitar a inclusão dos mais variados agentes sociais. 

                                            
16 Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003 (BRASIL, 2003a). 

17 Decreto nº 4.898, de 26 de novembro de 2003 (BRASIL, 2003b). 
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(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2005). 

 

O modelo de gestão descentralizada continua sendo a estratégia de 

operacionalização da atual PNT. Por essa estratégia de gestão os municípios seriam 

incentivados a organizar-se em consórcios para formar roteiros integrados, ofertando 

um conjunto de produtos turísticos que formaria, em 2004, o Programa de 

Regionalização do Turismo (PRT) – Roteiros do Brasil. Segundo suas diretrizes 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, 2013), o PRT centrou-se no propósito de 

que sua execução, de forma descentralizada e regionalizada, com foco no 

planejamento coordenado e participativo, reverberasse positivamente nos resultados 

socioeconômicos do território. O programa iniciou-se com a participação efetiva dos 

representantes dos órgãos e colegiados de turismo municipais das 27 unidades da 

Federação, além de representantes da iniciativa privada, das instituições de ensino e 

do terceiro setor. Um conjunto de 3.319 municípios passou a constituir 219 regiões 

turísticas, gerando o Mapa da Regionalização do Turismo do Brasil.  

O referido programa, substituto do PNMT, assim como nele inspirado, teve 

suas ações sustentadas por um sistema de gestão compartilhada estruturado nos 

seguintes níveis de atuação: nacional, estadual, de regiões e municipal (FIGURA 1). O 

que foi muito válido, já que o grande desafio político “se resumia em conceber um 

novo modelo de gestão pública – descentralizada e participativa –, atingindo, em 

última instância, o município, que é o locus onde o turismo acontece efetivamente” 

(ARAÚJO; CÉSAR, 2012, p. 273).    
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FIGURA 1 - Modelo de gestão compartilhada do Programa de Regionalização do 

Turismo (PRT) 

 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO (2013). 

 

No Plano Nacional de Turismo: 2007/2010, em seu PRT estava clara a 

preocupação com o fator social e econômico das regiões. Assim, defendia a 

necessidade de     

 

[...] subsidiar a estruturação e qualificação dessas regiões para que elas 

possam assumir a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento, 

possibilitando a consolidação de novos roteiros como produtos 
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turísticos rentáveis e com competitividade nos mercados nacional e 

internacional. Para tanto é necessário perceber o turismo como 

atividade econômica capaz de gerar postos de trabalho, riquezas, 

promover uma melhor distribuição de renda e a inclusão social. 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007b). 

 

Com a vertente também social, esse plano tinha como um de seus objetivos 

“promover o turismo com um fator de inclusão social, por meio da geração de 

trabalho e renda e pela inclusão da atividade na pauta de consumo de todos os 

brasileiros” (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007a, p. 16). Percebe-se que a atividade 

turística, na ótica dos planos dos governos federais, passou a ser compreendida como 

uma estratégia indutora de desenvolvimento local e de inclusão social, sobretudo no 

novo século. Nesse período foi instituída a Lei Geral do Turismo, ou Lei nº 11.771, de 

17 de setembro de 2008 (BRASIL, 2008).
18
 Segundo consta, obedeceu aos princípios 

constitucionais da livre-iniciativa, da descentralização, da regionalização e do 

desenvolvimento econômico-social justo e sustentável.
19
  

O Decreto nº 7.381, de 2 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010), 

regulamentou a Lei Geral do Turismo e traçou as normas sobre a PNT, além de definir 

as atribuições do governo federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 

setor turístico; dispor sobre a PNT; instituir o Sistema Nacional de Turismo e o Comitê 

Interministerial de Facilitação Turística; dispor sobre o fomento de atividades turísticas 

com suporte financeiro do Fungetur, bem como sobre o cadastramento, classificação e 

fiscalização dos prestadores de serviços turísticos; estabelecer as normas gerais de 

aplicação das sanções administrativas (Art. 1º). Assim como destacam Araújo e 

Taschner (2012, p. 83), “com o advento dessa nova diretriz, pretendia-se minimizar as 

contradições anteriormente existentes, facilitando a condução do setor”. Fica evidente 

que, com mais esse instrumento, o poder público assegura maior rigor à atividade 

turística no país, mostrando maior preocupação com ações planejadas, mais racionais, 

capazes de melhor nortear a sociedade.     

Nos dois primeiros anos do governo de Dilma Rousseff (2011 e 2012), não 

foi apresentado à sociedade um plano nacional de turismo, o que fez romper a 

                                            
18 Esta lei dispõe sobre a PNT, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, 

desenvolvimento e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei nº 6.505, de 13 de dezembro de 1977, 

o Decreto-Lei nº 2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei nº 8.181, de 28 de março 

de 1991; e dá outras providências. 

19 Lei nº 11.771, de 17 de Setembro de 2008.  



 
 

69 

 

linearidade da história recente do planejamento do turismo no país. Alinhado às 

orientações do Plano Plurianual 2012/2015 e tendo como base o Documento 

Referencial – Turismo no Brasil 2011/2014, o MTur lançou o Plano Nacional de 

Turismo 2013/2016: o turismo fazendo muito mais pelo Brasil (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2013). De diretriz semelhante à dos dois planos anteriores, este tem como 

principais metas a geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo, 

participação e diálogo com a sociedade, incentivo à inovação e ao conhecimento e 

regionalização.  

Retomando o inventário histórico e a análise da dimensão institucional e 

política do turismo brasileiro, há de se reconhecer novas orientações temáticas cada 

vez mais em voga na condução das políticas públicas, não só para o setor.  

 

 

2.2.1 Para onde caminha a Política Nacional de Turismo? 

É forçoso ponderar alguns itens que circunscrevem esta questão. 

Primeiramente, deve-se destacar a diferença entre o pensamento dos governos e dos 

teóricos quanto à compreensão do que vem a ser a política pública do turismo. Para 

essa análise talvez seja necessário lembrar a intencionalidade da política, ou a política 

das políticas públicas. E isso deve valer para a PNT.  

De volta ao pensamento de Nogueira (1987), somente o Estado é capaz de 

identificar e canalizar os distintos interesses envolvidos, de modo a assegurar os 

compromissos com o desenvolvimento sociocultural da população, a melhoria de sua 

qualidade de vida e a proteção ao meio ambiente. E isso nos faz também reafirmar 

que nem tudo o que o Estado faz tem uma boa intenção política e, quando a tem, 

nem sempre ela se materializa.  

Como já foi dito, é corriqueiro encontrar na literatura do turismo brasileiro 

a afirmação de que estratégias de planejamento no país só se deram com a criação do 

Decreto-Lei n° 55/1966, e que a PNT foi consolidada no início da década de 1990 

(BENI, 2003; SOLHA, 2004, 2006; CRUZ, 2005; ENDRES, 2012). Deveras, mediante 

o que foi demonstrado, as normatizações mais incisivas, bem como a formulação de 

planos, programas e ações se evidenciam melhor nesse momento, quando, na opinião 
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de Solha (2004), as políticas para o turismo passaram a ser prioridade nacional, 

quando a atividade adquiriu uma importância econômica ou quando começaram a 

eclodir transtornos locais. Disso se abstrai a intencionalidade da política: não havia um 

pensamento de uma política ampla. Antes disso, ela caracterizava-se pela 

espontaneidade, com ações do poder público, as quais contavam com pouco ou 

nenhum controle por parte dele.  

Contrário a essa concepção está o pensamento de Dias (2008). Ao preferir 

não fazer uma incisão histórica, o autor é bem menos criterioso quanto à definição do 

que vem a ser uma política de turismo e quando esta passou a existir. Assim, assegura 

que realmente não é comum uma política pensada, elaborada, articulada, mas há 

aquelas com objetivo específico que são formuladas mediante a existência da 

atividade turística. Para Dias, um Estado pode ter uma política de turismo instituída 

sem que haja um documento formal, desde que existam medidas, em que nível for, 

para orientar, regulamentar ou ordenar a atividade ou segmentos. Em suas palavras, a 

política “pode ser incipiente, mal formulada, segmentada, setorizada mas, desde que 

existam as ações, há uma política de turismo” (DIAS, 2008, p. 120).   

Noutra leitura, mas corroborando a de Dias, Lemos (2013) assegura ser 

comum, em um grande número de países desenvolvidos onde a iniciativa privada 

possui maior peso nas decisões do setor, os planos e estratégias de turismo no âmbito 

nacional apresentarem baixo ou nenhum tipo de formalidade legal, ou seja, não são 

instituídos por força de lei nem possuem obrigatoriedade de execução. Resumem-se, 

por vezes, a uma carta de intenções sem valor legal, sem seus respectivos instrumentos 

que regulamentam a atividade, mas que estabelecem contexto e guiam a ação do 

governo e da iniciativa privada no setor, envolvendo programas e projetos de 

estímulo, apoio e gestão da atividade. Nem por isso pode-se afirmar que não houve 

uma política para esses países.  

Os exemplos da discussão acima evidenciam, do ponto de vista teórico, o 

ambiente fluido que cerca o debate da política turística no Brasil.  Nessa ótica, Ferraz 

(2001) ajuda a delimitar a discussão, mas defende a existência, no país, de um 

processo de planejamento turístico “em marcha”. Segundo ele,  

 

Até então, regras existiam sobre determinados aspectos da atividade 
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econômica turística sem, todavia, comporem um regime jurídico 

próprio. A partir daí, modificações diversas foram introduzidas nesse 

regime jurídico, que se ressente, nos dias atuais, de melhor adequação 

ao desenvolvimento desejado para o setor. Ainda assim, entendemos 

existir um processo de planejamento turístico em marcha, amparado 

por regime jurídico específico e influenciado por regimes gerais que lhe 

são conexos. (FERRAZ, 2001, p. 27, grifo nosso). 

 

No nosso entendimento, não se pode perder de vista a importância do 

processo de constituição da institucionalidade do turismo, que é parte de todas as 

políticas públicas. Já foi destacado anteriormente que a política necessita de um 

aparato legal, em que medidas de importância capital viriam a subsidiar e 

instrumentalizar a atuação do Estado em relação ao planejamento turístico e às suas 

políticas nacionais localizadas no futuro.  

O estabelecimento de normas para o turismo, registradas desde a Era 

Vargas, representou, de lá para cá, o amadurecimento da atividade e edificou uma 

agenda de prioridades setoriais. As normas de maior relevância também foram 

constantes ao longo do recorte histórico estipulado neste capítulo, embora em menor 

frequência. Estas podem ser compreendidas como: criação de departamentos oficiais 

do governo para planejar a atividade no país; elaboração de programas e projetos de 

implementação; criação de fundos de investimentos e estímulos fiscais para empresas 

do setor; criação de comissões para estudar os problemas do turismo brasileiro; 

estabelecimento de diretrizes para o ordenamento do setor em longo prazo, bem 

como de planos de turismo etc. Já foi dito anteriormente, com base em Velasco 

González (2007, 2011), que a política de turismo resultaria da combinação dos 

diversos instrumentos (organizativos, programáticos, normativos ou de ordenamento 

do setor, financeiros, de investigação e prospectiva e de comunicação) que podem ser 

usados concomitante ou alternadamente.   

De outro modo, esses instrumentos foram lançados paulatinamente durante 

todo o processo de formação política da atividade no país. Assim, a cada ato, foi-se 

instrumentalizando e construindo a ossada da política de turismo por intermédio de 

diversos governos, ajudando a disciplinar a atividade em todo o território nacional. 

Nas palavras de Araújo e César (2012, p. 258), ao analisarem a evolução do 

arcabouço político-institucional do turismo brasileiro, essa política “tem se mostrado 

um sistema em constante transformação, valendo ressaltar, contudo, que tal 
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movimento não é linear: ele representa recuos e avanços naturais nesse tipo de 

transição”. De fato, há uma clivagem quanto à condução da política no país, 

resultante das orientações da Constituição de 1988 e que repercutiram em um 

processo de institucionalização do planejamento nacional materializado no primeiro 

Planejamento Plurianual, ou PPA (1991-1995). E é evidente a projeção em todos os 

setores da sociedade. Cruz (2006) aborda essa mudança na política brasileira, de 

velhos e novos paradigmas, que resvalou nas políticas públicas de turismo, e os esboça 

da seguinte forma:  

 

QUADRO 3 - Políticas públicas de turismo no Brasil: velhos e novos paradigmas 

 Passado (até o final dos anos 80) Presente 

Infraestrutura 

Criação de facilidades para a implementação 

de infraestruturas turísticas 

(binômio fomento-rodoviarização) 

Implementação/melhoria de 

infraestrutura básica e de transporte 

(aeroportos, principalmente) 

Desenvolvimento 

Econômico 

Geração de riqueza (desenvolvimento 

econômico a qualquer preço) 

Geração de emprego e renda 

/desenvolvimento sustentável 

Gestão Centralização 
Descentralização/ gestão 

participativa 

Escala Nacional e Regional Regional e Local 

Mercado Estado regulador/interventor Liberalização/Desregulamentação 

Natureza Objeto de atração Objeto de atração e de proteção 

Espaço-Território Palco de ações deliberadas 
Receptáculo de ações planejadas 

(espaço-objeto) 

Fonte: CRUZ (2006). 

 

A síntese feita por Cruz (2006) nos ajuda a elucidar o grau de alteração na 

política turística brasileira, que, entre outros fatores, deixou de ser centralizada no 

governo federal para ter a coparticipação de outros atores situados nos estados e 

municípios. Assim, deixou de olhar para a vaga escala nacional e passou a enxergar as 

escalas regional e local; deixou de barganhar um desenvolvimento a qualquer preço, 

ao custo da exploração da natureza e das comunidades, e repensou o aspecto da 

geração de emprego e renda e de um modelo de desenvolvimento ancorado na 

sustentabilidade. Tudo isso, é claro, tem diferentes tônicas e impactos nos territórios, a 

depender do nível de organização dos atores locais, como será abordado no último 

capítulo desta pesquisa.  

Na presente abordagem, considera-se que o divisor de águas da história do 

planejamento no país e nos seus reflexos na política de turismo só veio existir 

efetivamente no início de 1990, no governo de Itamar Franco. Na ótica defendida 
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nesta tese, deve-se reconhecer que a virada do século inseriu novos e relevantes temas 

que afetavam profundamente a sociedade, passando a ser uma marca institucional no 

campo do turismo. Temas já inseridos na política, mas geralmente tratados de forma 

superficial – como o meio ambiente, a sociedade e a cultura –, passaram a ser notados 

na sua inteireza, na sua especificidade – como os desafios da responsabilidade social, 

aqueles relativos ao controle e à fiscalização da exploração sexual e do tráfico de 

crianças e adolescentes, ao turismo acessível para pessoas com necessidades especiais. 

No campo da cultura, um bom exemplo de medidas que afetaram o turismo foi o 

Plano Nacional de Cultura. Isso mostra uma nova roupagem, uma nova intenção das 

políticas públicas no Brasil, impactante não só para o setor turístico e o 

reconhecimento da necessidade do planejamento turístico ultrapassar a sua própria 

barreira setorial, o que assegurou uma política mais ampla e atenta.   

É forçoso reconhecer que o processo de planejamento constituído no país 

desde a década de 1930 vem conduzindo, no século XXI, uma outra política com 

horizontes mais amplos, privilegiando a atividade nos seus âmbitos cultural, social, 

econômico, ambiental e político, bem como a participação dos atores locais, a 

inclusão, sobretudo após o Plano Nacional de Turismo 2003/2007. E, ao que parece, 

está caminhando para refutar a política voltada somente para o desenvolvimentismo a 

qualquer custo.  

Nesse novo tratamento na política de turismo, o que se coloca como 

imperativo é, mais uma vez, a intencionalidade da política. O que parece estar em 

jogo é a eleição das ações e dos atores sociais ou, como dito anteriormente, para que 

e para quem a política é feita? E como ela se processa nos lugares a que se destina? 

Uma vez instalada uma estrutura organizacional da atividade no país e 

redefinida a intencionalidade da política, outra ordem de tarefas emerge das escalas 

dos municípios, as quais precisam ser enxergadas e consideradas quando da 

elaboração das políticas públicas.   
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CAPÍTULO III 

 3 A política de turismo no estado de Goiás  

Se comparada à política de turismo no Brasil, a trajetória do turismo em 

Goiás não é tão recente quanto parece, nem as medidas para estimulá-lo. No entanto, 

delinear essa trajetória, como já identificaram Almeida (2002) e Teixeira (2013), é 

uma tarefa desafiadora em função da falta de uma memória institucional alimentada 

por arquivos, documentos e relatórios de atividades organizacionais do governo 

estadual.  

A narrativa que se segue, do ponto de vista metodológico, utilizou de 

pesquisa documental, composta pelo levantamento da legislação goiana voltada para 

o turismo, de modo a averiguar se havia menções claras à atividade turística na 

macrogestão de cada governo, assim como na escala municipal.
20

 Aponta-se uma 

necessidade paralela de verificar como os governos estaduais se aparelharam para 

viabilizar as políticas derivadas da esfera nacional, bem como para delinear 

intervenções complementares àquelas que permitiram construir uma agenda de ações 

para o turismo goiano. Com essa estratégia, apresenta-se uma periodização composta 

por quatro momentos: o primeiro caracteriza-se pela construção do aparato 

institucional do turismo (entre 1961 e 1978); o segundo abrange um período em que 

ocorre a emergência de novos discursos e temas (entre 1979 e 1990); o terceiro 

constitui-se da proposta de descentralização da política de turismo (entre 1991 e 

1998); o quarto refere-se ao fortalecimento do planejamento nas escalas estadual e 

municipal (a partir de 1999).
21
   

 

3.1  Construção do aparato institucional do turismo (1961-1978) 

Os primeiros instrumentos legais que permitiram a regulamentação da 

atividade turística no estado foram identificados no início da década de 1960, quando, 

                                            
20 O site utilizado para a pesquisa foi <http://www.casacivil.go.gov.br>, com acesso pelo item 

“Pesquisa legislação”. A investigação foi complementada por meio de pesquisa documental em 

órgãos oficiais do governo e bibliotecas públicas da cidade de Goiânia.  

21 Foi possível realizar um mapeamento com ações pontuais voltadas para o turismo, diagnosticadas 

nos planos do governo de Mauro Borges ao do primeiro mandato de Iris Rezende. Os demais 

mandatos não puderam ser verificados em virtude da generalização das informações, não sendo 

possível, pois, espacializá-las.  

http://www.casacivil.go.gov.br/
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na gestão de Mauro Borges Teixeira (1961-1964), houve uma intervenção estatal 

ordenada por meio de um plano com objetivos e metas.  

É oportuno lembrar que, conforme o recenseamento de 1960 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1961), a população de Goiás, incluindo 

o atual estado do Tocantins, era de 1.917.460 habitantes. No documento intitulado 

Plano de Desenvolvimento Econômico de Goiás (1961-1965),
22

 detectam-se as 

primeiras intervenções governamentais planejadas para exortar a atividade turística. As 

estratégias adotadas, como mostra o Mapa 1, eram destinadas somente a três 

municípios: a) Goiânia (150.306 hab.), por ter o atributo de uma capital moderna, 

que representava o vertiginoso desenvolvimento do Oeste brasileiro e que formaria 

com Brasília um circuito turístico de negócios; b) Caldas Novas (28.478 hab.), que 

deveria ser transformada em estância hidromineral, aparelhada para fins sanitários e 

turísticos; c) Cidade de Goiás (6.315 hab.), monumento histórico e artístico do Brasil 

Central que deveria passar por um processo de restauração e preservação. Nota-se, 

pela análise do plano, batizado de “Plano MB” (Mauro Borges), um forte vínculo com 

o nacional-desenvolvimentismo, estilo de gestão e planejamento centralizados na mão 

do poder público e amparados por um corpo inédito de tecnocratas que poderia ter 

alterado profundamente a estrutura administrativa vigente do estado de Goiás, caso 

sua atuação não tivesse sido abortada pelo golpe militar.  

O Plano de ação do governo Otávio Lage de Siqueira: triênio 1968-1970 

(GOIÁS, 1968a),
23

 cuja orientação teria sido dada pelo governo central por meio das 

diretrizes para uma política nacional de turismo,
24

 também galgou um estado 

desenvolvimentista, a partir do amplo apoio à indústria e à agropecuária. Tendo em 

vista que, em 1970, o estado registrava 2.997.570 habitantes (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1971), justificada estava a preocupação 

quanto ao estabelecimento de uma sólida infraestrutura viária, com a pavimentação 

de cerca de 2.800 km de rodovias estaduais e federais, com rede de transmissão e 

distribuição de energia elétrica, ampliação dos sistemas de produção etc. (GOIÁS, 

1968a), como revela a Mapa 2. 

                                            
22 Lei nº 3.040, de 7 de novembro de 1960 (TEIXEIRA, 1961).   

23 Otávio Lage de Siqueira governou o estado entre janeiro de 1966 e março de 1971. 

24 O estímulo para tanto foi dado pelo Decreto-Lei nº 55/66, que viria a definir a primeira PNT, a 

criar o CNTur e a Embratur. A partir desse instrumento, fundos foram criados e muitos estados 

foram estimulados a estabelecer suas próprias políticas, como ocorreu com Goiás.    
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MAPA 1 - Política de turismo no estado de Goiás: ocorrência de ações no governo de 

Mauro Borges (1961-1965)  
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MAPA 2 - Política de turismo no estado de Goiás: ocorrência de ações no governo de 

Otávio Lage de Siqueira (1968-1970) 
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Setores como o turismo, a cultura e o meio ambiente foram pouco 

notados. Em relação ao planejamento do turismo, há referências quanto à criação de 

um departamento que iniciaria a implantação da PNT dentro do programa do 

Conselho Nacional deveria coordenar o assunto e criar um conselho estadual que, por 

sua vez, seria o órgão incentivador e normativo das atividades turísticas no estado. 

Vê-se aqui um reflexo da política nacional já estabelecida em 1966 pelo 

Decreto nº 55, embora as ações ainda sejam restritas a poucos municípios, como 

Goiânia, Caldas Novas e Rio Verde, e não se debrucem sobre a construção de novos 

destinos. Em termos de maior relevância, cita-se a construção do Bosque dos Buritis 

em Goiânia, a recuperação do Cine Teatro Goiânia (a capital contava com 381.055 

habitantes em 1970), a execução das obras do Plano Integrado de Caldas Novas, além 

da publicação de um guia turístico de Goiás. Apesar da pouca atenção dada à 

estruturação da atividade no estado, o próprio governador participou do 1º Encontro 

Brasileiro de Turismo, sediado no Rio de Janeiro, com a intenção de inserir o estado 

de Goiás no roteiro nacional de turismo (GOIÁS, 1968b). 

As ações mais ousadas e estruturantes para o setor turístico goiano foram 

identificadas nas Linhas de ação de Leonino Di Ramos Caiado (1972-1974) (GOIÁS, 

1971), algo pouco assinalado pela literatura goiana. No diagnóstico elaborado pela 

equipe de Caiado, reconhecia-se um aproveitamento incipiente do potencial do 

estado, ou, como foi denominado, uma “relativa estanqueidade”, tendo em vista as 

oportunidades para a obtenção de resultados econômicos mais expressivos. 

Cumprindo a função organizativa, o Departamento de Turismo (Detur)
25

 foi então 

formalizado, tornando-se uma estrutura jurídico-administrativa de maior autonomia  

enquadrando-se como iniciativa governamental vinculada à PNT capaz de construir 

um suporte organizacional necessário ao desenvolvimento do turismo no estado. A 

esse órgão caberia “exercer uma ação normativa, coordenadora, fiscalizadora e de 

gestão direta, em caso de insuficiência da iniciativa privada” (GOIÁS, 1971, p. 124).  

Por meio do planejamento como ferramenta, foi traçado um conjunto de 

programas com diagnóstico, estudos de viabilidade de oferta de produtos, promoção 

de convênios etc. para destinos já conhecidos do estado e outros novos, passíveis de 

estímulos. Como consequência, vários projetos privados se fizeram presentes na gestão 

                                            
25 Por meio do Decreto 188, de 19 de julho de 1971 (GOIÁS, 1971). 
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de Caiado, tais como: instalação de empresas de turismo em Goiânia; ampliação do 

parque hoteleiro de Caldas Novas via projetos urbanos, do Parque das Águas e da 

Pousada do Rio Quente; implantação e ampliação do turismo no rio Araguaia; 

experimentação de empreendimentos turísticos em Itajá, Itiquira e Pirenópolis; estudos 

de viabilidade de implantação de rede de motelaria ao longo da Belém-Brasília. Há 

menções claras quanto à criação da primeira fonte artificial de água termal de Caldas 

Novas (poço), em 1973, e a estratégias de marketing em um documento promocional 

chamado de “O Rio Praia”. O Detur elaboraria o ousado Plano de Aproveitamento 

Integrado do Vale do Araguaia, que permitiria a prática de safári no Parque Nacional 

do Araguaia. Assim feito, apresentaria informações concretas aos investidores sobre a 

escolha das áreas para investimento sob sua coordenação. Este era um exemplo da 

carta de potenciais concentrados no estado, à disposição de possíveis empresários país 

afora.  

Conforme apontou relatório do sucessor de Caiado, o maior impacto da 

ação empresarial, tanto em quantidade como em qualidade de hotéis, foi sentido em 

Caldas Novas (GOIÁS, 1976). Acrescentam-se, ainda, importantes ações de proteção 

do patrimônio das cidades históricas de Goiás e Pirenópolis, para a divulgação do 

valor turístico e cultural e de estímulo à hotelaria (MAPA 3).  

Almeida (2002) afirma que nesse governo foram adotadas medidas 

importantes para o turismo por meio do Detur e do Grupo de Trabalho de Turismo 

(GTT).
26

 Este último deveria identificar as principais regiões goianas com 

potencialidades turísticas para uma posterior implantação do Sistema Estadual de 

Turismo. Diante desses feitos, há que se atribuir a devida responsabilidade a Leonino 

Caiado pelo desenvolvimento do setor em Goiás a partir da construção de uma 

agenda formal e institucional que assimilou a importância de parte dos instrumentos 

que compõem a política de turismo, tratados anteriormente por Velasco González 

(2007, 2011).  

 

 

 

                                            
26 Em nossa pesquisa não foi possível identificar o real papel do GTT, além daquele descrito por 

Almeida (2002).  
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MAPA 3 - Política de turismo no estado de Goiás: ocorrência de ações no governo de 

Leonino Di Ramos Caiado (1972-1974) 
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Nas palavras do governador Leonino Caiado, há clara intenção quanto à 

criação de uma política para o turismo: 

 

Dirigirei o esforço de meu governo no sentido da criação de uma 

política de turismo com um trabalho em profundidade para o 

aproveitamento racional e efetivo do manancial de cultura, arte e 

beleza de nossas tradições; ao incremento de nossas estâncias 

balneárias e a recuperação do Vale do Araguaia. (GOIÁS, 1971). 

 

Na análise dos documentos referentes à gestão desse governador, há 

referências evidentes à parceria público-privada. Um exemplo disso é o que se 

visualiza nos documentos promocionais propostos pela Secretaria da Indústria e 

Comércio, intitulados Venha ganhar dinheiro em Goiás e “Goiás – um convite ao 

investimento”, cuja meta para o turismo era torná-lo bastante produtivo de modo a 

contribuir para a renda interna do estado. Os documentos divulgavam imagens de 

vários pontos turísticos do estado, como cidades históricas, recursos aquáticos, grutas e 

formações rochosas, além das fortes evidências de demanda para alguns destinos 

(FIGURA 2). 

 

FIGURA 2 - Documentos de divulgação do estado de Goiás para investidores internos 

e externos, 1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOIÁS (1971).  

 

Ainda na administração de Caiado, em 1972, foi definida, à luz do 

contexto nacional, a Política Estadual de Turismo, que criou o Conselho Estadual de 
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Turismo (Contur) e a Empresa de Turismo do Estado de Goiás (Goiastur), vinculada à 

Secretaria da Indústria e Comércio, com natureza de empresa pública e a finalidade de 

executar a Política Estadual de Turismo.
27

 Solha (2004), amparada em Beni (1991), 

afirma que a denominação “Empresa de Turismo” era predominante nos estados e, 

com o passar dos anos, foi substituída ou mesmo extinta.  

A Política Estadual de Turismo de então compreendia o conjunto “de 

diretrizes e normas de orientação e estímulo às iniciativas e atividades, do setor 

público ou privado, dirigidas para o campo do turismo, reconhecidas e declaradas de 

interesse para o desenvolvimento econômico, social ou cultural do Estado de Goiás” 

(Art. 1º), e deveria ser formulada e executada pelo Sistema Estadual de Turismo 

(GOIÁS, 1972). Ressalve-se que, na esfera federal, o governo destinou, nesse período, 

recursos para a formulação da PNT, o que gerou uma série de repercussões nos 

estados, como ocorreu em Goiás. O contexto da época pode ser elucidado por Solha 

(2004), que afirma que a década de 1970 foi representativa para a política no âmbito 

dos estados, uma vez que, orientados por uma política nacional, criaram seus 

primeiros organismos de turismo sob a forma de diferentes estruturas (secretarias, 

departamentos, divisões, conselhos, fundos etc.) que pudessem alavancar esta nova 

atividade. 

No governo de Irapuan Costa Júnior (1975-1979) também foi assegurada 

uma intenção política para o turismo estadual, que seria orientada de maneira a 

tornar-se compatível com a PNT. Como principal ferramenta para o estímulo ao setor, 

criou-se o Fundo de Desenvolvimento do Turismo (Fundetur), instituição financeira 

com a seguinte característica: 

 

[...] estrutura contábil e natureza financeira própria, destinado a 

fomentar e prover recursos para o funcionamento de obras, serviços e 

atividades turísticas do Estado, bem como a garantir a liquidez de 

empréstimos de qualquer natureza e o cumprimento de obrigações 

decorrentes de convênios e contratos firmados com entidades públicas 

ou particulares. (GOIÁS, 1975).  

 

As estratégias adotadas estavam vinculadas, nessa administração, às 

Diretrizes gerais e setoriais da ação do governo Irapuan Costa Júnior (GOIÁS, 1976). 

                                            
27 Lei n° 7.540, de 12 de setembro de 1972 (GOIÁS, 1972). 
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Do ponto de vista do contexto econômico, a agricultura passava por intenso processo 

de modernização para atender às demandas nacionais por exportação.  

Os esforços do governo federal, com a criação de programas como o 

Programa para o Desenvolvimento do Cerrado (Polocentro) e a Região 

Geoeconômica de Brasília, privilegiaram o Centro-Oeste e em especial Goiás, segundo 

Arrais (2007). Do ponto de vista da política do lazer e do turismo, o plano do 

governo Irapuan Costa Júnior evidenciava a falta de uma política clara para o setor, a 

despeito das ações anteriores. 

Existiam os equipamentos, mas eram de baixa utilização e se limitavam à 

construção de quadras de esportes e estádios. Reconhecia-se o potencial da atividade 

como estimuladora da economia desde a criação do Detur, cinco anos antes, mas as 

atrações que mereciam mais interesse limitavam-se às cidades de Brasília e Goiânia. Na 

linha do planejamento, a Goiastur já levantara estudos sobre o fluxo de turistas e a 

capacidade de recepção e projeção de impactos econômicos (GOIÁS, 1976). Das 

conclusões do diagnóstico, apontaram-se as seguintes:  

a) Goiânia apresentava um parque hoteleiro, em 1974, com 1.168 

leitos e 704 aposentos com taxa de ocupação anual em torno de 80% 

e dispêndio médio pelos turistas de Cr$ 2.233,00 (dia/per capita);  

b) A cidade de Aruanã, portal do turismo no Rio Araguaia, registrou, 

em julho de 1973, a chegada de 1.691 turistas proporcionando um 

ingresso de 532 mil cruzeiros no município;  

c) Em Pirenópolis, na Festa do Divino, em 1973, entraram 2.606 

turistas impactando o município com 147 mil cruzeiros (GOIÁS, 1976, 

p. 96-97).  

 

 

De certo modo, o plano de governo reconhecia um nível de planejamento 

por parte do então órgão público do turismo: “Se, por um lado faltaram condições 

materiais ao Sistema Estadual de Turismo para atuar mais agressivamente, de outro, 

serviu muito bem para ativar a iniciativa privada em busca de projetos potenciais” 

(GOIÁS, 1976, p. 97). Assim, vários apontamentos foram feitos no sentido de dirimir 

entraves já existentes nos municípios dotados de uma estrutura turística – como 

Goiânia, Caldas Novas, Cidade de Goiás e Aruanã –, tais como a falta de preparação 

da mão de obra, a inexistência de uma linha de crédito no estado, a situação da 

infraestrutura de apoio, transporte, energia e saneamento, bem como a ainda 

reduzida diversificação das opções de lazer para o turista (MAPA 4).  
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MAPA 4 - Política de turismo no estado de Goiás: ocorrência de ações no governo de 

Irapuan Costa Júnior (1975-1979) 
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Segundo o Anuário Estatístico de Goiás de 1978 (GOIÁS, 1979), havia no 

estado, em 1977, 128 registros de meios de hospedagem, com entrada de 382.472 

hóspedes e 1.868 empregados. Chama a atenção o caso de Caldas Novas, cujos 24 

empreendimentos receberam naquele ano um total de 115.222 hóspedes e já 

contavam com o corpo de 635 empregados somente no setor hoteleiro. No presente 

contexto analisado, as diretrizes de Costa Júnior (GOIÁS, 1976) admitiam que a 

viabilidade do turismo no estado dependeria de uma política para ativar os polos já 

reconhecidos, mediante a elaboração de um programa de complementação turística 

interna e uma integração com a política de turismo do Distrito Federal. É importante 

destacar que o referido plano corroborava as medidas anteriores, mas realçava a 

preocupação com a conservação do patrimônio histórico e a constituição de museus, 

com a expansão das artes e das feiras artesanais, seguindo uma linha de abordagem já 

apontada na ótica nacional.  

Nessa primeira fase da política de turismo goiana, além da construção do 

aparato institucional da atividade, já se nota um direcionamento para alguns 

municípios de evidente potencial e um planejamento estatal voltado para estimular o 

empresariado com metas relativamente claras, sob a orientação das diretrizes nacionais 

criadas, embora não se registrem estímulos financeiros advindos do governo federal. 

O que não era de se estranhar, uma vez que, no contexto nacional, o esforço de 

desenvolvimento deveria privilegiar, para o Centro-Oeste, máxima mobilização 

possível para o vasto potencial agropecuário e agroindustrial, principalmente nas áreas 

de Cerrado, consoante o III Plano Nacional de Desenvolvimento, ou PND (BRASIL, 

1981b).  

Na trajetória de quase vinte anos de institucionalidade do turismo em 

Goiás, depreende-se uma atividade de pouco peso na economia goiana, sobretudo se 

colocada diante dos vertiginosos impactos agropecuários já consagrados nas terras 

locais. Entretanto, uma nova atividade econômica estava sendo alicerçada sob os 

créditos lançados pelo poder público, sob a proposição dos primeiros instrumentos 

legais necessários para edificar a Política Estadual de Turismo e sob a noção da 

importância de planejar. É muito importante ressaltar que esse conjunto de medidas e 

preocupações em formatar e orientar a atividade permitiu esboçar o mapa do turismo 

goiano. Municípios como Caldas Novas, Pirenópolis e aqueles banhados pelo rio 
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Araguaia foram repetidas vezes alvo de ações nesse interregno.   

 

3.2  A emergência de novos discursos e a discrição do poder público (1979-1990) 

 

Os elementos mais próximos do campo do turismo vislumbrados no plano 

do governo de Ary Valadão (1980-1983) foram tímidas ações voltadas para a cultura e 

o meio ambiente. O ápice do seu programa foram intervenções na educação e na 

cultura, como a construção de edifícios públicos para abrigar casas de cultura e 

difundir os chamados “bolsões culturais” espalhados pelo estado, especialmente em 

Goiás, Jaraguá, Pilar de Goiás e Pirenópolis.  

No que tange ao meio ambiente, mesmo diante das falhas de proteção dos 

recursos naturais no estado e diante dos efeitos do amplo investimento na indústria, 

algumas medidas sutis tomadas para o funcionamento das Unidades de Conservação 

criadas se destacaram desde o início de 1960. No entanto, no relatório de gestão do 

então governador (VALADÃO, 1983), a Goiastur descreveu um rosário de casos de 

hotéis construídos, sem evidência de incentivo público, em várias cidades do estado 

(Catalão, Caldas Novas, Itumbiara, Goiânia, Porto Nacional e Araguacema), como as 

mais importantes intervenções dessa gestão. Além dessas ações conduzidas pela 

iniciativa privada, foi identificada uma medida de caráter residual: o uso de 

campanhas de publicidade destinadas a grupos de excursionistas. Almeida (2002) 

confirma que havia, de fato, nesse governo, uma tentativa de dinamização do turismo 

a partir do estímulo à iniciativa privada, e que sua marca passou a ser a divulgação 

nacional e internacional daqueles destinos nos quais a atividade estava mais 

estruturada (Goiás, Caldas Novas, Vale do Araguaia) e daqueles que apresentavam 

algum potencial ecológico reconhecido (Corumbá de Goiás e Formosa). Isso só vem 

reafirmar o papel desempenhado pelos gestores do período anterior no sentido de 

terem, ao seu modo, estruturado um roteiro de destinos viáveis para divulgação 

(MAPA 5). 
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MAPA 5 - Política de turismo no estado de Goiás: ocorrência de ações no governo de 

Ary Valadão (1980-1983) 
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Fica claro que Ary Valadão aproveitou para atrair investimentos para o 

estado que incrementassem e diversificassem sua economia, a partir do produto 

preparado pelos governos anteriores, e preferiu dedicar-se decisivamente ao setor 

agropecuário e ao programa de industrialização goiana. Essa medida foi conduzida 

pelo governo federal, cujas orientações eram restritas à modernização do parque 

hoteleiro brasileiro e à divulgação de atrativos, segundo Solha (2004). 

A gestão política de Iris Rezende (1983-1986) para a atividade em Goiás 

parece contraditória. Se, por um lado, logo no início da sua gestão ele autorizou 

mudanças no sistema administrativo do Poder Executivo e extinguiu a Goiastur,
28

 

criando um órgão menor, a Superintendência do Turismo de Goiás,
29

 por outro, 

propôs uma alteração na conjuntura do turismo ao lançar o Plano global de trabalho 

do governo de Iris Rezende (1983-1987) (GOIÁS, 1984a), que se desdobrava em doze 

planos setoriais. O turismo situava-se no plano Indústria, Comércio e Turismo, 

segundo o qual objetivava atingir “manutenção e crescimento do nível de emprego; 

redução das desigualdades regionais; e descentralização administrativa, 

desburocratização e aperfeiçoamento institucional” (GOIÁS, 1984b, p. 9). No 

documento, há referências de destaque ao interesse do governador em constituir um 

setor mais organizado, profissionalizado, com prioridades voltadas para o 

fortalecimento de empresas de turismo; a promoção de melhorias na mão de obra 

para o turismo receptivo, no sistema de comercialização dos produtos, nos incentivos 

fiscais para a ampliação do parque hoteleiro, nos atrativos folclóricos, artesanais, 

históricos e culturais, segundo as regiões; o direcionamento de recursos para 

equipamentos destinados às classes de baixa renda; a criação de programas de turismo 

e lazer para o funcionalismo estadual, sobretudo nas férias escolares. Um dado 

relevante nesse plano foi a presença inédita de programas específicos para todos os 

setores, bem como de projetos ou atividades correlatas.  

No setor aqui referido, foram identificados quatro programas de ação: a) 

programa de informações comerciais, turísticas e de serviços; b) programa de 

                                            
28 Lei nº 9.391, de 22 de novembro de 1983 (GOIÁS, 1983a). 

29 A Goiastur foi substituída pela Superintendência de Turismo de Goiás, com o objetivo de “executar 

a política estadual de turismo, na forma em que esta for definida...” (Art. 3º), conforme o Decreto 

nº 2.303, de 29 de dezembro de 1983 (GOIÁS, 1983b). O órgão continuou assim até o fim da 

gestão de Henrique Santillo, em 1991. 
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promoção comercial; c) programa de extensão comercial e d) programa de promoção 

e extensão turística, folclórica e artesanal (GOIÁS, 1984b).  

Havia uma preocupação genérica com o turismo estadual que retomava a 

reestruturação devida e articulada com os interesses das diretrizes nacionais, mas não 

especificava espaços de atuação, sugerindo uma falta de clareza dos programas ou 

mesmo de conhecimento dos potenciais turísticos do estado. Apenas os já tradicionais 

municípios turísticos são citados dentro de um programa de melhorias da 

infraestrutura turística, tais como Caldas Novas, Goiás, Goiânia, Pirenópolis e 

Corumbá.  

Almeida (2002, p. 201) assegura que essa administração foi beneficiada 

pela “assinatura de Protocolo de Intenção entre a Goiastur
30

 e a Embratur, como 

objetivo de desenvolver ações promocionais para fomentar o turismo no estado”. 

Para a execução desse acordo entra em jogo a parceria do estado com o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac)
31
 para qualificar e treinar a mão de obra 

para o setor.  

Ao final da década de 1980, identificou-se a campanha de marketing “Goiás 

é Bom Demais”,
32

 da Superintendência Estadual de Turismo, para divulgar os pontos 

turísticos de Goiás. Novamente, subentende-se que os destinos do estado estavam 

preparados operacionalmente para isso. De fato, a pesquisa de Almeida (2002) 

levanta vários feitos e projetos de diagnóstico para outros municípios não 

especificados nos planos, a exemplo do levantamento das cavernas em São Domingos, 

do Programa Integrado de Três Ranchos e do Polo de Desenvolvimento Turístico da 

Região Leste Goiana. Aqui se percebe um direcionamento para um novo tipo de 

turismo, voltado para a questão ecológica. Chama também a atenção o destaque 

dado ao turismo na política nacional para o Centro-Oeste, por meio do Plano de 

desenvolvimento da Região Centro-Oeste (BRASIL, 1986), que apresenta o seguinte 

diagnóstico: 

                                            
30 Nesse caso, a Superintendência de Turismo de Goiás. 

31 O Senac foi criado em 1946 pelo Decreto-Lei nº 8.621 (BRASIL, 1946), a cargo da Confederação 

Nacional do Comércio, para organizar e administrar, no território nacional, escolas de 

aprendizagem comercial. 

32 Essa campanha foi retomada em 2007 pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae) em Goiás para intitular o projeto “Cara Brasileira”, que visava a projetar imagens 

de produtos goianos, entre eles o turismo.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8621-10-janeiro-1946-416555-norma-pe.html
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Apesar de dispor de um rico patrimônio histórico-cultural e 

paisagístico, o turismo no Centro-Oeste não apresenta aspectos 

relevantes no quadro econômico da região. Apresentando uma 

localização central, pouco favorável no contexto nacional, e uma 

insuficiente rede de infraestrutura, o setor necessita de um 

conhecimento básico que permita identificar melhor as potencialidades 

regionais, as formas e os meios mais adequados de se implementar e 

valorizar tal atividade, colocando-a num plano de importância entre 

os diversos setores da economia. (BRASIL, 1986, p. 60).  

 

A resposta para isso foi o Programa “Dinamização da Exploração e Atração 

Turística”, além de outros de importante interface com o turismo, como o de serviços 

básicos, a ampliação do papel das pequenas e médias empresas (PME) na região, o de 

apoio ao desenvolvimento urbano, o de saneamento básico e ambiental, e o de ação 

cultural. Observa-se a alusão feita, nesse documento, às comunidades locais dos 

destinos. O documento explicita que o aumento dos fluxos turísticos não deve 

descaracterizar culturalmente a comunidade nativa nem afetar os bens naturais e 

arqueológicos. Pormenorizando, temas jamais incorporados à política de turismo 

passaram a ser pauta na agenda governamental.  

No plano nacional, ressalta-se o contexto de crise vivido no final dos anos 

1980 e a sequência de mudanças quanto à forma de governar repercutidas pela 

promulgação da Constituição de 1988. No estado de Goiás, o governador Henrique 

Santillo (1987-1991) lançou a ideia de um novo formato de gestão pública estatal. Já 

em seu programa de governo (SANTILLO, 1986), pôs-se em pauta uma nova forma de 

governar, cujo interesse, segundo consta, assentava-se na “[r]egionalização 

descentralizada e democratização da Administração Pública com programa de 

fortalecimento dos municípios”, além de defender um crescimento econômico 

autossustentado, uma política para o meio ambiente, para a cultura e para o desporto 

e lazer, elementos já referendados, de certo modo, pelo seu antecessor.   

Entretanto, na seara do turismo, passa a verificar-se um aviltamento das 

questões a ele relacionadas, resultando em poucas e discretas medidas no governo 

Santillo. Entre as medidas propostas estavam: a fundação da União Nacional de 

Assistência e Turismo dos Servidores Públicos (Unatur) e da Associação Brasileira de 

Assistência e Turismo (Abrastur). Constam também nos relatórios orçamentários do 

estado de Goiás de 1990 feitos isolados de promoção e implantação de terminais 
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turísticos, a cargo da Superintendência de Turismo de Goiás. Esse órgão, por sinal, 

considerando a reestrutura organizacional do Executivo, foi colocado à margem da 

agenda de prioridades nessa gestão. Uma das maiores provas do descaso quanto à 

política de turismo foi a extinção do Fundetur, criado ainda em 1975.  

Para Solha (2004), uma característica da década de 1980 relativa à 

administração do turismo nos estados foi a intensa transformação das estruturas 

administrativas, o que resvalou na recriação, redução e até extinção de secretarias 

específicas do turismo fundadas durante a década de 1970.  

Não fosse a gestão de Iris Rezende, esse período teria sido a síntese do 

descaso com o desenvolvimento do setor por parte do órgão público estatal. Além da 

inexistência de uma política clara para o turismo, o período representou um retrocesso 

e uma descontinuidade das ações estaduais se comparado ao período anterior, como 

já era previsto em função da crise econômica vivida em toda a década de 1980. O que 

a atividade turística tirou de proveito nessa fase foi o fato de emergirem no debate 

político preocupações com temas que estavam em voga no país, surgidas de 

demandas da sociedade, e que já começavam a afetar o desempenho do setor. Entre 

estas estavam questões ligadas ao meio ambiente, à cultura e ao significado das 

comunidades locais, além da necessidade de se pensar um novo formato de gestão 

que reconsiderasse o papel da escala municipal. Todos esses temas permearão as 

políticas do setor na nova década (MAPA 6). 
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MAPA 6 - Política de turismo no estado de Goiás: ocorrência de ações no governo de 

Iris Rezende (1983-1986) 
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3.3  A política de descentralização do turismo e a tônica ambiental (1991-1998) 

 

Para a política de turismo no Brasil, a década de 1990 representou um 

marco regulatório, após a redefinição do papel da Embratur e de  sua 

responsabilidade na execução de uma política nacional setorial. É a partir daqui que se 

começa a pensar em políticas públicas para o turismo, conforme defende Cruz (2000, 

2005). Em sintonia com o melhor desempenho das diretrizes nacionais, algumas 

mudanças repercutiram também em Goiás.  

No referido contexto, Iris Rezende (1991-1994) retoma a agenda do seu 

primeiro governo sob o estímulo do Plano de desenvolvimento da Região Centro-

Oeste (BRASIL, 1986), da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – 

Sudeco, no sentido de aumentar o fluxo de recursos e de financiamentos para projetos 

turísticos nos estados. A Secretaria de Indústria e Comércio recebe nova denominação, 

passando a se chamar Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo, e cria, 

nessa estrutura, a Diretoria de Turismo.
33

 Em 1993 foi instituído e regulamentado, 

nessa secretaria, um fundo especial destinado à construção do Centro de Cultura e 

Convenções Dona Gercina Borges Teixeira, atual Centro de Cultura e Convenções de 

Goiânia.  

Animado pela tônica ambiental vivida no mundo após a Eco-92, constituiu-

se uma comissão para conduzir, gerenciar e apreciar o Zoneamento Ecológico-

Econômico do Estado de Goiás,
34

 considerando a 

imensa riqueza e a enorme importância do bioma do cerrado, que 

ocupa a quase totalidade do território goiano; considerando a 

necessidade de se estabelecer o nível de degradação ambiental no 

Estado; considerando a necessidade de compatibilizar o 

desenvolvimento econômico com a preservação ambiental; 

considerando a inexistência de um instrumento de intervenção que 

compatibilize o desenvolvimento econômico com a preservação do 

meio ambiente e a urgente necessidade de formulá-lo, para subsidiar o 

adequado planejamento do desenvolvimento do Estado de Goiás; 

considerando, finalmente, a necessidade de garantir uma melhor 

qualidade de vida aos cidadãos goianos. (GOIÁS, 1993). 

                                            
33 Lei nº 11.655, de 26 de dezembro de 1991 (GOIÁS, 1991). 

34 Esse mesmo documento foi reapresentado no governo de Maguito Vilela via Decreto nº 4.496, de 

18 de julho de 1995 (GOIÁS, 1995b), o que demonstra a não exequibilidade do primeiro. 
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Aliás, o setor turístico, na década de 1990, energizou-se pela questão 

ambiental mundial e nacional que atingiu a escala dos estados e colocou em evidência 

as regiões Centro-Oeste e Norte, dado o potencial ecológico de ambas. No caso de 

Goiás, Almeida (2002) aponta dois projetos de maior envergadura para a 

consolidação do turismo: o Projeto de Execução Descentralizada (PED), que instituiu 

os Polos de Ecoturismo, e a atuação do Sebrae
35

 na promoção de atividades diversas 

pertinentes ao turismo.  

Considera-se o PED uma das estratégias de descentralização da Política 

Nacional do Meio Ambiente nos estados que representou a primeira experiência de 

desenvolvimento sustentável do governo brasileiro e se efetivou no estado de Goiás 

por meio dos chamados Polos Irradiadores de Ecoturismo Microrregional. Os 

municípios beneficiados (Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Domingos e Três 

Ranchos) foram contemplados por um vasto plano de ações que envolviam 

diagnóstico, formatação de produtos, organização institucional local, regulamentação, 

capacitação e, sobretudo, medidas de proteção ao patrimônio, executadas entre 1994 

e 1998. Ao conjunto dos destinos do turismo goiano foram agregados novos 

municípios condicionados pelo potencial ecológico.      

Esse período compreendeu a gestão do governador Luiz Alberto Maguito 

Vilela (1995-1998), quando, exatamente, constatou-se um arrefecimento no turismo 

por parte da iniciativa do governo estadual. No diagnóstico levantado, assiste-se a um 

descompasso na política turística e ambiental entre os níveis federal e estadual. 

Quanto às mudanças organizacionais administrativas, o governador tomou uma 

medida que depreciava ainda mais a função do órgão oficial de turismo: a Goiastur 

deu lugar à Empresa Estadual de Eventos e Promoções, órgão máximo do turismo 

goiano. Com base nos dados levantados, essa empresa atentaria mais para a 

promoção de eventos e convenções que propriamente para o planejamento e 

desenvolvimento do setor como um todo, sem mostrar uma preocupação explícita 

                                            
35 Inicialmente nomeado Conselho de Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas 

(Cebrae), foi fundado em 1984 como órgão do governo federal que atuaria nos estados. Em 1990, 

o Decreto nº 99.570 desvinculou-o da administração pública federal e transformou-o em um 

serviço social autônomo, passando a denominar-se Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae). É esse órgão que passará a ter importância capital no planejamento e, 

sobretudo, na execução das ações para o desenvolvimento do turismo no estado.  
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com a Política Estadual de Turismo. Conforme estipulado no objetivo desse novo 

órgão, caberia a ele  

 

[...] fomentar o desenvolvimento do turismo no Estado de Goiás, bem 

como o processo sócio-econômico, cultural e técnico-científico, 

atraindo para os municípios goianos e sediando, em suas 

dependências, convenções, feiras, exposições, congressos, seminários, 

conferências e outros eventos de caráter local, regional, nacional e 

internacional, atendendo particularidades setoriais de acordo com a 

estrutura e vocação de cada município. (GOIÁS, 1995a, grifo nosso). 

De fato, a opção de desenvolver o turismo no estado foi da política de 

“promoção”, sobretudo sem a devida coordenação de um plano. No primeiro Plano 

Plurianual – 1996/1999 (GOIÁS, 1996), referente a essa gestão, consta o montante de 

R$71.300.000,00 para atender aos objetivos de:  

 

 Elaborar o Anuário Turístico de Goiás; 

 Elaborar estudos para dotar as áreas verdes de infraestrutura; 

 Apoiar as festas religiosas, rio Araguaia e o Carnaval temporão; 

 Implantar terminais turísticos nas cidades polos; 

 Implantar Albergues da Juventude; 

 Implantar pórticos de entradas nas cidades turísticas; 

 Capacitar as empresas de turismo; 

 Construir o polo estadual de Cachoeira Dourada e Buriti Alegre; 

 Divulgar o turismo goiano em nível nacional e internacional. 

Outra intervenção verificada foi a efetivação do Centro de Cultura e 

Convenções Dona Gercina Borges Teixeira, em Goiânia, onde já se concentravam mais 

de um milhão de habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 1996) e um setor de serviços, negócios e eventos em evidência – isso 

pode justificar a opção de criar a Empresa Estadual de Eventos e Promoções, que 

parecia existir em função da cidade de Goiânia.  

Já foi evidenciado em outro momento, citando Souza (2006), que a 

política pública é aquilo que o governo escolhe fazer ou não fazer. São ações, mas 

também são omissões. Nesse caso, mesmo a ingovernabilidade pode ser entendida 

como uma política. Diante desse quadro, os empresários do setor no estado ficaram 

alheios aos novos acontecimentos efervescentes do turismo nacional e à espreita de 

uma agenda de intenções políticas de cunho estadual. Na ótica federal, o programa 

implementado nos estados era o PNMT, que foi desenvolvido em todos os estados 
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brasileiros desde 1995 e se encerrou em 2001, sendo esta a principal ação para o 

desenvolvimento do turismo na gestão de Fernando Henrique Cardoso.  

Em 1999, foi criado o Comitê Executivo do Estado de Goiás para o PNMT, 

com as finalidades de I - coordenar as ações de implantação do programa; II - 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento dessas ações; III - coordenar a divulgação 

em nível estadual.
36

 De certo modo, os polos de ecoturismo tinham bastante relação 

com as ações do PNMT, haja vista que representaram uma linearidade de intervenções 

nos municípios, asseguraram a continuidade de uma metodologia de descentralização 

das estratégias e foram executadas pelo mesmo agente, o Sebrae (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE TURISMO, 1999b).  

Como o programa se baseava em adesão voluntária, o estado de Goiás 

contou com uma média de setenta municípios, classificados como Municípios 

Turísticos (MT) e Municípios com Potencial Turístico (MPT). Diga-se de passagem, 

uma conta alta, tendo em vista que a maioria desses municípios não havia alcançado 

nenhum estágio de preparação para o turismo.  

Pelo que se vê no conjunto de mapas a seguir, entre 1997 e 2002 houve 

uma variação do número de municípios participantes, conforme as deliberações 

normativas da Embratur. Em 1997 foram 67 municípios; em 1999, 78; em 2000, 55; 

em 2002, 79. A variação dessa participação estava relacionada a uma inscrição do 

município no programa e a seu interesse em atualizar ou não as informações que 

deveriam ser repassadas por meio dos Relatórios anuais do Rintur, não ao peso real 

que o turismo poderia representar no local. 

O conjunto dos mapas evidencia os municípios que se julgavam com 

potencial, sem tê-lo de fato, e outros destinos turísticos já consagrados (MT) às vezes 

eram dispostos na lista daqueles com potencial (MPT). Esse, por sinal, foi o caso de 

Rio Quente, quase sempre MPT, e de Caldas Novas, o mais consagrado destino 

turístico goiano, que na última lista disposta pela Deliberação Normativa nº 432, de 2 

de novembro de 2002 (INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO, 2002a), foi 

considerado apenas MPT, como se evidencia no Mapa 7. 

 

 

                                            
36 Por meio do Decreto nº 5.049, de 18 de maio de 1999 (GOIÁS, 1999a). 
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MAPA 7 - Política de turismo no estado de Goiás: Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT) - 1997-2002 
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Essa lógica pode ser explicada pelo princípio de que, “teoricamente, todos 

os lugares são potencialmente turísticos já que a atratividade turística dos lugares é 

uma construção cultural e histórica” (CRUZ, 2006, p. 339). Ao tratar do PNMT, 

Almeida (2002, p. 219) descreve alguns entraves na efetivação do programa no 

estado, que se deram em função da  

 

[...] falta de atuação do Conselho Estadual de Municipalização do 

Turismo, em razão de interesses diversos; deve-se ainda à metodologia 

adotada para sua implementação, que se esbarra nas limitações 

financeiras dos municípios, e à política partidária muitas vezes 

contrária aos interesses da coletividade.  

 

Ao que parece, os frutos do PNMT em Goiás foram tímidos, assim como 

no país todo, mas também foram fundamentais para a retomada da importância do 

turismo no estado, sobretudo quanto à autonomia dos municípios turísticos, que 

adotaram outra natureza de gestão. Adicionalmente, ocorreu maior socialização das 

informações, o que permitiu maior exequibilidade de mensuração de impactos das 

políticas em todos os setores. Na opinião da secretária de Turismo de Aruanã, o 

PNMT rendeu bons frutos para o município:  

 

Esses programas de descentralização do turismo contribuíram muito. 

Em Aruanã vivenciamos oficinas do PNMT em 2000, nessa época a 

velocidade das informações não fluíam tão rápidas comparadas a hoje, 

a contribuição da oficina foi no sentido da mobilização dos segmentos 

que compõem a cadeia turística como hotéis, barqueiros, alimentação, 

órgãos públicos e outros, durante as atividades houve o despertar do 

turismo como um sistema integrado e interdependente, lembro que a 

metodologia utilizada foi muito interessante, permitindo a 

participação de todos no diagnóstico de necessidades e para o 

planejamento de ações. A partir daí que algumas ações começaram a 

surgir como reuniões, capacitações, criação de conselhos, fóruns 

regionais e outros. 

 

Segundo Flávia de Brito Rabelo, então gerente de Planejamento e Pesquisa 

da Agência Estadual de Turismo (Agetur), o PNMT é considerado um programa bem 

relevante para o estado de Goiás. Ela assinalou a importância de um plano que 

fortalecesse a gestão política e que criasse uma governança local, fundamental para as 

próximas etapas do planejamento. Do ponto de vista da gestão política, o PED e o 
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PNMT foram os embriões para o PRT, na opinião de João Lino, gerente de Projetos 

de Produtos Turísticos da Goiás Turismo: “A política foi disponibilizada pra todo 

mundo, mas quem soube trabalhar, amadureceu como destino”, defende.  

Os anos 1990 fizeram o planejamento emergir como instrumento de gestão 

no país. A Constituição de 1988 “estabeleceu o atual sistema de planejamento e 

orçamento, em que o PPA das políticas públicas se articula com a execução dos 

orçamentos anuais e com os instrumentos de controle fiscal” (PARES; VALLE, 2006, p. 

229). Com efeito, esse mecanismo de planejamento permitiu, no novo século, a 

afirmação de projetos mais precisos para a política em todos os estados. O PPA pode 

ser compreendido como um documento “coordenador das ações governamentais e 

com poder de subordinar a seus objetivos todas as iniciativas do poder público” 

(SALGADO, 2010, p. 78).  

 Não se pode comparar o desempenho do turismo goiano ao que ocorreu 

na década de 1990 no Brasil, frequentemente apontado pela literatura como o 

momento da retomada do crescimento. Sob a ótica da gestão e do planejamento em 

escala estadual, se não houve um enfraquecimento, houve uma apatia em todo o 

setor, tendo em vista a minimização de importância do órgão público responsável. O 

desenvolvimento do setor foi dirigido, sobretudo, por programas do governo federal 

como o PED e o PNMT, cujas estratégias de gestão permitiram descentralizar as ações, 

repassando as decisões aos municípios turísticos e dando uma nova configuração para 

a política de gestão. Além disso, esses programas ajudaram a qualificar e formatar 

destinos goianos com perfil para o ecoturismo, algo que passou a ser uma identidade 

para o turismo estadual dali por diante – são exemplos os destinos de Alto Paraíso de 

Goiás, São Domingos, Três Ranchos e Corumbá de Goiás.  

 

3.4  O fortalecimento do planejamento na esfera estadual e municipal (a partir de 

1999) 

 

Embora
 
tenha sido feita uma referência ao Plano Plurianual 1996/1999, este 

representou um mero ensaio para o planejamento do estado de Goiás, uma vez que 

não foi disponibilizado ao público, já que não foi votado. Pode-se afirmar que as 
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experiências mais frutíferas de gestão e planejamento via PPA em Goiás se deram nas 

duas gestões consecutivas de Marconi Ferreira Perillo Júnior (1999-2006).
37

 Conforme 

assegura Salgado (2010), somente no final da década de 1990 é que esse modelo de 

intervenção regional, baseado nas diretrizes do planejamento estratégico, passou a 

integrar a agenda de preocupação do governo estadual.  

Diversos fatores atrelados ao governo de Marconi Perillo levam-nos a julgá-

lo particular quanto ao tratamento da política turística no estado, dentre eles: a) a 

efetiva adoção de uma ferramenta de planejamento com traçados mais claros (PPA); 

b) a sequência de gestão que, grosso modo, asseguraria maior possibilidade de 

continuidade dos programas
38

 e c) a existência de um contexto jamais visto de gestão 

nacional do turismo, considerando a criação do MTur em 2003.  

A marca da administração desse governador pode ser compreendida como 

a renovação na forma de governar. Assim, ele tratou de reorganizar toda a estrutura 

administrativa do estado na tentativa de modernizá-lo. No tema que nos interessa, 

muitas transformações ocorreram no sentido de extinguir ou redefinir órgãos criados 

pelos governos anteriores. Um dos exemplos foi a transformação, em 1999, da 

Empresa Estadual de Eventos e Promoções na Agetur.
39

 Foram extintas também a 

Diretoria de Turismo e as Superintendências de Promoções e Operações, e retirado o 

termo “turismo” do nome da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, embora 

esta ainda representasse o setor. Algumas dessas mudanças parecem ter favorecido o 

turismo, com a recriação de um órgão estadual próprio e com função ampliada, o que 

indicou uma política estadual para o setor:
40

  

Art. 2
º 
- É missão da AGETUR propiciar o fortalecimento e crescimento 

do turismo do Estado de Goiás, visando intensificar sua contribuição 

para geração de renda, ampliação do mercado de trabalho, elevação 

dos padrões do bem-estar social, integração nacional e valorização do 

patrimônio natural, cultural e técnico-científico. (GOIÁS, 1999b). 

                                            
37 Perillo ainda retornou para outros dois mandatos, em 2011 e 2014. 

38 É comum encontrar nos estudos que tratam de políticas de turismo no Brasil a afirmação de que a 

sua execução não se efetiva em função da interrupção de gestão e das trocas de partidos políticos. 

39  Entidade autárquica criada pela Lei nº 13.550, de 11 de novembro de 1999 (GOIÁS, 1999c), e 

regulamentada pelo Decreto nº 5.090, de 20 de agosto de 1999 (GOIÁS, 1999b).  

40 Segunda a pesquisa de Salgado (2010), em 1998 a estrutura administrativa estadual contava com 48 

unidades administrativas. Foi reduzida, pela Lei nº 13.000, de 20 de novembro de 1999, a 29 

unidades. 
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A situação vivida pelo turismo em todo o país era ainda de intensa 

mobilização dos estados para a inserção de seus municípios no PNMT. O governo de 

Goiás procurou adequar-se às normas, criando o Comitê Executivo do Estado de 

Goiás para o acompanhamento do programa (GOIÁS, 1999a),
41
 e assim definiu a 

Política Estadual de Turismo:
42

  

 

Art. 1º - A política estadual de turismo compreende o conjunto de 

diretrizes e normas ligadas ao planejamento e à execução das 

iniciativas públicas, particulares e da sociedade organizada, 

concernentes ao turismo, desde que interessem ao desenvolvimento 

econômico, social e cultural do Estado de Goiás. 

Art. 2º - Os órgãos oficiais exercerão, relativamente ao turismo, as 

funções de planejamento, coordenação, fomento, estímulo e 

promoção, na forma deste decreto e das normas complementares que 

forem baixadas. 

§ 1º - A política estadual de turismo será orientada de maneira 

sistêmica e harmônica com a Política Nacional de Turismo. 

§ 2º - Para a garantia do desenvolvimento orgânico das atividades 

turísticas, os programas e projetos oficiais serão coordenados aos da 

iniciativa privada, gerando atratividade para as diversas regiões do 

Estado. 

Art. 3º - O CONTUR - Conselho Estadual de Turismo, órgão vinculado 

à Governadoria, será composto por membros efetivos e suplentes […]. 

 

 

No contexto de seu planejamento global estratégico, o primeiro plano da 

gestão de Marconi Perillo foi o Plano Plurianual 2000/2003: Goiás século XXI,
43

 cujo 

objetivo geral era a “inserção de Goiás na economia nacional e internacional para 

garantir seu crescimento em termos de progresso econômico, social e de qualidade de 

vida” (GOIÁS, 1999d). Essa abordagem se refletiu, no âmbito do turismo, em seis 

modalidades de programas com orçamento próprio de R$ 117.649.920,00 para o 

exercício, os quais indicaram o fortalecimento da política de turismo no estado 

(GRÁFICO 2). 

 

 

                                            
41 Decreto nº 5.049, de 18 de maio de 1999. 

42 Decreto n° 5.300, de 18 de outubro de 2000 (GOIÁS, 2000a). 

43 Lei Complementar nº 13.570, de 28 de dezembro de 1999 (GOIÁS, 1999d). 
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GRÁFICO 2 - Programas e recursos destinados para o desenvolvimento do turismo no 

PPA (2000-2003) do governo estadual de Goiás 

 

Fonte: GOIÁS (2000b). 

 

Nessa perspectiva, verifica-se uma diferença crucial quanto ao processo de 

planejamento estratégico estatal, que promoveu ações mais bem definidas, com 

programas e orçamentos específicos e de dimensão mais ampla, considerando a 

diversidade do estado sob a denominação de “polos”. Um ponto a destacar do 

referido PPA é que alguns municípios, considerados polos turísticos, receberam maior 

atenção por parte dos programas, sem desconsiderar a necessidade de estimular e 

desenvolver as vocações de outros municípios. 

Uma vez superado o Rintur, a Agetur, com diretrizes mais bem traçadas, 

passou a realizar inventários de oferta e estudos de demanda naqueles municípios com 

claro potencial turístico, compondo, a partir de então, um quadro de informações 

turísticas de importância capital (GRÁFICO 3).  
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GRÁFICO 3 - Evolução do número de pesquisas de diagnóstico nos municípios 

turísticos (2000-2014)  

 

Fonte: <http://www.goiasturismo.go.gov.br/goias-turismo/iptur>. 

Nota: Dados trabalhados pela autora. 

 

Ao todo foram identificados 49 documentos referentes à pesquisa de 

demanda (perfil, hábitos e gastos) e dezenove referentes a estudos de oferta 

(inventário/diagnóstico), segundo o Instituto de Pesquisas Turísticas do Estado de 

Goiás (IPTUR). Há, pelo menos, três momentos expressos no Gráfico 3: o primeiro 

entre 2000 e 2004, com relevo para 2002; o segundo entre 2005 e 2006, com 

inexistência de estudos; o terceiro a partir de 2007, com uma retomada dos estudos. 

Essa etapa da política de turismo goiana constituiu-se basicamente por pesquisas 

emanadas da escala do estado, que incluíam parcerias entre instituições acadêmicas 

e/ou de pesquisas públicas e privadas.   

Na segunda gestão de Marconi Perillo, o Plano Plurianual 2004/2007: 

Plano Goiás século XXI – Avançar Mais, constituído por seis macroestratégias não 

setorizadas nos órgãos de planejamento do estado, inseriu o turismo no polo Goiás 

Competitivo e Polo Econômico Regional. Um dos desafios do plano era desenvolver a 

competitividade goiana por meio de estratégias que potencializassem as forças 

econômicas do estado, com sólida superação dos entraves ao seu desenvolvimento e 

aprofundamento da modernização administrativa. Todavia, dada a inserção dos temas 

de inclusão social no Brasil, o plano também destacava a importância da redução das 

desigualdades sociais, por meio da formulação e implementação de políticas que 

assegurassem vida digna para todos. Sob o favorecimento do recém-criado MTur, a 

temática ambiental, melhor dizendo, a sustentabilidade teve maior trânsito em todo o 

país, o que não foi diferente para o estado de Goiás, em que o resultado foi a 
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instituição da Política de Desenvolvimento do Ecoturismo e do Turismo Sustentável no 

Estado de Goiás,
44

 destinada aos territórios onde havia recursos naturais e patrimônio 

cultural que fossem objeto de visitação e turismo, sob responsabilidade do Poder 

Executivo, em parceria com as prefeituras municipais.  

Quanto ao aspecto específico aqui tratado, dois programas marcam esse 

plano. O Programa Mostra Goiás tinha como escopo “[p]romover o Estado em nível 

regional, nacional e internacional, transformando Goiás em um dos principais destinos 

turísticos e gerando emprego e renda para as comunidades envolvidas no processo” 

(GOIÁS, 2003). As ações desse programa se deram em torno da regularização de 

serviços, do apoio ao turismo receptivo e à pesquisa, da promoção e 

desenvolvimento de polos, da sinalização e capacitação etc. O Programa 

Infraestrutura Turística, por sua vez, objetivava “oferecer infraestrutura turística 

adequada a cada região de forma a atender às necessidades de orientação e conforto 

dos visitantes e da comunidade” (GOIÁS, 2003), e suas principais ações incluíam a 

implantação do Centro de Convenções em Caldas Novas e de centros culturais como 

a Vila Cultural Teatro Goiânia e o Museu Internacional Art Dèco e Centro 

Cultural Oscar Niemeyer, todos inseridos no orçamento de 2005. As ações, que 

constavam no exercício do referido PPA, com orçamento previsto de R$ 

139.634.325,00, foram executadas, exceção feita ao Museu Internacional Art Dèco.  

Quanto às intervenções federais, foi celebrado um convênio entre Agetur e 

MTur a fim de descentralizar as ações para a execução do Programa de Qualificação 

dos Serviços Turísticos. Esse convênio só veio a ser executado na gestão do 

governador Alcides Rodrigues Filho (2007-2010), já que teve contrato firmado por 

cinco anos. O PPA 2008/2011 (GOIÁS, 2008b)
45

 tinha a orientação para um projeto 

de desenvolvimento que culminasse em um Estado de Qualidade de Vida, conforme 

se extrai do documento. Na proporção inversa aos anteriores, mas seguindo as 

diretrizes nacionais, o plano pretendia reafirmar o planejamento como condutor do 

desenvolvimento social e regional e como indutor do crescimento econômico.  

Quanto ao aspecto específico, o principal instrumento estratégico que mais 

se aproximava da política estadual para o desenvolvimento do turismo em Goiás foi a 

                                            
44 Lei nº 14.769, de 12 de maio de 2004 (GOIÁS, 2004). 

45 Lei nº 16.193, de 29 de janeiro de 2008 (GOIÁS, 2008a). Revista pela Lei nº 16.871, de 4 de janeiro 

de 2010 (GOIÁS, 2010a). 
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elaboração do primeiro e único Plano Estadual de Turismo, em 2007, alinhado às 

diretrizes do Plano Nacional de Turismo 2007/2010: uma viagem à inclusão. No 

Plano Estadual de Turismo: Goiás no caminho da inclusão (GOIÁS TURISMO, 2007), 

as nove regiões turísticas foram mantidas e 46 municípios foram definidos, segundo os 

critérios de classificação nacionais. Para cada uma dessas regiões, o plano traçou 

diretrizes de diferentes graus e necessidades de intervenção e agentes responsáveis, 

respeitando as especificidades e os níveis de desenvolvimento da atividade em cada 

município. Após o PNMT, a filosofia em voga era a de regionalização do turismo, 

com a continuidade das ações descentralizadas. Subentende-se que o PNMT foi uma 

preparação importante para os municípios turísticos e que estes, a partir de então, 

deveriam ser organizados por regiões contempladas nas políticas de escalas nacional e 

subnacional. 

No âmago das regiões, os municípios foram classificados como “diamante”, 

“esmeralda” e “cristal”. A prioridade das políticas deveria ser aqueles municípios com 

maior grau de turistificação, dado o potencial reconhecidamente existente e as ações 

ocorridas desde o governo de Mauro Borges, mesmo que pontuais (MAPA 8).    

 Fato novo na história do turismo goiano, contido nas diretrizes estaduais, 

foi o estímulo à pesquisa sobre o turismo que se seguiu à criação do IPTur,
46

 

constituído por meio de parceria entre o órgão público estadual e os principais 

destinos turísticos do estado, com o apoio do Sebrae/GO, da Associação Goiana de 

Municípios (AGM) e das Instituições de Ensino Superior do Estado de Goiás. 

Cumprindo a importante função de investigar e pesquisar toda política de turismo, o 

IPTur foi instituído com o objetivo de implantar um sistema de informação turística 

baseado na organização e geração de dados, análises e estudos estratégicos de forma 

continuada, conforme consta nem seu site.  

 

 

 

 

 

  

                                            
46 Lei nº 16.828, de 11 de dezembro de 2009 (GOIÁS, 2009). 
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MAPA 8 - Mapa turístico do estado de Goiás: roteiros do Brasil (2007-2008) 

 

Fonte: GOIÁS TURISMO (2007). 

 

 A Agetur teve uma nova alteração de nomenclatura e de função. Agora 

denominada Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo) ,  passou a ter um papel 

aparentemente mais amplo, de concepção mais sistêmica e com capacidade de 

enxergar e mensurar a diversidade do estado. Sua responsabilidade é assim definida: 

[...] execução da política estadual de turismo, compreendendo 

identificação, desenvolvimento e exploração de potenciais turísticos 

do Estado; execução de ações relacionadas com o turismo; captação 

de recursos; prestação de serviços técnicos, monitoramento de 

impacto socioeconômico, ambientais, culturais e qualificação de 

profissionais relacionados com turismo. (GOIÁS, 2011a, grifo nosso). 
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A Política Estadual de Turismo, por sinal, em boa parte da sua trajetória 

pôde ter confirmada uma vinculação com a matriz nacional, embora sem o reforço de 

grandes programas de financiamento. Do ponto de vista orçamentário, a estabilidade 

da área entre 2001 e 2007, mesmo com a criação do MTur em 2003, só começou a 

ser alterada a partir de 2008, tendo significativos avanços no aumento dos recursos 

em 2010, 2011 e 2013, sobretudo consoante as informações da Sefaz/GO (GOIÁS 

TRANSPARENTE, [2015]). O salto nos investimentos foi dado em 2008, quando os 

recursos estaduais destinados ao turismo mais que quadruplicaram e continuaram a 

crescer nos anos seguintes, chegando a ultrapassar 170 milhões em 2013.
47

  

Os impactos positivos, quanto ao aspecto político, nunca antes sentidos 

pelo setor do turismo no estado, podem estar associados, em âmbito geral, ao que 

Salgado (2010) apontou como a marca do PPA 2008/2011, ou seja, o 

aperfeiçoamento da prática de planejamento no estado, os avanços em relação à 

apresentação do documento e à participação dos municípios na elaboração e 

redefinição de prioridades de investimentos. Em pormenores, a alteração do quadro 

pode estar relacionada ao período da gestão do secretário estadual de Turismo 

Barbosa Neto, durante a qual não só aumentaram os recursos mas também foram 

lançados outros projetos, como a Casa do Turismo, a Vila Cultural e o Programa 

Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Goiás (Prodetur Goiás), além da 

criação do IPTur. Para o representante da Goiás Turismo, João Lino, o fato está ligado 

à situação particular vivida pelo MTur nessa época: “Eu me lembro que em 2007 eu 

estava no MTur e aquele período registrou o maior orçamento da história do turismo, 

e começa a mostrar sua importância, assim como a atividade turística no país. Depois 

passou-se a restringir os recursos. 

No contexto mais amplo, “o momento econômico [...] coincide com a 

internacionalização da economia e o momento político com a agenda de 

modernização da administração pública, ancorada, como em outros lugares, no 

planejamento estratégico” (SALGADO, 2010, p. 90). 

Nos moldes de outros programas existentes no Brasil, mas de natureza 

                                            
47 Segundo informações da Goiás Turismo, os recursos foram tantos nesse período que o órgão não 

conseguiu executá-los em sua totalidade.  
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díspar de tudo antes projetado, o Prodetur Goiás, aprovado em 2010,
48

 deveria ser 

executado com recursos oriundos da Linha de Crédito Condicional (CCLIP), segundo 

contrato de empréstimo firmado entre o MTur e o BID, e transferidos mediante 

contrato de empréstimo a ser celebrado entre o governo estadual e o BID. A operação 

de crédito externo contratado foi de até o limite de US$ 80.000.000,00, destinados à 

realização de cinco componentes: Componente I – Estratégia de Produto Turístico; 

Componente II – Estratégia de Comercialização; Componente III – Fortalecimento 

Institucional; Componente IV – Infraestrutura e Serviços Básicos; Componente V – 

Gestão Ambiental. A distribuição dos recursos entre o programa abrange cinco polos e 

22 municípios, conforme os relatórios dos Planos de Desenvolvimento Integrado do 

Turismo Sustentável – PDITS (QUADRO 4).  

 

QUADRO 4 - Municípios contemplados pelo Prodetur Goiás 

Polos Turísticos Municípios Integrantes 

Polo das Águas Termais Caldas Novas Caldas Novas* e Rio Quente 

Polo da Chapada dos Veadeiros 

Alto Paraíso de Goiás*, Cavalcante, Colinas do Sul e São João 

d‟Aliança  

Polo dos Negócios e Eventos Anápolis, Goiânia*, Trindade e Aparecida de Goiânia 

Polo do Ouro 

Pirenópolis*, Goiás, Corumbá de Goiás, Abadiânia, Jaraguá e 

Cocalzinho  

Polo Vale do Araguaia 

Aruanã, São Miguel do Araguaia, Aragarças, Nova Crixás, 

Piranhas e Britânia  

*Municípios indutores do turismo goiano 

Fonte: GOIÁS TURISMO (2012). 

 

A contratação dos empréstimos estava condicionada à elaboração dos 

PDITS, bem como da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de cada um dos cinco 

polos. O diagnóstico foi efetivado por meio de convênios com o MTur, que chegou a 

liberar recursos na ordem de R$ 1.383.000,00 (GOIÁS TURISMO, 2012). Conforme 

declarações da coordenadora técnica Cristiane Ricci Mancini, que esteve envolvida no 

programa desde que ele era só um projeto, em 2007, muitos fatores surgiram em 

desfavor da execução do programa no estado. Como explicou, uma vez elaborados os 

documentos exigidos, o próximo passo seria a aprovação por parte do MTur e do 

BID, os quais demandavam critérios técnicos e organizacionais além do previsto pela 

                                            
48 Lei nº 17.140, de 1º de setembro de 2010 (GOIÁS, 2010b). 
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equipe de coordenação do programa no estado e pelas empresas responsáveis pela 

consultoria. Na tentativa de ajustar essa realidade, muitos termos foram aditivados, 

mas os prazos expiraram. Somou-se a isso o fato do governo estadual não liberar o 

recurso referente à sua contrapartida (10% do valor do convênio para o governo 

estadual, 30% para o MTur e 60% para o BID). 

No contexto mencionado, vê-se que o Prodetur Goiás, mesmo fazendo 

parte da política do governo federal, não chegou a virar realidade por vários fatores 

intermitentes. Depois de muito empenho da equipe da Goiás Turismo e de criada uma 

expectativa para o desenvolvimento do turismo goiano, os impactos deixados pela 

não efetivação do programa redundaram em um setor mais fragilizado e em uma 

equipe do órgão responsável com pouco ânimo para retomar o bom desempenho 

que vinha sendo traçado desde o início do século XX. Faz jus memorar o que está 

associado a um programa de tamanha envergadura, a exemplo do que tem ocorrido 

no Nordeste turístico brasileiro, como consequência da efetivação dos investimentos 

do Prodetur/NE. Como aponta Dantas (2013, p. 73),  

 

Dados representativos da construção do Nordeste Turístico são 

percebidos, de um lado, no movimento dos aeroportos nordestinos, 

com maior propriedade os voos charters internacionais de caráter 

eminentemente turístico e, de outro, da indicação de cinco cidades 

nordestinas dentre as cidades mais visitadas no Brasil.  

 

Na lógica mencionada, parece claro o quanto os planejadores, gestores e 

empresários estaduais e municipais também estavam ávidos por participar dos 

investimentos turísticos prestes a se efetivarem em terras goianas, cujo impacto, 

certamente, seria de grande envergadura para o desenvolvimento do turismo.    

Situação semelhante ocorreu com o Programa Estadual de Incentivo à 

Aviação Regional (Voe Goiás),
49

 o qual objetivava estimular a implantação e/ou 

expansão de linhas aéreas regionais e nacionais (domésticas) regulares, com a 

construção de 34 aeroportos estrategicamente localizados no estado de Goiás. O 

programa estava previsto no PPA 2008/2011, dentro do Programa Mostra Goiás, na 

Ação de Implantação de Infraestrutura Turística. No decreto, ficou instituído que a 

Goiás Turismo cuidaria do Voe Goiás como instrumento de execução da política de 

                                            
49 Decreto nº 7.351, de 25 de maio de 2011 (GOIÁS, 2011b).  
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turismo do estado. No entanto, iniciada a nova gestão, com o Plano de Ação 

Integrada de Desenvolvimento (PAI) 2012-2015 (GOIÁS, 2012), na terceira gestão de 

Marconi Perillo, ficou a cargo da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) a 

execução dessa política, que em vez dos 34 aeroportos cuidou de construir ou 

reformar 34 aeródromos, dos quais catorze já estavam em obras em 2014, sete em 

fase final, como a adequação dos de Alto Paraíso de Goiás e Aruanã, e outros em fase 

de licitação, como o de Pirenópolis, conforme informações da própria agência.
50

  

Pelo que foi constatado, a terceira gestão de Marconi Perillo (2011-2014) 

não deu a devida atenção à pasta do turismo, uma vez que suas metas e programas 

foram redigidos sem o conhecimento da Goiás Turismo, segundo informações de 

representantes do órgão. A redução da importância de programas como o Prodetur 

Goiás e o Voe Goiás foi legitimada pela Lei nº 18.286, de 30 de dezembro de 2013 

(GOIÁS, 2013), que modificou a organização administrativa do Poder Executivo, 

extinguindo da Goiás Turismo as duas diretorias responsáveis pelos referidos 

programas e repassando-as a uma secretaria de execução de obras, a Agetop.  

Esse e outros aspectos organizacionais e, acima de tudo, políticos, 

permitem-nos concluir que não só houve o enfraquecimento da Goiás Turismo, como 

também foi interrompido o desenvolvimento da política para o turismo no estado, 

desmanchando a própria política outrora delineada por ele mesmo. O reflexo disso é 

sentido na desmotivação do pessoal envolvido nas atividades de gestão nas escalas 

dos municípios turísticos, como pode ser notado no desabafo de um secretário de 

Turismo:    

 

Posso dizer que as reuniões do fórum foram mais fortes antes de 2012. 

Era pra estar mais ativo, embora ache que o Fórum do Ouro é o mais 

ativo do estado. Mas, a gente sente que deveria ter mais ações. É uma 

demanda do governo federal, mas a gente sente pouco apoio do 

governo estadual recentemente. Houve uma perda de importância do 

papel da Goiás Turismo, enquanto estrutura, houve uma decadência 

nos últimos dois, três anos, com perda de pessoal, diga-se de 

passagem, um pessoal bem preparado. Acho que o nosso problema é 

quanto à falta de continuidade, muda-se o gestor, muda-se a politica. 

E isso é muito negativo. Tínhamos que ter uma cultura de continuar. 

(entrevista com o secretário de Turismo de Pirenópolis).   

. 

                                            
50 Essas informações referem-se ao final de 2014. 
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No entendimento de João Lino, sobre o andamento da política nacional 

no estado, o desempenho do PRT funcionou muito bem entre 2003 e 2012. Em 

termos de planejamento a política foi completa, mas em termos de se tornar produto, 

faltou fechar um ciclo.  

Com a nova reestruturação administrativa promovida pelo estado, ao que 

tudo indica, à Goiás Turismo está reservado o papel de executora da política de 

eventos. Fabiana Pulcineli (2013) trouxe à tona no jornal O Popular o montante de 

recursos que o governo do estado tem derramado sobre a categoria eventos, 

principalmente os shows de música sertaneja.
51
 Em 2011, conforme denuncia o jornal, 

foram gastos com shows R$ 7,5 milhões; em 2013 esse valor subiu para R$ 21,18 

milhões e, somente nos primeiros sete meses de 2014, o estado, sob a coordenação da 

Goiás Turismo, já havia patrocinado 306 shows, alcançando o valor de R$ 22,3 

milhões. Em nossa busca no site do órgão, dos 58 convênios expostos ao público, 

fechados entre a Goiás Turismo e municípios ou instituições, todos foram 

exclusivamente destinados à realização de eventos. Tudo isso é plenamente justificável 

nas palavras do então secretário de Assuntos Estratégicos do estado de Goiás, Luiz 

Alberto de Oliveira:  

O dinheiro do povo tem de ser gasto onde o povo deseja. Shows são 

reivindicações populares. Eles querem aquilo. Às vezes, mesmo que o 

governo esteja apertado, dá um jeito de atender, porque as pessoas 

também têm direito ao lazer (PULCINELI, 2013).  

 

 

Admite-se que os eventos, na interescalaridade, passaram a assumir um 

papel de destaque no desenvolvimento turístico, configurando-se como uma das 

principais estratégias de promoção de destinos. Entretanto, a demasiada prioridade 

que o órgão passou a ter nos últimos anos, curvando-se para essa modalidade, reflete 

uma ausência de planejamento mais integral do turismo no estado, redundando na 

falta de uma política para o setor. Além disso,  essa estratégia deliberada e orientada 

tem a ver com uma forma de fazer política conhecida por todos como a velha 

“política do pão e circo”, alimentada pela falta de informação do povo romano que, 

                                            
51 Não é desconhecida a larga ajuda do estado de Goiás para seus artistas sertanejos. Consoante 

informações de O Popular (PULCINELI, 2013), de todos os contratados para shows, os artistas que 

mais receberam em 2014 foram Israel e Rodolfo (R$ 1.874.095,00), Leonardo (R$ 1.080.000,00) e 

João Neto e Frederico (R$ 1.000.000,00), todos sertanejos e goianos.  
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não tendo interesse por assuntos políticos nem preocupação com suas reais 

necessidades, priorizava a diversão. Isso é seguramente o que vem ocorrendo no 

estado, pela mão da Goiás Turismo.  

Convém anotar o que representou essa instituição ao longo do seu 

processo histórico. Mesmo que o turismo goiano não tenha feito parte do cartão-

postal do destino Brasil, o governador Leonino Di Ramos Caiado ousou ao fundar 

uma das primeiras secretarias estaduais para o setor no país, à frente de outros estados 

considerados de alto potencial turístico, como Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e 

Santa Catarina.
52

 Durante suas quatro décadas de existência, muitas transformações 

ocorreram, às vezes somente no âmbito da nomenclatura, mas, sobretudo, no que 

tange à redefinição de atribuições, à dimensão, retração ou ampliação de seu papel, o 

que refletiu em diferentes formas de tratar a atividade turística na agenda dos 

governos, aliadas ainda às frequentes mudanças político-partidárias e às crises político-

econômicas, mormente na década de 1980. Permeada ora por avanços, ora por 

retrocessos, a trajetória não linear de representação desse organismo público estadual 

seguramente afetou o desempenho da política de turismo no estado, a exemplo do 

que ocorreu em outros estados (SOLHA, 2004). A percepção dos diferentes governos 

sobre o que deveria compreender essa estrutura pública, sobre o nível de 

responsabilidade que deveria ter, vai incidir diretamente sobre o desenvolvimento ou 

não da atividade turística no estado, refletindo o seu nível de prioridade no conjunto 

da política estadual.  

Nessa última fase do turismo goiano, depois de 1999 – quando a Lei nº 

13.550/1999 recria uma nova estrutura para coordenar a política estadual do turismo, 

por meio da Agetur e do PPA, que também se estende ao turismo –, o setor passa a 

ter traçados mais claros e uma pasta mais sólida. O panorama no país, como ressalta 

Solha (2004), é de retomada do desenvolvimento turístico, de acaloramento de 

ânimos dos empresários, de criação de cursos superiores, de impressão de maior 

confiança no setor pela sociedade. Isso foi o que ocorreu em Goiás e perdurou por 

uma década. No entanto, não se pode deixar de destacar que, atualmente, sente-se 

novamente um esmaecimento da vontade política, um apagar de luzes, sobretudo 

                                            
52 Solha (2004) relata que o primeiro órgão público de turismo fundado em nível municipal, o de 

Salvador, surgiu em 1953, e que, dos 21 organismos estaduais, sete foram criados na década de 

1970, sete na década de 1990 e os outros sete somente entre 2000 e 2003.  
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quando se trata do papel que deveria desempenhar o organismo público estadual nos 

tempos hodiernos de descentralização de ações e responsabilidades.  

Como confirma Solha (2004), verifica-se, porém, grande dificuldade para 

tornar realidade a participação dos estados na condução de uma política de fato do 

turismo, principalmente quando faltam ações que estimulem e criem um ambiente 

propício para provocar a independência dos organismos estaduais. A isso, certamente, 

está associado o fato de o turismo não representar uma área prioritária de 

investimentos no estado, sobretudo quando se considera o peso de outros setores 

produtivos, como o da indústria e da agropecuária, mesmo constatando-se que 

ocorreram mudanças importantes nessa fase, capazes de significar um diferencial nas 

questões relacionadas ao planejamento estadual e municipal do turismo goiano. 

Em entrevistas realizadas com os secretários de Turismo dos municípios 

investigados nesta tese, apreendeu-se uma falta de prioridade ou um ambiente de 

incerteza quanto à existência de uma política estadual de turismo no presente. Os 

secretários de Caldas Novas e Pirenópolis assim definiram a situação do turismo no 

estado:  

 

O turismo não chama tanta atenção do governo no ambiente de 

agropecuária consolidado. Essas frentes são muito poderosas. Você 

tem que espernear muito pra conseguir algo. Porque o Nordeste é 

muito poderoso? Ele tem, no turismo, o seu melhor produto. Nós 

temos outras frentes bem consolidadas no estado. (Entrevista com o 

secretário de Turismo de Caldas Novas).  

 

Nós trabalhamos acompanhando a política nacional e a estadual. O 

estado não tem nenhuma política específica atualmente, a gente sente 

que falta muito. A gente não responde pelo que tá ou não sendo feito 

pela Goiás Turismo. Quem impacta aqui, de fato, em termos de 

políticas públicas, é o governo federal, sem sombra de dúvida. [...] Do 

estado a gente recebe apoio na divulgação. O que já é de grande 

importância para o município. (Entrevista com o secretário de Turismo 

de Pirenópolis).   

Dos aspectos que cercaram e resultaram na política de turismo goiana, a 

intenção de transformar o potencial turístico diagnosticado em atratividade real 

pareceu algo muito emblemático no decorrer deste capítulo. O ensejo de dinamizar a 

economia e gerar empregos por meio de uma nova atividade tornou-se lugar-comum, 
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mesmo para aqueles gestores públicos que não priorizaram o turismo de fato em suas 

agendas. Para isso, o estado, ao longo de quatro décadas, propôs medidas 

institucionais de importância capital, investiu recursos, pesquisou, promoveu etc. Ou 

seja, ele usou dos instrumentos legais para cumprir a política para o setor. 

Independentemente das críticas dispensadas nesta tese em relação à condução da 

política de turismo atual, reconhece-se que o estado continua a dirigir esforços para 

que a atividade ocorra nos destinos, ainda que seja para priorizar a rubrica dos 

eventos. Na sequência deste trabalho, coloca-se em evidência a última escala de 

análise, o município, onde buscar-se-á mensurar os desdobramentos, de ordem 

socioeconômica, das políticas orientadas pelas escalas (federal e estadual) até aqui 

tratadas.  
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 CAPÍTULO III 

 

 

4 Efeitos das políticas de turismo implantadas nos municípios turísticos 

goianos 

 

Embora, genericamente, já se possa avaliar o tamanho do impacto do  

turismo como atividade econômica e do interesse dos governos na sua efetividade, 

ainda é preciso questionar, nas suas especificidades, o seu contributo para as 

comunidades e seus efeitos globais para os municípios. Com esse propósito, este 

capítulo pretende mensurar e analisar os reflexos das políticas para os residentes no 

que diz respeito à ampliação/retração da renda e à geração e qualidade de empregos 

no segmento turístico. Isso porque, como foi bastante demonstrado nos dois primeiros 

capítulos, uma marca comum nas metas das políticas públicas para o turismo é a 

ampliação das condições de geração de emprego e renda para os municípios turísticos, 

o que se tornou mais evidente nos PNT de 2003/2007 e 2007/2010 e em muitas 

passagens da história da política goiana de turismo.  

Uma das estratégias que elegemos para dimensionar as variáveis (emprego 

e renda) é baseada nos indicadores diretos fornecidos pelo MTE, em particular na Rais 

e no Caged. No entanto, há que se admitir que os dados do ministério dão conta 

unicamente da mensuração do emprego formal, além de trabalharem com sete 

categorias de atividades, as ACTs, que não são exclusivas do uso turístico, como o 

sistema de transporte, a rede de alimentação, de cultura e lazer etc. Assim, serão 

utilizados outros indicadores paralelos mais amplos a fim de demonstrar as condições 

socioeconômicas da população residente nos municípios turísticos. O diagnóstico se 

completa com o levantamento dos convênios e investimentos públicos voltados para 

o turismo (federais e estaduais) e de outras receitas advindas de tributos e fundos de 

investimentos.  
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É necessário ressaltar que os efeitos do turismo municipal são mais bem 

evidenciados em alguns destinos que em outros, considerando-se o conjunto dos 

destinos usados na pesquisa empírica. Na sequência, no ato da discussão sobre a 

questão da escala, justifica-se essa escolha. 

 

 

4.1  A escala de análise da pesquisa 

Castro (1995, p. 138), ao tratar do problema da escala, coloca uma 

dualidade implícita ao trabalho do geógrafo: “o fenômeno e o recorte espacial ao 

qual ele dá sentido”. Isso significa que na pesquisa, sobretudo da Geografia, não há 

recortes espaciais sem algum conteúdo explicativo. Assim, evidencia-se o uso da escala 

como um problema operacional fundamental para qualquer experimento científico 

capaz de permitir a visibilidade dos fenômenos numa perspectiva espacial. Para a 

autora, “a utilização de uma escala exprime uma intenção deliberada do sujeito de 

observar seu objeto” (CASTRO, 1995, p. 134).  

Em trabalho mais recente, Souza (2013), ao também discutir esse tema, 

chama a atenção para a necessidade de o pesquisador estabelecer critérios, recortes 

espaciais que lhe permitam ou tornem mais fácil visualizar ou descartar determinados 

aspectos da realidade. Souza vai além ao dizer que a escala geográfica deve ser 

subdividida em três: “escala do fenômeno”, “escala de análise” e “escala de ação”. A 

escala do fenômeno, segundo o autor, refere-se a uma das características de um 

suposto objeto real: a sua abrangência física no mundo ou a abrangência de processos 

referentes às dinâmicas em geral. Melhor dizendo, é o alcance espacial de um objeto. 

Quanto à escala de análise, ela é intelectualmente construída como um nível analítico 

capaz de elucidar um problema que tenha sido formulado. Já a escala de ação, de 

caráter muito diretamente político, refere-se a uma reflexão acerca do alcance espacial 

de determinados fenômenos sociais. A escala geográfica possui hierarquias e é 

empiricizada por meio dos termos “local”, “regional”, “nacional”, “internacional”, 

entre outros. Esses níveis ajudam o pesquisador a contextualizar diferentes realidades e 

abordar a abrangência dos fenômenos, além de verificar a incidência de umas sobre as 

outras (SOUZA, 2013).  
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O nível da escala que mais nos interessa e ajuda a desenvolver este capítulo 

é o local, aqui entendido como o recorte do município. A Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988) estabeleceu que a República Federativa é composta por quatro 

poderes –  União, estados, Distrito Federal e municípios –, cada um dos quais detentor 

de competências legislativas, administrativas e tributárias. O município passou a ter 

autonomia em relação à sua administração, o que ampliou a capacidade dos governos 

locais de implementar políticas e de arrecadar recursos próprios. O chamado processo 

de municipalização, materializado pela descentralização política (ARRETCHE, 1996; 

CRUZ, 2006), tem redimensionado a atuação do governo e acionado a participação 

das comunidades locais. Essa escala nos é apropriada porque é nela que a participação 

política direta “se mostra mais viável, notadamente no que concerne à possibilidade 

de interações entre as pessoas em situação de copresença (ou seja, contatos face a 

face)”, conforme teoriza Souza (2013, p. 202).  

Na referência de Castro (1995, p. 135), o recorte de uma pesquisa deve 

considerar “partes de igual valor”, de “„unidades de concepção‟ que não têm 

necessariamente o mesmo tamanho ou a mesma dimensão, mas que colocam em 

evidência relações, fenômenos, fatos que em outro recorte não teriam a mesma 

visibilidade”. Conforme expõe Souza (2013, p. 188, grifo nosso): 

 

[...] em cada caso concreto, nos marcos de cada pesquisa específica, a 

construção do objeto definirá, sim, que, para focalizar e investigar 

adequadamente uma determinada questão, tais e quais escalas (e não 

outras) serão especialmente importantes, por serem as escalas 

prioritariamente necessárias para que se possa dar conta dos processos 

e das práticas referentes ao que se deseja pesquisar. 

 

Tendo isso em mente, é possível questionar: quais os espaços escolhidos 

para representarem a escala local nesta tese e quais os motivos dessa escolha? 

Com esse questionamento, a variável que justifica a seleção dos objetos de 

investigação desta tese, os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Aruanã, Caldas Novas, 

Pirenópolis e Rio Quente, está relacionada à representatividade do fenômeno que os 

une e que lhes dá sentido: o turismo. Para Souza (2013, p. 188): “Combinar/articular 

diferentes escalas é um apanágio da pesquisa sócio-espacial, mas articular isso não 

significa que, em todos os casos, as mesmas escalas e todas as escalas serão 
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„mobilizadas‟ com a mesmíssima importância”. Isso é o que parece ocorrer nos 

municípios definidos para a análise da abrangência física do fenômeno turístico 

goiano, à luz das suas ações políticas.  

De máxima importância para esta tese constitui a análise de Santos (1997, 

p. 115), ao qualificar o lugar como “depositário final, obrigatório, do evento”. Com 

essa afirmação, ele quer explicitar o papel do tempo no espaço, do acúmulo histórico 

de ações. Pode-se dizer que todo lugar é onde tudo se coaduna, em um processo de 

sedimentação de coisas, dia após dia. É no município que se reúnem ações de 

diferentes agentes da sociedade, do Estado, das empresas, onde todos os atores se 

territorializam por meio de seus interesses políticos e onde as políticas públicas 

pretendem incidir e atingir os grupos de interesse. Então, não há como abdicar de uma 

análise do objeto à luz das duas escalas: o recorte espacial local (por meio do qual se 

visualiza o fenômeno) e a análise política (pela qual se explica o fenômeno). Melhor 

dizendo, a análise política do fenômeno turístico, realizada nos capítulos anteriores, 

deve ser associada à análise espacial local, como a que segue.  

 

4.2  Caracterização dos municípios turísticos goianos 

O turismo na Região Centro-Oeste ainda é considerado uma atividade de 

baixo impacto. Em 2012, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – 

FIPE (2012), a região foi responsável por receber 9,9% do fluxo nacional de turistas. A 

nível de comparação, a Região Nordeste recebeu, no mesmo ano, 30%, a Região 

Sudeste, 36,5%, a Região Sul, 18,5%, e a Região Norte, 5,1%, a menor parcela do 

receptivo. Esse dado reflete uma baixa oferta de empregos no setor. Em 2012, o setor 

turístico respondia por somente 6% das ocupações do Brasil (135 mil ocupados), 

sendo 47,5% deles no segmento formal e 52,5% no informal (INSTITUTO DE 

PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2013a). Em outra pesquisa de demanda turística 

realizada pela Fipe (FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, 2009), 

em 2007, os destinos nacionais mais desejados por 60,2% dos brasileiros estavam na 

Região Nordeste (1º Fernando de Noronha, 2º Fortaleza, 3º Rio de Janeiro, 4º 

Salvador, 5º Natal, entre outros). Desse universo, somente 4,6% desejavam conhecer 

a Região Centro-Oeste, o que prova que a maior motivação dos turistas está ligada ao 

consagrado tema do setor: o lazer de sol e praia. 
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Em termos de indicadores, o estado de Goiás é o que detém maior 

notoriedade no setor turístico da Região Centro-Oeste. Quando se trata de 

organização dos trabalhadores e registro de prestadores e equipamentos do setor, o 

estado se destacou quanto ao número de profissionais cadastrados no MTur em 2013, 

no Cadastro Nacional dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), mesmo se 

comparado ao Distrito Federal. As empresas que guardaram os números mais 

expressivos foram as de meios de hospedagem, transportes turísticos e bares e 

restaurantes e similares (GRÁFICO 4).  

 

GRÁFICO 4 - Equipamentos, prestadores de serviços turísticos e profissionais da área 

de turismo cadastrados no MTur (2013) 

 

Fonte: MINISTÉRIO DO TURISMO (2014). 

 

Segundo a Fipe (2012), a participação de Goiás no receptivo de viagens 

domésticas é de 4,9%, levando o estado a ocupar a nona posição no ranking 

nacional. Isso não significa que essas viagens tenham, necessariamente, motivações 

turísticas, tendo em vista o perfil dos municípios para a referida pesquisa.
53

 Segundo 

classificação da Goiás Turismo, há atualmente 45 municípios goianos prioritários para 

ações de desenvolvimento turístico, categorizados como “diamante”, “esmeralda” e 

“cristal”. Os de maior pontuação são, respectivamente, a capital Goiânia (403 

                                            
53 Os municípios utilizados como amostra para a pesquisa da Fipe não são considerados os principais 

destinos turísticos do estado, à exceção da capital. Foram eles: Anápolis, Campos Belos, Formosa, 

Goiânia, Mineiros e Rio Verde. 
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pontos), Caldas Novas (127 pontos), Anápolis (113 pontos), Pirenópolis (111 pontos), 

Rio Quente (94 pontos), Rio Verde (91 pontos), Mineiros (80 pontos), Goiás e Alto 

Paraíso de Goiás (77 pontos). A escolha dos municípios para esta tese não levou 

exatamente em consideração essa classificação, em função da discrepância que 

resultaria do tratamento dos dados caso se considerasse uma cidade muito populosa 

como Goiânia ou Anápolis. Com efeito, a escolha foi influenciada pelo nível de 

comparabilidade e pelo desempenho dos municípios no imaginário dos turistas como 

destinos de lazer de sol e praia, de cultura, de ecologia e de saúde. Desse modo, 

definiu-se como amostra os destinos de Alto Paraíso de Goiás, Aruanã, Caldas Novas, 

Pirenópolis e Rio Quente, aqueles que mais se destacam na oferta do produto turístico 

para as escalas regional e nacional (MAPA 9). Por suas características de formação geo-

histórica, os referidos municípios representam uma amostra significativa da diversidade 

de oferta do produto turístico goiano, expressa, sobremaneira, no potencial ecológico 

e de aventura, hidrotermal, de lazer e de saúde, histórico-cultural e até de sol e praia, 

compondo também o mapa da diversidade do produto turístico brasileiro.
54

  

 Quanto aos seus aspectos demográficos, esses municípios são passíveis de 

comparação, uma vez que são de pequeno (quatro) e médio (um) porte. Três deles 

não chegam a alcançar a cota de dez mil habitantes (Alto Paraíso de Goiás, Aruanã e 

Rio Quente); um deles tem 24.279 habitantes (Pirenópolis); o mais populoso tem 

79.705 habitantes (Caldas Novas), conforme a Tabela 1. Essa estrutura demográfica, 

no entanto, revela-se enganadora, dada a presença frequente de uma população 

flutuante.  

TABELA 1 - Aspectos territoriais e demográficos dos municípios turísticos goianos 

Município 
Área (Km²) 

(2010) 

Fundação  

(2010) 

População 

estimada 

(2014) 

Índice de 

Urbanização 

(2010) 

Densidade 

Demográfica 

(2010) 

Alto Paraíso de  

Goiás 2.593,89 km
2 

12/10/1953 7.328 75,8% 2,65 

Aruanã 3.050,30 km
2 

18/12/1958 7.496 82,4% 2,46 

Caldas Novas 1.589,52 km
2 

05/07/1911 79.705 96,1% 44,16 

Pirenópolis 2.227,79 km
2 

10/07/1832 24.279 67,7% 10,43 

Rio Quente 256,74 km
2 

11/05/1988 3.828 85,7% 12,94 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2010b). 

 

                                            
54 Não constituiu opção teórico-metodológica fazer uma reconstituição histórica desses municípios. 

Existem muitos trabalhos que já cumprem essa tarefa (OLIVEIRA, 2007; ARRAIS; OLIVEIRA; 

AURÉLIO NETO, 2013; DOMICIANO, 2014; SALGADO; VIANA; ARAGÃO, 2014; entre outros). 
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MAPA 9 - Caracterização dos municípios da pesquisa 
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Ao mesmo tempo, à exceção da capital Goiânia, esses municípios foram, ao 

longo do processo de estímulo ao fenômeno turístico em Goiás, os que tiveram mais 

bem assegurado o nível de organização turística em função da incidência de ações de 

caráter público e privado, ou pelo menos se mantêm representados no imaginário do 

turismo doméstico há décadas.   

Em termos de extensão territorial, o município que se diferencia é Rio 

Quente, já que tem apenas 256,74 km
2
, enquanto os demais possuem área entre 

1.589,52 km
2 
e 3.050,30 km

2
. O município mais povoado, com índice de urbanização 

(96,1%) e densidade demográfica (44,16 hab./km
2
) acima da média do Brasil e do 

estado, é Caldas Novas, em função do padrão de verticalização do núcleo urbano, o 

que não ocorre nos demais.  

 Em termos de desenvolvimento turístico, os municípios de Caldas Novas, 

Rio Quente, Pirenópolis e Alto Paraíso de Goiás assemelham-se de certo modo 

quando se analisam a infraestrutura, a oferta de serviços e a demanda turística. O 

sistema de hospedagem (hoteleiro e extra-hoteleiro) nas suas organizações urbanas 

locais tem maior peso – sendo visível na paisagem dos municípios – e, em menor 

proporção, o sistema de bares e restaurantes. Esses destinos conseguem manter uma 

relativa dinamicidade durante o ano todo, por meio de uma demanda que se 

constitui, principalmente, por frequência regional, estimulada por eventos artísticos e 

culturais entre períodos de alta temporada, como as Cavalhadas, o Canto da 

Primavera e o Festival Gastronômico, em Pirenópolis; o Carnaval, o Caldas Country 

Show, o Caldas Fest Folia e o Festival Verão Sertanejo, em Caldas Novas; o Encontro 

das Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás etc.  

 Dos destinos selecionados, o que mostra maior capacidade de organização 

turística é Rio Quente. Em função da completa estrutura privada instalada pelo único 

resort do estado (Rio Quente Resorts), o município é o mais preparado para receber 

demanda das classes A e B e de turistas estrangeiros. Segundo o relatório do PDITS, do 

Polo das Águas Termais (INSTITUTO DE PESQUISAS TURÍSTICAS DE GOIÁS, 2013), o 

destino em questão recebe em torno de setecentos mil visitantes por ano, entre 

brasileiros e estrangeiros, dado que o diferencia dos outros. Dentre os turistas 

brasileiros, 63,8% são de São Paulo, 13,5% do Distrito Federal, 9,8% de Minas 

Gerais, 4,2% do Rio de Janeiro e somente 4,2% de Goiás. Em função de um fluxo de 
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demanda relativamente equilibrado o ano todo, por meio de campanhas de incentivo 

ao turismo, o município, junto com Caldas Novas, pode ser classificado como o mais 

turístico do estado, contendo os roteiros mais bem elaborados e consolidados.     

 O contrário ocorre em Aruanã, apesar de ser o principal destino do Vale 

do Rio Araguaia e alvo tradicional do turista goiano em busca de lazer de sol e praia, 

do turismo náutico e da pesca. Em meio a um fluxo turístico intermitente e regional 

orientado pelas baixas dos rios Araguaia e Vermelho, a oferta de equipamentos 

simples de hospedagem e alimentação se dá, mormente em períodos de alta 

temporada, quando se chega a registrar a presença de até trezentos mil visitantes 

(INSTITUTO DE PESQUISAS TURÍSTICAS DE GOIÁS, 2012), o que mobiliza uma vasta 

rede alternativa de hospedagem móvel sob a forma de acampamentos e casas de 

familiares. Esses fatos lhe consagram a maior diferenciação em relação aos demais 

destinos goianos.   

 

  

4.3  Situação socioeconômica e dinâmica espacial  

O peso dos serviços e do comércio na economia municipal pode provar a 

relevância da atividade turística, mas, acima de tudo, o processo de terceirização da 

economia. No caso dos municípios investigados nesta pesquisa, o setor de serviços foi 

responsável, em 2010, pelos maiores estoques de empregos, com destaque para Rio 

Quente, que apresentou média de 62,19%, bem acima da média brasileira, que foi de 

44,29% no mesmo período. A exceção de Pirenópolis chama a atenção pelo fato dos 

serviços responderem por 38,92% dos empregados, abaixo da média brasileira e 

goiana, o que se explica pela maior diversificação da produção local, na qual 

registram-se volumes significativos de pessoas ocupadas no setor agropecuário 

(21,36%), no comércio (11,08%), na indústria de transformação (9,45%), na 

construção (8,22%) e no extrativismo mineral (5,73%), tal como evidenciou o Ipea 

(2013a) (GRÁFICO 5).  

Os dados denotam que o turismo, em três dos cinco municípios 

selecionados (Rio Quente, Caldas Novas e, em menor proporção, Alto Paraíso de 

Goiás), foi o setor responsável por empregar, em 2010, mais de 50% da mão de obra 
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local. Nos dois primeiros registram-se elementos marcantes na paisagem, diretamente 

ligados ao desenvolvimento da atividade turística. Trata-se dos domicílios de uso 

ocasional que, segundo o IBGE (2010c), são aqueles que na data de referência serviam 

ocasionalmente de moradia. Melhor dizendo, são aqueles usados para o descanso de 

fins de semana, férias ou outro fim, mesmo que, na data de referência, seus ocupantes 

ocasionais estivessem presentes.  

 

GRÁFICO 5 - Porcentagem de ocupados nos setores produtivos com 18 anos de idade 

ou mais (2010) 

 

Fonte: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (2013a). 

 

 

 Por esse viés de análise, é possível reconhecer uma correspondência entre a 

ocorrência dos empregos (formais e informais) e sua materialização no espaço urbano, 

especialmente quando observamos a associação entre o setor hoteleiro e a segunda 

residência. Os casos de Rio Quente e Caldas Novas destacam-se por dois motivos. O 

primeiro é que apresentaram, em 2010, uma concentração de domicílios nessa 

condição de 45,36% e 33,81%, respectivamente. O segundo fator, como indica o 

Mapa 10, tem relação com a espacialização dos domicílios de uso ocasional, 

concentrados em áreas verticais de condomínios.  
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MAPA 10 - Porcentagem de domicílios de uso ocasional nos municípios de Caldas 

Novas e Rio Quente, por setores censitários (IBGE, 2010c) 
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 Em Rio Quente esses domicílios representaram a maior porcentagem do 

estado em termos proporcionais, e em Caldas Novas o número absoluto de domicílios 

nessa condição foi o maior do estado, com 14.152, ultrapassando Goiânia, que 

apresentou 10.106 domicílios desse tipo. No caso de Rio Quente, os condomínios de 

segunda residência concentram-se em uma área verticalizada, no distrito de Esplanada. 

A paisagem e o respectivo movimento, especialmente nos finais de semana, não 

deixam dúvidas quanto à funcionalidade do local. Em Caldas Novas, muito embora o 

município esteja espacialmente concentrado nas áreas centrais, também existem áreas 

dispersas, especialmente na área circundante ao Lago de Corumbá.  

 Os demais municípios da pesquisa, Aruanã, Alto Paraíso de Goiás e 

Pirenópolis, registraram, respectivamente, 24,78%, 14,9% e 12,22% do total de 

domicílios particulares de cada local, valores também expressivos. Tulik (2001), ao 

tratar da incidência da segunda residência em São Paulo, classificou como índices 

excepcionais os daqueles municípios com mais de 40% de domicílios de uso ocasional 

em relação ao total. Isso é o que ocorre em Rio Quente, que ocupa um lugar de 

destaque no cenário nacional se comparado aos municípios litorâneos, onde costuma 

se concentrar esse perfil de domicílio. O destino Caldas Novas aproxima-se desse 

número. Esses valores passam a ser mais emblemáticos quando são analisados os 

padrões de distribuição espacial a partir dos setores censitários do IBGE (2010c). Neles 

se visualiza melhor a alta concentração de domicílios nesses dois municípios, como já 

foi apontado.  Em ambos os municípios, a oferta mais comum é de domicílios 

verticais, com destaque para condomínios tipo flats ou apart-hotéis. No entanto, com 

um padrão imobiliário diferente e mais recente, verifica-se a presença de outra zona 

de concentração desses domicílios de caráter horizontal, em função do imponente 

Lago de Corumbá. Nesses setores de concentração, a porcentagem de domicílios 

nessas condições varia entre 61,85% e 97,65% dos domicílios totais. A natureza da 

oferta de atividades de lazer, movidas por grandes estâncias hidrotermais e lacustres, é 

que justifica o perfil de ocupação e uso do solo influenciado pelos aspectos turísticos 

do destino, mas coordenado pelos atores imobiliários, como será discutido mais à 

frente.  

 No município de Alto Paraíso de Goiás, postos em análise os referidos 

setores censitários, os valores específicos ultrapassam os gerais citados. Nos dois setores 
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de maior concentração, justificados pela presença de um importante parque nacional, 

com bom uso turístico e de um rio com alta atratividade, registram-se valores entre 

40% e 47,27% de domicílios na condição de ocasionais (MAPA 11). 

 

MAPA 11 - Porcentagem de domicílios de uso ocasional no município de Alto Paraíso 

de Goiás, por setores censitários (IBGE, 2010c) 

 

 

 O exemplo dissonante dos já citados é o de Aruanã. Quando o rio 

Araguaia baixa suas águas, o turista aparece e permanece por pouco tempo, 

redefinindo espacialmente toda a estrutura local ao longo das margens do rio e 

aumentando o fluxo de renda no núcleo urbano. Dada essa especificidade, a oferta 

dos meios de hospedagem em Aruanã é distribuída não somente entre os meios 

convencionais, mas, principalmente, entre os tradicionais acampamentos, o que 

implica, conforme constatam Arrais, Oliveira e Aurélio Neto (2013), mais que nos 

outros, um “alto gradiente de informalidade e diferentes estratégias de apropriação 

dos espaços públicos”, conforme demonstrado em mapa pelos autores (MAPA 12).  
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MAPA 12 - Distribuição dos acampamentos na temporada do rio Araguaia, em julho 

de 2013 
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 Os acampamentos, brotados da areia, são elementos de destaque na 

paisagem do rio Araguaia, especialmente na faixa que corresponde aos municípios de 

Britânia, Aruanã e São Miguel do Araguaia.  

 Quanto aos aspectos sociais e de renda encontrados nos municípios da 

pesquisa, a média do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Alto 

Paraíso de Goiás, Caldas Novas e Rio Quente, em 2010, foi considerada alta (0700-

0,799), segundo o Atlas do desenvolvimento humano no Brasil (PROGRAMA DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO..., 2013), mas está abaixo da média 

do estado e do país. Os municípios de Aruanã e Pirenópolis estão na faixa média 

(0,600-0,699). Um importante instrumento para medir o grau de concentração de 

renda de um lugar é o Índice de Gini, associado à economia. Assim como destaca o 

Atlas, esse índice compara os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Em 

termos numéricos, isso significa que a variação vai de 0 a 1, sendo 0 a situação de total 

igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e 1 a completa desigualdade de renda. 

Trazendo a metodologia para os municípios desta pesquisa, nota-se que a 

desigualdade é maior em Alto Paraíso de Goiás (0,65), acima da média do estado 

(0,55) e do país (0,6), e que os que têm melhor distribuição de renda são, nesta 

ordem, Rio Quente (0,44), Caldas Novas e Pirenópolis (0,49), e Aruanã (0,51).  

A melhor distribuição da renda nesses últimos municípios reflete o fato de 

haver menos pessoas na condição de pobres e extremamente pobres.
55

 O Brasil tem, 

proporcionalmente, maior porcentagem de pessoas na situação de extrema pobreza 

(6,62%) que o estado de Goiás (2,32%). Dos municípios investigados, os que têm 

menor número de pessoas nessa condição são Rio Quente (0,67%), Caldas Novas 

(1,03%) e Pirenópolis (1,88%). Nos municípios turísticos goianos, os 20% mais pobres 

apropriam-se de uma parcela maior de renda que os do estado e do país, excetuando-

se Alto Paraíso de Goiás, onde a concentração de renda supera as escalas estadual e 

federal. Nos demais municípios, há uma menor concentração de renda – embora 

permaneça alta – nas mãos dos 20% mais ricos, inferior à de Goiás (59,83%) e do 

Brasil (63,40%), conforme mostra a Tabela 2.    

                                            
55 A pobreza é medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 

R$ 140,00, e a extrema pobreza é medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per 

capita inferior a R$ 70,00 (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO..., 

2013).  
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TABELA 2 - Aspectos sociais e de renda dos municípios turísticos goianos 

 

Município 

 

 

 

 

 

IDHM 

 

 

 

 

 

Índice de 

Gini 

 

 

 

% de 

extremamente 

pobres 

Renda apropriada 

pelos 20% mais 

pobres 

Renda 

apropriada pelos 

20% mais ricos 

Alto Paraíso de Goiás 0,713 0,65 5,27 2,63 69,43 

Aruanã 0,675 0,51 2,46 4,29 57,00 

Caldas Novas 0,733 0,49 1,03 4,67 55,61 

Pirenópolis 0,693 0,49 1,88 4,42 54,02 

Rio Quente 0,731 0,44 0,67 5,17 50,65 

Estado de Goiás 0,735 0,55 2,32 3,74 59,83 

Brasil 0,727 0,6 6,62 2,41 63,40 

Fonte: PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO..., 2013). 

 

Considerando-se as evoluções decenais desde 1991, verifica-se, em geral, 

uma ampliação de melhorias sociais e de renda nos municípios turísticos, no estado e 

no Brasil, como registraram os órgãos supracitados. No entanto, convém afirmar que 

a evolução, em pelo menos três desses municípios turísticos, foi maior que nas escalas 

estadual e nacional. Para exemplificar, a porcentagem de pessoas vulneráveis à 

pobreza, em 1991, superava os 80% em Alto Paraíso de Goiás; em 2010, esse 

percentual caiu para pouco mais de 40%, um dado ainda alarmante considerando-se 

que a média do Brasil foi de 32,56% no mesmo ano. O município que mais reduziu 

esse indicador foi Rio Quente, que tinha, em 1991, quase 80% da população na 

condição de vulnerabilidade e, em 2010, 22,46%. De todos, o que sempre registrou 

os menores índices de pessoas na condição de pobreza foi Caldas Novas, com 50,49% 

em 1991, 36,87% em 2000 e 17,43% em 2010, um dos menores percentuais do 

estado, ocupando o 14º lugar no ranking estadual. A título de comparação, o menor 

índice do estado ficou com Chapadão do Céu (7,84%). Goiânia teve, no mesmo ano, 

12,7% de pessoas nessa condição (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO..., 2013).   

É importante lembrar que essa evolução nos dados socioeconômicos não é 

mérito exclusivo dos municípios turísticos, já que, dos anos 1990 a 2014, houve 

mudança nessas condições em função da adoção de políticas de redução da pobreza e 

desigualdade que marcaram todo o país. A despeito das impressões dos secretários de 

Turismo dos municípios serem sempre no sentido de enaltecer esses aspectos de renda 
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e melhoria de vida da comunidade como um mérito do desenvolvimento do turismo, 

é preciso reconhecer que há mudanças para melhor, em especial no aspecto da 

redução da pobreza. Das falas dos secretários abstraem-se ganhos para a população 

quanto a diversos aspectos. 

A atividade turística em Caldas Novas resulta em ganhos para a população, 

embora não distribua tanto a renda: 

 

Reconhece-se que a renda não é muita distribuída. Pra se ter ideia, 

90% recebem de 1 salário até 2.000 reais, seguindo o restante dos 

padrões nacionais. A renda fica com pouca gente, mas gera muito 

emprego. Se a gente comparar a renda e a qualidade de vida de quem 

trabalha com turismo aqui e em outros estados, a gente nota que eles 

vivem melhor, ganham um pouco mais, participam de atividades de 

lazer. Há um programa de lazer do Sesc que é um dos maiores clubes 

de Caldas Novas. Os maiores empreendimentos hoteleiros são de 

empresários locais. Já os flats não, são de Brasília, Goiânia, sobretudo. 

(Entrevista com o secretário de Turismo de Caldas Novas, grifo nosso).  

 

Como atividade econômica, o turismo em Alto Paraíso de Goiás é gerador 

de emprego e tira a pressão da porta da prefeitura:  

 

O nosso município tem uma deficiência financeira, apesar do turismo 

representar 60% de nossa economia [...]. Então o turismo, na 

verdade,  aqui ele tira uma pressão social da porta da prefeitura. Por 

que um município como o nosso aqui no Nordeste Goiano a 

prefeitura é uma fomentadora assistencialista, então todo mundo 

precisa de gasolina, precisa de gás, precisa de cesta básica, então 

muitas vezes cidades como de Teresina, Nova Roma, ele acaba 

colocando todo mundo pra trabalhar. Fica todo mundo na porta 

pedindo emprego, enfim, é uma questão assistencialista. (Entrevista 

com o secretário de Turismo de Alto Paraíso de Goiás, grifo nosso). 

 

A cadeia do turismo impacta na geração de empregos indiretos, ainda que 

a população não se sinta inserida completamente, como ocorre em Alto Paraíso de 

Goiás: 

A grande dificuldade nossa, pelo baixo nível de escolaridade, é que a 

população local não entende que ela está inserida no turismo. Então 

você pega uma atendente de supermercado, ela está inserida no 

turismo, você pega um atendente de farmácia, ela está dentro no 

turismo, você pega uma loja que vende calçados, ela vende pra o 

pessoal da cidade, que são os guias ou trabalhadores da pousada, mas 

ela vende também pro turista mas ela não consegue visualizar isso, 

mas a gente tá agregado. (Entrevista com o secretário de Turismo de 

Alto Paraíso de Goiás, grifo nosso). 
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 A alta temporada de Aruanã e os eventos distribuídos no seu calendário 

ajudam a circular a renda: 

 

A população e a economia local ganham com as políticas de turismo. 

Vamos usar um exemplo prático de um evento como o Aruanã Em 

Canto 2015 que recebeu um público de 62.000 pessoas durante três 

dias. Vamos simular que apenas 40% desse público consumiu dentro 

da cidade ou tem poder de compra (cerca de 24.800 pessoas) como 

tíquete médio durante todo o evento de aproximadamente R$ 

180,00, o resultado é de R$ 4.464.000,00, ou seja, somente dentro 

da cidade gera essa montante. Imagine o que gera de renda na rota 

até Aruanã e na região. Contabilize esse raciocínio no período de 

Carnaval, Temporada de Praia, Aniversário da Cidade, Réveillon, além 

dos outros feriados e também aos finais de semana que temos uma 

população flutuante de mais de 2.000 pessoas que saem de seus 

municípios de origem somente para passar o fim de semana em 

Aruanã. (Entrevista com a secretária de Turismo de Aruanã). 

 

É difícil saber ao certo a extensão das melhorias nas condições de vida da 

população, sob a forma de emprego e renda, que são mérito das políticas voltadas 

para o desenvolvimento do turismo nesses municípios. Mas deve-se reconhecer que a 

melhora nos indicadores foi acima da média do estado para a maioria dos municípios 

do grupo. Não foram comparados aqui os números desses municípios com aqueles de 

perfil agropecuário e industrial, uma vez que o peso desses setores já é comprovado 

na economia goiana. No entanto, inferiu-se que quanto mais o município é 

turistificado, quanto mais a atividade é profissionalizada, mais próximo está de 

alcançar melhorias em seus indicadores socioeconômicos, o que vai de encontro às 

afirmações comuns na leitura crítica sobre o turismo. São os casos de Rio Quente e 

Caldas Novas, ambos considerados os menos desiguais do grupo e com os menores 

percentuais de pessoas na condição de extrema pobreza. Nesses municípios, é sabido 

que o turismo é utilizado para capitalizar as gestões mais que noutros.  

 

 

4.4  Convênios e receitas tributárias 

 

4.4.1 Convênios federais destinados ao turismo  

 

Já se mensurou largamente que os referidos destinos foram incorporados 
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nas duas últimas décadas pelos mais importantes programas para o desenvolvimento 

do turismo no país, tais como os Polos Irradiadores de Ecoturismo Microrregional, o 

PNMT, o PRT e o pretenso Prodetur Goiás. Na escala estadual, todos eles são 

categorizados como Municípios Indutores do Desenvolvimento Turístico do Estado de 

Goiás (Midtur), cujas ações de beneficiamento da atividade se tornam de caráter 

prioritário para a Goiás Turismo. Esses programas ajudam a delimitar o significado do 

turismo em cada destino, de modo a revelar o quanto o setor atrai recursos para a 

economia local.  

Uma das principais estratégias de indução de desenvolvimento nesses 

municípios provém de recursos de convênios federais. Classificado como um tipo de 

“transferência voluntária”,
56

 o convênio é conceituado pelo Tribunal de Contas da 

União – TCU (2013) como um instrumento formal que disciplina a transferência de 

recursos públicos da União para os estados, municípios e ONGs visando à execução de 

programas de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, 

aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.  

 Analisando a evolução do quantitativo de convênios celebrados entre o 

MTur e os estados e municípios, de 2008 a 2012, observa-se uma maior incidência em 

2009, quando foram pactuados 1.782 convênios, seguida de reduções a cada ano 

posterior, chegando a meros 55 em 2012, o que representou uma supressão de 85% 

em relação ao exercício de 2011, segundo o site do MTur. Um dos grandes desafios 

das políticas públicas no Brasil apontado por Rua (2006) é o de lidar com as suas 

regularidades.  

 Os citados convênios do turismo, para os municípios da pesquisa, 

representam a maior ou uma das maiores e mais almejadas fontes de investimentos 

federais, muitas vezes superando qualquer outra fonte de recursos recrutada pelo 

município. Pirenópolis foi o destino mais expressivo de todo o estado, já que, do total 

dos convênios firmados entre o governo federal e o município entre 1997 e abril de 

2015, ao turismo foi destinado o montante de R$ 45.871.724,13, representando 81% 

de todos os convênios federais no município. A título de comparação, esse valor só foi 

                                            
56 Consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal – LC Nº 101/2000, em seu Art. 25, transferência 

voluntária é a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de 

cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal 

ou os destinados ao Sistema Único de Saúde (ALMEIDA, 2012). 
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inferior ao que Goiânia recebeu no mesmo período, R$ 203.284.854,34. Nos demais 

municípios desta pesquisa, o setor também foi alvo de importante leva de recursos. 

Em Caldas Novas, o turismo concentrou 49% dos recursos (R$ 14.488.575,00), em 

Rio Quente, 48% (R$ 9.011.991,65), em Aruanã, 29% (R$ 5.774.500,00) e em Alto 

Paraíso de Goiás, 21% (R$ 7.668.813,00).   

 

GRÁFICO 6 - Convênios federais totais e convênios do turismo destinados aos 

municípios da pesquisa (1997- abril/2015)
57 

 

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (2015). 

 

 No detalhamento dos valores desses convênios para cada município, vê-se 

que predomina a entrada de investimentos entre 2007 e 2010, com alguma retomada 

de crescimento em 2013, como ocorreu em Alto Paraíso de Goiás e Pirenópolis 

(GRÁFICO 7 – A, B, C, D, E, F). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
57 Os anos de referência correspondem àqueles em que houve liberação de recursos federais do 

turismo no referido município, segundo o Portal da Transparência do governo federal.  Busca foi 

feita até o mês de abril de 2015.  
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GRÁFICO 7 (A, B, C, D, E, F) - Liberação dos convênios federais para o setor do 

turismo, por ano 

 

 

 

 

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (2015). 
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Na escala federal, o dado coincide com uma reorientação dada pelo PNT 

(2007/2010) e na escala estadual com o planejamento do turismo via Secretaria 

Estadual de Turismo, que formulou, em 2007, o primeiro e único Plano Estadual de 

Turismo. Com esse documento, as ações passaram a ser mais bem orientadas e a 

captação de recursos federais se deu em conjunto com o governo estadual, 

redundando em um aumento muito superior ao normalmente projetado para o setor, 

como foi tratado no capítulo anterior.   

Dos convênios destinados ao desenvolvimento do turismo em Alto Paraíso 

de Goiás, o maior destaque foi aquele para a construção de infraestrutura de apoio, 

seguido dos incentivos aos eventos locais, sobretudo o Encontro de Culturas 

Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que ocorre todos os anos, e da infraestrutura 

turística. Na pesquisa aparecem recursos do MMA, em 1998, para a execução de ações 

dos Polos Irradiadores de Ecoturismo, entre 1994 e 1998, além de incentivo e 

sensibilização para o turismo ecológico (GRÁFICO 8).   

 

GRÁFICO 8 - Destinação dos convênios federais do setor turístico para Alto Paraíso de 

Goiás 

 

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (2015). 

 

Os recursos do MTur, de 2000 a 2003, destinados a Aruanã foram para a 

conservação e recuperação ambiental do seu maior atrativo turístico, o rio Araguaia. 

Os demais recursos foram dirigidos paras as áreas de infraestrutura turística, de eventos 

e de apoio (GRÁFICO 9).  
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GRÁFICO 9 - Destinação dos convênios federais do setor turístico para Aruanã 

 

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (2015). 

 

A maior parte dos recursos federais destinados a Caldas Novas alimentou 

obras de infraestrutura de apoio ao turismo, de infraestrutura turística e de realização 

de eventos. O perfil para o lazer público de jovens, sobretudo, faz desse município 

um destino certo para eventos de caráter regional. No período, o MTur autorizou a 

entrada de R$ 1.120.000,00 para a realização de eventos dessa natureza (GRÁFICO 

10). 

 

 GRÁFICO 10 - Destinação dos convênios federais do setor turístico para Caldas Novas 

 

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (2015). 
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maior captação de recursos (R$ 36.000.000,00), e o Projeto Beira Rio (primeira 

etapa), em que a orla do rio Almas passaria por uma revitalização. No entanto, de 

todos os recursos previstos até o momento da pesquisa, só havia sido liberado o valor 

de R$ 427.927,50 para o segundo projeto. Outras obras de recuperação e 

pavimentação urbana de quartzito e sinalização turística urbana podem ser listadas. 

Também aparecem com frequência incentivos ao turismo sustentável e de base 

comunitária e a eventos de cultura como as Cavalhadas, festivais gastronômicos e de 

música etc. Em 2010, o município fechou um importante convênio com o Ministério 

da Cultura (MinC) no valor de R$ 945.000,00, mas o valor liberado foi de apenas 

R$ 315.000,00 para a criação do Pontão de Articulação da Comissão Nacional dos 

Pontos de Cultura.  

 

GRÁFICO 11 - Destinação dos convênios federais do setor turístico para Pirenópolis 

 

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (2015). 

  

 O caso de Rio Quente chama a atenção quanto à liberação de recursos 

advindos do governo federal em razão da imponência da área de eventos nesse 

destino. Por meio de uma empresa, a Associação Cena Aberta (organização da 

sociedade civil de interesse público – OSCIP), registra-se a pactuação de convênios no 

valor de R$ 5.219.885,00 advindos do MTur e exclusivos para a promoção de 

eventos, representando 58% dos convênios federais com o município.  
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GRÁFICO 12 - Destinação dos convênios federais do setor turístico para Rio Quente 

 

Fonte: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (2015). 
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município, embora imprima autonomia e isonomia, ressente-se com a fragilidade 

técnica de recursos humanos, muitas vezes pouco qualificados nas instâncias 

subnacionais. Assim, Almeida (2012) elenca os problemas mais comuns da não 

efetivação dos convênios: pouco detalhamento do plano de trabalho ou projeto; 

realização de despesas fora da vigência; utilização de recursos para finalidade diferente 

da prevista; superfaturamento; não aplicação ou não comprovação de contrapartida 

etc. Para citar um exemplo, os eventos são tratados como um segmento 

historicamente problemático nesse sentido, o que acarreta rejeição de um número 

elevado de propostas, inclusive vinculadas a emendas parlamentares, em função da 

dificuldade de adaptação dos proponentes aos novos critérios, conforme cita o 

relatório da Coordenação-Geral de Convênios (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2013).  

Outros instrumentos são utilizados para captar recursos da União para os 

municípios turísticos, com linhas específicas ou não para o setor. Os financiamentos de 

empresas por meio de bancos, sobretudo o Banco do Brasil (BB) e a Caixa Econômica 

Federal (CEF), são os mais comuns. Somente o grupo do Rio Quente Resort, em 2010, 

contratou o financiamento do Fungetur, via CEF, na ordem de dez milhões de reais, 

único registro desse fundo para o estado de Goiás. Faz-se a ressalva de que esse 

contrato foi superior a todos os convênios turísticos já firmados entre as escalas federal 

e municipal.  

Outras estratégias de financiamento podem ocorrer por meio do FCO, 

criado pela Constituição de 1988 com o objetivo de promover o desenvolvimento 

econômico e social da Região Centro-Oeste (BANCO DO BRASIL, [20--]). O FCO 

como já foi mencionado, destina-se às empresas e aos produtores rurais, com o 

objetivo de estimular a criação, a ampliação ou a modernização de atividades 

produtivas no Distrito Federal e nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul. 

O FCO é uma importante fonte de recursos para a Região Centro-Oeste 

atualmente. Por meio dos recursos do BB, os programas e linhas de financiamentos 

são destinados a fomentar dois grandes setores: o empresarial e o rural. As 

contratações para esses programas, em toda a região, no exercício de 2013, foram de 

R$ 6.092,1 milhões. No estado de Goiás, no mesmo ano, foram aplicados R$ 2.037,3 

milhões, dos quais 51,70% foram destinados a atender as linhas do setor rural, cujos 
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recursos estão fortemente concentrados nas regiões mais dinâmicas do estado – centro 

e sul (OLIVEIRA et al.,  2014).  

Já o ramo empresarial, que incorpora os setores de indústria, infraestrutura, 

turismo e comércio e serviços, no chamado Programa Empresarial recebeu 

investimentos no valor de R$ 984,2 milhões no mesmo ano (48,70%). Uma parcela 

de recursos desse programa é destinada ao turismo, via Linha de Financiamento de 

Desenvolvimento do Turismo Regional. Em 2010, a linha obteve contratações de 

pouco mais de 79 milhões de reais, e teve redução ao longo do quadriênio, chegando, 

em 2013, a firmar contratos de pouco mais de 41 milhões de reais, com tendência de 

queda. Os setores de comércio e serviços e o de indústria sempre foram os mais 

expressivos do Programa Empresarial, e o segundo sempre teve o maior volume de 

contratos e de investimentos no período, mantendo uma progressão contínua, como 

revelam os dados do BB expressos no Gráfico 13.  

Os investimentos do FCO para o turismo no estado de Goiás estão na 

contramão do setor quando se trata de Região Centro-Oeste, onde se registrou um 

importante incremento dos recursos contratados no quadriênio. Em 2010, a 

contratação foi de R$ 157,3 milhões e, em 2013, de R$ 237,7 milhões como se 

observa a seguir. 

 

GRÁFICO 13 - Comparativo dos contratos (em R$ mil) de financiamento para o setor 

do turismo via FCO – Região Centro-Oeste e estado de Goiás (2010-2013) 

 

Fonte: BANCO DO BRASIL [20--]. 
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Os resultados em queda nos recursos desse fundo corroboram aquele 

cenário já diagnosticado no capítulo anterior, que sinaliza um setor extenuado na 

ótica da política e do interesse do governo estadual nos anos mais recentes. Os 

municípios mais impactados pelo FCO empresarial foram Goiânia, Aparecida de 

Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Anápolis. Isto é, o FCO não impactou os 

municípios turísticos desta pesquisa.  

 

 

4.4.2 Receitas e convênios estaduais destinados ao turismo 

 

A evolução dos investimentos feitos pelo governo de Goiás no turismo 

goiano, com base em dados da Sefaz/GO, mostra que em 2001 foi executado o valor 

de R$ 6.492.031,28, que passou, em 2008, a ser de R$ 25.527.450,00 e, em 2013, 

alcançando o mais alto patamar da história do turismo goiano, de R$ 170.851.278,58.  

 

GRÁFICO 14 - Execução orçamentária do turismo pelo governo estadual 

 

Fonte: <www.sefaz.go.gov.br>. 

 

O crescimento desses recursos, ao que tudo indica, estava vinculado à 

execução de programas inscritos no Plano Estadual de Turismo (2008/2010), cujas 

ações espelhavam as do Plano Nacional de Turismo 2007/2010, além da exigência 

institucionalizada de ações e orçamentos mais coordenados impostos por ocasião dos 

PPA, que se efetivaram na gestão estadual a partir de 1999, com o primeiro mandato 
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de Marconi Perillo. 

 É importante dizer que esses recursos não foram, exclusivamente, 

destinados aos municípios turísticos, mas a todos aqueles que pleiteavam recursos, via 

realização de eventos, sobretudo sob a forma de shows musicais.  

As transferências desses recursos do governo do estado para os municípios 

não se deram por intermédio de convênios, ao que tudo indica, mas pelas chamadas 

“transferências discricionárias” ou “voluntárias” (GOMES, 2009). Na busca feita no 

site da Casa Civil sobre os convênios estaduais disponibilizados entre 2011 e 2014, 

nada consta quanto à liberação de recursos para o turismo. Apenas Aruanã conseguiu 

estabelecer pacto sob forma de convênio com o governo estadual, em 2012, no valor 

de R$ 110.000,00, o qual não diz respeito à atividade turística. As transações 

caracterizadas por transferências discricionárias ou voluntárias, aquelas amparadas por 

emendas parlamentares, inserem o município na agenda de negociações com base em 

critérios político-partidários e não técnicos, como fazem os convênios. É o jogo dos 

atores políticos tratados no primeiro capítulo desta tese. Pela via das solicitações de 

parlamentares, seja individualmente, seja por bancadas ou comissões, são estabelecidas 

estratégias para angariar recursos para o município. Para evidenciar a existência e o 

relevo do fato político, de negociação entre os atores políticos, para a captação desses 

recursos, o secretário de Turismo de Alto Paraíso de Goiás declara:  

[...] nós não temos uma força política [...] eu acabei de chegar de 

Caldas Novas, lá tem uma deputada, que é a Magda Mofatto, então 

ela tem uma visão de atender o município dela, a região dela de 

forma incisiva. Ela corre atrás de emenda, corre atrás de apoios. A 

gente sabe que no Brasil funciona dessa forma. (Entrevista com o 

secretário de Turismo de Alto Paraíso de Goiás).  

 A configuração desses atos, estabelecidos pelo critério político, desqualifica 

a função da política pública contida nos programas de governos, em suas linhas 

abertas de crédito, cujo fator técnico aparece como algo imposto e altamente 

burocratizado. É o que se abstrai da fala do secretário: 

Temos alguma dificuldade em conseguir o recurso, não tem o 

programa, mesmo quando tem o programa definido pelo governo 

federal, pelo governo estadual, eles pedem uma quantidade N de 

documentos, de projetos e você vai tendo muitas dificuldades. E como 

eles não passam pra todo mundo né? Ao não passar pra todo mundo 
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eles fazem uma seleção e se a gente não tiver uma força política, 

algumas vezes a gente acaba perdendo. (Entrevista com o secretário de 

Turismo de Alto Paraíso de Goiás, grifo nosso). 

O relato do secretário de Caldas Novas corrobora o desabafo supracitado, 

embora ele não concorde que o seu município seja privilegiado por ter um 

representante político em sua região:   

Por meio dos 65 destinos a gente recebe investimentos, sim. A regra é 

a mesma para todos. Você tendo representação política e tendo um 

bom projeto, você consegue. Mas, pelo nível de desenvolvimento que 

já alcançamos aqui em Caldas, nós temos mais dificuldade de 

conseguir verba pública que outros destinos do estado. Eles 

consideram que nós não precisamos mais. (Entrevista com o secretário 

de Turismo de Caldas Novas, grifo nosso). 

 

De fato, quem tem um deputado na sua região tem mais chances de obter  

recursos. Outra via são as emendas de senadores, como foi o caso de Aruanã, que 

recentemente teve aprovado um recurso no valor de dois milhões de reais resultante 

de emenda da senadora Lúcia Vânia para a construção de um Centro de Convenções 

na cidade, segundo explicou a secretária de Turismo da cidade, em entrevista.  

Reconhece-se que as emendas parlamentares são constitucionais e têm o 

propósito de descentralizar, voluntariamente, recursos da União para instâncias locais 

de modo a melhorar as condições de vida de populações de municípios com 

orçamento reduzido. No entanto, seu uso abusivo e dirigido faz aumentar o chamado 

poder discricionário ou negociado, como alerta Gomes (2009), uma vez que tendem 

a gerar corrupção e ineficiência crescentes no governo local, além de funcionarem 

como alimentadoras dos “currais” eleitorais dos parlamentares.
58

  

O MTur e o MinC estão, conforme denúncias da revista Veja (CASTRO, 

2013), entre os maiores beneficiados pelas emendas parlamentares por meio da 

realização de eventos culturais ou ações publicitárias. Só o MTur recebeu quase dois 

bilhões de reais em emendas no orçamento de 2013. O MinC recebeu 700 milhões de 

reais. 

Na outra via das transferências intergovernamentais está o rateio da parcela 

                                            
58 Sodré e Alves (2010), ao correlacionarem as transferências intergovernamentais, via emendas 

parlamentares, e a corrupção em municípios brasileiros, asseguram que aqueles que receberam 

recursos de emendas parlamentares apresentaram, em média, 25% mais episódios de corrupção. 
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do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municípios, feito 

na forma de transferências correntes. O imposto, de competência dos estados e do 

Distrito Federal, é quase sempre o responsável pela maior arrecadação estadual e tem 

relativa incidência sobre a atividade turística de um município, menos pelas operações 

relativas à circulação de mercadorias locais, que geram o imposto aos cofres do 

estado, e mais pelas transferências correntes que este deve devolver aos municípios 

por meio de cotas. Rio Quente, em função da venda rotineira de pacotes do Rio 

Quente Resort, repassou, em 2013, R$ 5.680.862,00 de ICMS só com as ACTs, 

conforme dados do IPTur (2014). Já Caldas Novas repassou bem menos no mesmo 

ano, R$ 3.754.655,00. Pirenópolis e Alto Paraíso de Goiás fizeram repasses, 

respectivamente, de R$ 287.300,00 e R$ 85.889,00. Segundo Arrais, Oliveira e 

Aurélio Neto (2013, p. 89), do total arrecadado pelo estado, “25% são destinados 

aos municípios; desse percentual, 10% são distribuídos de forma equitativa e o 

restante arbitrado pelo Conselho Deliberativo dos Índices de Participação dos 

Municípios (Coíndice), que considera a participação das atividades econômicas na 

geração do valor geral do ICMS”.  

Dos valores transferidos aos municípios turísticos, em 2014, via cota do 

ICMS, a maior receita ficou para Caldas Novas, seguida de Aruanã, Pirenópolis e Rio 

Quente. O município de Alto Paraíso de Goiás foi o que menos recebeu, conforme 

mostra a Tabela 3.  

TABELA 3 - Transferências correntes para os municípios turísticos goianos – cota do 

ICMS 

Municípios Total 2014  

Alto Paraíso de Goiás 2.661.292,71 

Aruanã 6.294.935,93 

Caldas Novas 10.718.684,17 

Pirenópolis 5.815.139,00 

Rio Quente 4.579.769,39 

Fonte: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS... (2015). 

 

Em linhas gerais, esses dados explicitam o valor do turismo na economia do 

estado e do próprio município. Por eles chega-se a evidenciar uma dinamicidade 

própria do destino turístico e seu desempenho econômico, sobretudo no caso de 
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Caldas Novas, cujos números sempre são os mais enfáticos do grupo.  

 

4.4.3 Receitas públicas municipais que refletem a dinamicidade do turismo 

 

As receitas públicas municipais são formadas por transferências federais e 

estaduais e impostos municipais que incidem, especialmente, sobre a propriedade 

predial, a transferência de imóveis e a tributação de serviços, como estabelece o Art. 

156 da Constituição Federal. A participação dos três impostos (Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza – ISSQN, Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU e 

Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos – ITBI) no conjunto das receitas 

públicas municipais pode variar de acordo com o número de habitantes, a dinâmica 

econômica e os mecanismos de regulação do solo urbano. Considerando-se o perfil 

demográfico dos municípios com atividade turística, é possível que a variação desses 

impostos se torne positiva, especialmente quando se comparam municípios do mesmo 

porte demográfico, mas sem atividade turística consolidada.  

O ISSQN ou ISS é o tributo que recai sobre a circulação de bem imaterial 

(serviço), diferentemente do ICMS, que recai sobre a circulação de bem material 

(mercadoria), de competência dos estados. Os serviços tributados pelo ISSQN que têm 

relação direta com o turismo são aqueles relativos a: hospedagem, turismo, viagens e 

congêneres; serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres; serviços de 

transporte de natureza municipal; atividade de planejamento, organização e 

administração de feiras, exposições, congressos e congêneres
59

 (BRASIL, 2003c). Além 

destes, o turismo, indiretamente, afeta uma infinidade de outros serviços de uma 

localidade, permitindo a movimentação de toda a economia. São os conhecidos 

efeitos multiplicadores do turismo.  

Nos municípios turísticos, por sua grande oferta de prestação de serviços já 

mostrada, esse imposto costuma ter elevada significância, assim como naqueles com 

maior volume populacional. O caso de Rio Quente, um município com apenas 3.321 

habitantes, chama novamente a atenção pelo fato do tributo ter arrecadado, em 

2014, R$ 3.847.757,20, chegando a representar 22,43% do total da receita do 

                                            
59 A prestação de serviços que envolvem alimentos e bebidas não é tributada pelo ISSQN, mas sim 

pelo ICMS. 
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Executivo municipal (TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, 2015).
60

 Em Caldas 

Novas, o maior município do grupo, o registro foi de 12,86%, traduzindo o valor de 

R$ 13.218.056,54 para os cofres públicos. Nos demais municípios turísticos, mesmo 

sendo de menor impactação, em torno de 5%, o referido tributo ainda têm grande 

participação na receita do Executivo municipal  (TABELA 4).  

O ITBI, por sua vez, “reflete a movimentação do mercado imobiliário, uma 

vez que envolve relações de compra e venda, permutas, concessões onerosas, dentre 

outras” (ARRAIS; OLIVEIRA; AURÉLIO NETO, 2013, p. 89), seja em áreas urbanas ou 

rurais. Em termos proporcionais, Aruanã foi o município que mais arrecadou em 

função desse imposto, em 2014, R$ 1.357.701,68, o que representa 7,3% do total dos 

tributos municipais. Em Caldas Novas, esse tributo representou 4,02% das receitas do 

Executivo, segundo o TCM (2015). Nos demais municípios o imposto não teve grande 

expressão. O ITBI reflete a força do mercado imobiliário, o qual influencia 

diretamente os municípios turísticos e tem estimulado, sobretudo no Nordeste 

brasileiro, a emergência de estudos e linhas de pesquisa sobre os desdobramentos do 

“imobiliário turístico” na região (DANTAS, FERREIRA; CLEMENTINO, 2010). O 

exemplo da articulação, da sinergia entre o mercado de imóveis e as áreas de 

valorização turística vai além da compreensão do conceito de “turismo”, haja vista 

que não depende de decisões do trade, mas da figura do incorporador imobiliário. O 

entrelaçamento dessas categorias é evidenciado nas denominações segunda residência, 

flats, hotéis-residências, condhotéis etc., elementos mais marcantes nas paisagens de 

Caldas Novas e Rio Quente.  

O IPTU, um imposto eminentemente urbano, é diretamente impactado 

pelo volume de domicílios das cidades, sejam comerciais ou residenciais. Não é de 

estranhar que em Caldas Novas, a mais verticalizada das cidades do grupo, o imposto 

tenha representado 13,6% do total da receita municipal em 2014, um montante de R$ 

14.009.368,47. Mais uma vez, contrariando a relação do imposto com o tamanho da 

população, Rio Quente recebeu desse tributo a segunda maior contribuição (6,03%), 

um montante de R$ 1.035.617,54 ao ano. A explicação para essa especificidade está 

na alta presença de imóveis particulares na condição de uso ocasional (46, 35%).  

                                            
60 A título de comparação, esse dado em Goiânia, uma cidade com alta concentração de serviços de 

qualquer natureza, é de 18,6% (TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS..., 2015). 
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TABELA 4 – Tributos municipais e porcentagem em relação às receitas totais do 

Executivo municipal 

 

Municípios ISSQN IPTU ITBI 

Total dos 

tributos 

Receita do 

Executivo 

municipal  

% em 

relação à 

receita 

do 

Executivo  

População 

Total 

2010 

Alto 

Paraíso de 

Goiás 1.098.079,26 509.56,29 881.303,62 1.979.382,88 20.283.212,84 9,70% 6.885 

Aruanã 1.102.461,29 1.029.663,24 1.357.701,68 3.489.826,21 18.463.242,93 18,90%  7.496 

Caldas 

Novas 13.218.056,54 14.009.368,47 4.135.594,73 31.363.019,74 102.712.002,53 30,50% 70.473 

Pirenópolis 1.729.664,55 984.613,49 966.799,34 3.681.077,38 34.197.567,37 10,7% 23.006 

Rio 

Quente 3.847.757,20 1.035.617,54 272.318,88 5.155.693,62 17.145.073,51 30%  3.312 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2010b); TRIBUNAL DE 

CONTAS DOS MUNICÍPIOS... (2015).  

 

Como mostra a Tabela 4, a soma dos três tributos representou, de modo 

diferenciado, um peso bem relevante na economia dos municípios turísticos. Segundo 

o TCM (2015), os de maiores impactos para a receita do Executivo municipal foram 

registrados em Caldas Novas, com 30,5%, cuja soma resultou no valor de R$ 

31.363.019,74; Rio Quente, com 30%, no valor de R$ 5.155.693,62; Aruanã, com 

18,9%. Em Alto Paraíso de Goiás e Pirenópolis, a contribuição para a receita municipal 

girou em torno de 10%.    

Segundo informações do TCM, somente o município de Caldas Novas 

capta recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Turístico.
61
 Vinculado à 

Secretaria Municipal de Turismo e submetido à aprovação do Conselho Municipal do 

Turismo (Comtur), o fundo tem por finalidade prover recursos à implantação de 

programas e à manutenção dos serviços oficiais de turismo no município, por meio de 

captação da taxa de turismo, de transferências de todos os entes federativos e de 

entidades privadas, de doações etc. Completada uma década de criação, segundo 

informações do TCM (2015), a arrecadação desse recurso foi de R$ 171.480,08 em 

2004, alcançando o seu maior valor em 2006 (R$ 384.423,64) e declinando para a 

menor arrecadação do período (R$ 123,89) em 2011. Em 2014, o valor recolhido foi  

somente de R$ 620,8O, recurso mínimo para completar suas atribuições. Em Rio 

Quente e Alto Paraíso de Goiás, pelas informações das Secretarias de Turismo, 

                                            

61 Lei Municipal nº 1.173, de 4 de dezembro de 2003. 
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oficialmente há fundos de turismo, embora não sejam efetivos os recolhimentos pela 

prefeitura. Isso representa uma quebra de braço entre o empresariado e o órgão 

público municipal, porque o turista está pagando a taxa de turismo, mas os 

empreendedores não a repassam, segundo relatos.  

Como alertam Arrais, Oliveira e Aurélio Neto (2013), em Goiás os 

chamados municípios com características do turismo têm, geralmente, uma população 

reduzida, o que pode caracterizar certa dificuldade na aplicação dos impostos e 

tributos de base municipal.  

É inegável que a atividade turística, dada sua capilaridade, movimenta 

a economia dos municípios, funcionando, via rede de consumo e 

trabalho, como um distribuidor de renda para os diferentes grupos de 

atores sociais. No entanto, é necessário, para garantir sustentabilidade 

da atividade turística, pensar os impactos ambientais, sociais e 

tributários para os municípios. Um desafio que se coloca, portanto, é 

como conciliar uma política de tributação que possa reverberar para a 

coletividade dos atores sociais, o que passa, necessariamente, por 

maior regulação da atividade por parte dos governos municipais. 

(ARRAIS; OLIVEIRA; AURÉLIO NETO, 2013, p. 48-49).  

 

Na análise do papel desempenhado pelo turismo e seus efeitos globais nos 

municípios, nota-se uma importância variável entre os casos propostos, e Caldas 

Novas e Aruanã estão nas pontas de maior e menor impacto, respectivamente. Com 

exceção de Aruanã, cujo fluxo de renda apresenta um impacto reduzido para as 

receitas públicas municipais (ARRAIS; OLIVEIRA; AURÉLIO NETO 2013), pode-se dizer 

que os demais municípios têm na atividade turística sua principal fonte de renda, 

evidenciada nos indicadores socioeconômicos aqui levantados. Em todos eles, a 

atividade turística não só gera uma dinâmica como também representa um peso 

importante para a comunidade, o que foi assegurado pelas explicações de todos os 

secretários municipais de Turismo entrevistados. Mesmo em Aruanã, defende-se que a 

atividade é representativa na economia. Em uma visita a Alto Paraíso de Goiás em 

2005, como professora, pude notar o quanto o turismo tinha mudado a vida de 

muitas famílias que tiravam seu sustento da exploração do garimpo e na ocasião 

trabalhavam como condutores de visitantes. Um senhor, muito simples e com grande 

conhecimento sobre o Cerrado, falava sobre o quanto aquela nova atividade tinha lhe 
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garantido outra condição de vida, mais digna, com perspectivas, permitindo-lhe 

adquirir bens de consumo jamais idealizados.  

Há algumas condicionalidades necessárias para que o turismo seja uma 

opção para o desenvolvimento local, inclusive regional, conforme aponta Cunha 

(2013, p. 384): 

1º O turismo não pode ser encarado como uma panaceia; 

2º O turismo não sendo uma alternativa de desenvolvimento, as 

atividades turísticas devem ser concebidas como estímulo e adjuvantes 

e não como base principal; 

3º Os equipamentos e o modelo devem ser programados em função 

das características e valores regionais e não pela adoção de modelos 

alheios; 

4º O turismo tem de respeitar os recursos naturais e culturais existentes 

e ser fator de valorização.  

Ter em mente esses fatores pode promover o turismo como atividade que 

ajuda a mover a economia, que lhe dá um pouco mais de dinamicidade, ao mesmo 

tempo que pode gerar menos dependência econômica e menos prejuízos sociais, 

culturais e ambientais para os destinos e suas populações.  

4.5  Nível de planejamento municipal do turismo 

 

O turismo, como fenômeno complexo que é, requer a revisão constante do 

processo de planejamento na tentativa de melhor orientar seu desenvolvimento. 

Considerando-se essa assertiva e tratando do nível de planejamento dos municípios 

turísticos desta pesquisa, verificou-se o reconhecimento dessa importância pela ótica 

do estado, via ações de pesquisa da Goiás Turismo, como foi demonstrado no 

capítulo anterior. Sem exceção, os municípios foram frequentemente objeto de 

investigação. Com base no site do IPTur, no período de 2000 a 2014, o mais 

pesquisado dos destinos foi Pirenópolis, cujo volume de investigações chegou a 23; 

Alto Paraíso de Goiás foi pesquisado em treze ocasiões; Aruanã em doze; Caldas 

Novas em dez, assim como Rio Quente. O teor preponderante nas pesquisas é a 

mensuração e análise de demanda, sobretudo de eventos tradicionais como o Canto 

da Primavera e as Cavalhadas, além das altas temporadas.   



 
 

151 

 

A realização das pesquisas é parte do processo de conhecimento do 

município, além de estar prevista no Subprograma de Sistema de Informações do 

Turismo do Estado de Goiás do Plano Estadual de Turismo (GOIÁS TURISMO, 2007), 

que requer ações de pesquisa, como inventários turísticos, produção de estatísticas e 

formação de banco de dados. Ademais, essa etapa deve servir também para estruturar 

a elaboração de planos turísticos de caráter municipal.  

No entanto, nem todas as prefeituras conseguiram prosseguir com as etapas 

e compor um roteiro de ações integradas que sustentasse a atividade turística local de 

forma descentralizada das ações da Secretaria Estadual de Turismo. O que se observa é 

que apenas o município de Alto Paraíso de Goiás formulou recentemente o seu Plano 

de Desenvolvimento Turístico (2011 a 2014). Outros municípios elaboraram planos 

parciais como o de marketing, como fez Pirenópolis em 2008. Pela Tabela 5 é possível 

verificar de onde é orientada a preocupação com o planejamento municipal, isto é, 

das escalas federal e estadual.   

 

TABELA 5 - Origem das ações de planejamento que envolvem os municípios turísticos 

goianos (2000-2014) 

Municípios 

Turísticos 

Escala 

Municipal 

(planos) 

Escala 

Estadual 

Escala Federal 

(Regionalização) 

Escalas Federal e Estadual 

(PDITS) 

Alto Paraíso de 

Goiás 1 3 1 

1 

Aruanã  2 1 1 

Caldas Novas  2 1 1 

Pirenópolis 1 2 1 1 

Rio Quente  2 1 1 

Fonte: <http://www.goiasturismo.go.gov.br/goias-turismo/iptur>. 

Nota: Elaborado pela autora. 

 

A não efetivação das etapas do planejamento sustentável dos municípios 

vai de encontro à meta proposta pelo Plano Estadual em seu Subprograma de 

Implementação e Descentralização da Política Estadual de Turismo, que atribui ações 

para a gestão municipal quanto à criação de seus próprios conselhos e formação de 

quadros técnicos nas secretarias, formulação de legislação própria, criação de fundos e 

incentivos fiscais, elaboração de planos diretores e planos turísticos municipais, entre 

outras. O processo de autonomia, resultante de pretensa descentralização do turismo, 

não se efetiva no município em sua inteireza.   
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Quanto à construção do processo de autonomia dos municípios e da gestão 

compartilhada do turismo, o gerente de Projetos de Produtos Turísticos da Goiás 

Turismo, João Lino, também vê desafios e níveis de amadurecimento diferenciados 

nos destinos:  

[...] a gente vê que nesses destinos, esses da pesquisa, alguns 

avançaram muito e outros ainda necessitam de muito aporte, de uma 

efetividade de governo, de investimento. Pirenópolis praticamente 

não depende mais do estado para conduzir suas ações. O próprio 

destino conseguiu criar um ambiente com a iniciativa privada. O 

destino enxergou a importância do turismo. A própria prefeitura, os 

empresários conseguiram criar um ambiente. Criou-se um ambiente de 

gestão, uma identidade de produto muito bem definida, uma agenda 

de eventos que trabalha com dois produtos definidos – turismo 

histórico e ambiental. (Entrevista com representante da Goiás Turismo, 

grifo nosso).   

  

Tendo em vista que uma parte muito importante da atividade turística é 

financiada por investimentos públicos, acima de tudo nas escalas supralocais, uma 

variável que não se pode perder de vista é a preocupação com a natureza do turismo 

a ser desenvolvido no destino. Um balanço frequente entre o seu custo e benefício, 

ponderando não só seu peso na economia, mas sobretudo as condições que lhe são 

pertinentes e que afetam diretamente o modo de vida dos autóctones, é uma máxima. 

E nesse campo, quem pode melhor contribuir são as instâncias locais, já que 

estabelecem relações indissociáveis com o lugar, com o que ali se processa. Isso 

representou, nesta pesquisa, uma problemática: a da pouca materialização da 

municipalização e das ações descentralizadas, como previsto na Constituição de 1988. 

A escala de maior interesse, a local, continua a esperar muito das demais.  

Com o intuito de complementar a análise dos conteúdos resultantes da 

dinâmica da atividade turística e sua relação com as políticas de turismo, segue uma 

abordagem que pretende dimensionar os seus efeitos sobre a tão propalada geração 

de empregos, bem como a qualidade destes.   

 

4.6 A geração de emprego como meta das políticas de turismo  

 

Tradicionalmente, e como foi demonstrado nos capítulos anteriores, os 

planos nacionais de turismo ambicionam contribuir para o crescimento econômico de 
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municípios turísticos por meio de metas que possam ampliar seu número de empregos 

ou ocupações no segmento, além de melhorar as condições de renda. E isso passa a 

refletir também nas demandas do planejamento de todos os estados e municípios com 

algum potencial turístico, sobretudo depois de 1990.   

Mensurar os índices de crescimento no setor turístico brasileiro é tarefa 

embaraçosa, uma vez que há muita controvérsia quanto aos critérios metodológicos 

adotados. As fontes mais utilizadas pelos pesquisadores são as bases de dados da Rais e 

da Caged, do MTE, mediante o registro formal de trabalhadores nas empresas que 

prestam serviços turísticos. Nesse ponto reside uma confusão metodológica quanto ao 

que de fato é considerado de uso turístico e de uso dos residentes. Os exemplos mais 

evidentes são os subsetores de alimentação, transporte e cultura e lazer. Daí resultam 

discrepâncias nos dados referentes ao tema. Nos números da Rais foram registradas, 

em 2000, 1.724.963 ocupações de trabalhadores nas ACTs no Brasil; em 2013, esse 

número subiu para 2.077.095 ocupações, representando um crescimento anual de 

1,44% e um acumulado de 20,41% no período de treze anos. Nessa contagem, o 

volume de novos empregos formais gerados nesse longo período foi de meros 352 

mil.  

  Em um relatório anual com estimativas definitivas da ocupação formal e 

informal, a partir dos últimos dados divulgados da Rais e da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – PNAD (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2009), para o Brasil, a Região Centro-Oeste e o Distrito Federal, o 

Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho do Setor do Turismo no Brasil, 

ou SIMT (SAKOWSKI, 2013), produziu resultados diferentes dos anteriores a partir de 

uma nova metodologia que projeta o coeficiente da demanda turística no consumo 

dos residentes nas ACTs de alimentação e de cultura e lazer. Além disso, retirou-se o 

transporte urbano e de carga da ACT de transporte. Segundo o SIMT, a não 

consideração desse item incorre em superestimação da ocupação no turismo. Com isso 

chegou-se a resultados mais próximos da realidade no setor. Nessa abordagem 

concluiu-se que, em 2006, havia apenas 703.441 empregados com registros formais 

no setor e 1.032.472 na condição de informais. Em 2012, o número alcançado foi de 

990.721 empregos formais e de 1.095.214 empregos informais. Procedimentos à parte, 

conclui-se que ambos os resultados estão muito aquém do projetado pelas metas do 
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governo no que concerne a geração de empregos no turismo. Esse resultado também 

foi confirmado por Oliveira (2009), em sua dissertação sobre turismo e trabalho no 

Brasil.  

Optou-se, nesta tese, por utilizar os dados disponibilizados pela base da 

Rais e, como recorte, as ACTs, entendidas desde 2010 como: alojamento, 

alimentação, transporte terrestre, transporte aquaviário, transporte aéreo, aluguel de 

transporte, agências de viagem e cultura e lazer. Mesmo considerando o problema 

metodológico implícito, essas categorias acabam sendo as que melhor podem 

mensurar o padrão de comportamento das empresas do setor, bem como dos seus 

empregados no Brasil, em virtude de diversos fatores: expressam mais proximamente 

o consumo dos turistas, sendo essenciais para a sua existência; apresentam 

regularidade nas informações; possuem elevada cobertura para todos os municípios 

brasileiros; têm sido largamente testadas por estudos com interesse estatístico, dentre 

outros. 

Com base nos dados, observa-se que o aumento do emprego formal é o 

maior desejo dos planejadores de políticas públicas e dos gestores que estão na ponta 

do iceberg, onde ocorre, de fato, o registro do emprego e se visualiza a dinamicidade 

ou não da atividade na economia, assim como se mensuram as condições sociais 

afetadas, o que se mostra também no estado de Goiás. Exemplos dessas expectativas 

em relação à geração de emprego e/ou renda puderam ser dissecados do processo de 

formação da política de diferentes governos, tais como: as Linhas de ação de Leonino 

Di Ramos Caiado (1972-1974) (GOIÁS, 1971), ao traçar metas capazes de tornar o 

turismo um setor produtivo que contribua com a entrada de renda no estado; o Plano 

global de trabalho do governo de Iris Rezende (1983-1987) (GOIÁS, 1984a), que 

almejava a manutenção e o crescimento do nível de emprego no estado; o Plano 

Plurianual 2004/2007 (GOIÁS, 2003), de Marconi Perillo, cujo escopo consistia em 

promover o estado, transformando-o em um dos principais destinos turísticos e 

gerando emprego e renda.  

Genericamente, em uma perspectiva otimista, o turismo é concebido como 

uma espécie de “passaporte para o desenvolvimento” (SANTANA TURÉGANO, 

2005), e a geração de empregos é quase sempre a variável mais importante para 

avaliar a eficiência de qualquer política de desenvolvimento implantada. Tomando-se 
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o período de 2000 a 2013 para análise, é possível avaliar a situação das metas 

iniciadas pelas últimas políticas públicas e ações federais, estaduais e municipais 

direcionadas para o turismo, e como elas incidiram nos territórios dos municípios 

tratados neste estudo no que diz respeito ao volume e às condições de empregos 

formais gerados.  

 

4.6.1 O volume de empregos formais gerados nos municípios turísticos goianos 

 

Constatou-se que, à exceção de Aruanã, nos municípios pesquisados o 

número de empregos formais do turismo não somente têm crescido, como também o 

setor passou a representar maior peso em relação a todas as atividades econômicas 

locais na última década. Quando se compara o número de trabalhadores com registros 

formais, entre 2000 e 2013, mensura-se o crescimento mais que expressivo no 

município de Rio Quente, onde o turismo empregava somente 1,78% e passou a 

empregar 60,06% da população, efeito altamente significativo para a economia. De 

impacto menor, mas igualmente importante, foram os registros nos municípios de 

Caldas Novas, Alto Paraíso de Goiás e Pirenópolis, cujos números foram, em 2013, de 

22,53%, 22,39% e 17,40%, respectivamente (TABELA 6). Nessa conta, vale lembrar, 

não foram contabilizados os empregos informais, de peso bem significativo.  

 

TABELA 6 - Participação das ACTs em relação às atividades econômicas em geral, por 

número de trabalhadores formais 

Municípios Turísticos 2000 2013 

Alto Paraíso de Goiás 8,49% 22,39% 

Aruanã 4,29% 0,94% 

Caldas Novas 7,91% 22,53% 

Pirenópolis 6,35% 17,40% 

Rio Quente 1,78% 60,06% 

Fonte: <http://www.rais.gov.br>. 

 

O crescimento no número de trabalhadores formais empregados nas 

atividades turísticas em Goiás teve melhor desempenho no período de 2000 a 2013 

que aqueles registrados na Região Centro-Oeste e no país. Enquanto o estado teve 

taxa acumulada de 95,21%, a região registrou 77,51% e o país, apenas 20,41%. Já a 

http://www.rais.gov.br/


 
 

156 

 

taxa média de crescimento foi de 5,28%, 4,51% e 1,44%, respectivamente. Exceto 

Aruanã, que não registrou crescimento nos empregos formais, os demais municípios 

turísticos tiveram expressivo crescimento médio e acumulado. O caso de Aruanã é 

explicado pelas relações contratuais caracterizadas pela informalidade, presentes nos 

meios de hospedagem, no comércio de ambulantes, nos equipamentos de pesca e 

lazer, ou seja, nas atividades associadas ao fator da estacionalidade que marca o 

turismo no município, como constata a pesquisa de Arrais, Oliveira e Aurélio Neto 

(2013). Rio Quente, o que mais se sobressai no grupo, apresentou taxa acumulada 

muito elevada de 9526,32% e média de 42,09%. Embora com menores registros, na 

sequência estão Caldas Novas, Pirenópolis e Alto Paraíso de Goiás, todos com taxas 

acumuladas acima de 600% e de crescimento médio acima de 16% ao ano (TABELA 

7).  

TABELA 7 - Evolução do número de trabalhadores nas ACTs dos municípios turísticos 

do estado de Goiás, da Região Centro-Oeste e do Brasil 

Municípios 2000 2008 2013 

Taxa 

Acumulada 

(%) 

Taxa média de 

crescimento % 

(2000/2013) 

Alto Paraíso de Goiás 34 165 243 614,71% 16,33% 

Aruanã 10 10 10 0,00% 0,00% 

Caldas Novas 496 2.649 4.540 815,32% 18,57% 

Pirenópolis 64 364 615 860,94% 19,01% 

Rio Quente 19 1.231 1.829 9526,32% 42,09% 

Estado de Goiás 31.091 40.094 60.694 95,21% 5,28% 

Centro-Oeste  94.857 116.747 168.376 77,51% 4,51% 

Brasil 1.724.963 1.541.656 2.077.095 20,41% 1,44% 

Fonte: <http://www.rais.gov.br>. 

 

Esse vertiginoso avanço da taxa média e acumulada não está, 

necessariamente, associado a um grande crescimento no número de contratados no 

período, mas pode estar relacionado ao reduzido registro no ano 2000 ou ainda à 

pouca formalização dos empregados nos primeiros anos. Pareceria incoerente, até 

para um leigo que visitava Rio Quente em 2000, que só existissem 19 empregados 

para trabalhar no complexo turístico de grande porte que ali já existia. No entanto, há 

que se admitir que, como o maior empreendimento turístico de lazer e hospedagem 

do estado de Goiás, o Rio Quente Resorts é um equipamento gerador e mantenedor 

http://www.rais.gov.br/
http://www.rais.gov.br/
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de empregos de caráter mais formal que a média. No trabalho de campo foi 

facilmente sentida a certeza do contributo desse empreendimento para o 

desenvolvimento do município:  

 

A pousada [Rio Quente Resorts] é a razão direta e indireta do 

emprego gerado aqui. É a estrela da cidade. É ela que gera a maior 

contribuição financeira para o município, é que gera o maior número 

de empregos formalizados, é considerada boa para o funcionário, pois 

lhe garante um excelente plano de saúde (Unimed), dar transporte 

entre os municípios, alimentação. (Entrevista de uma representante da 

Secretaria Municipal de Turismo de Rio Quente).  

 

Embora seja evidente o reconhecimento da importância atual do 

empreendimento em muito dos relatos, a comunidade fez-se saudosa quanto aos 

tempos da velha Pousada do Rio Quente, dadas as vantagens para atração e 

manutenção dos trabalhadores. Além do famoso “ponto de caixinha”, pelo qual o 

empregado recebia uma espécie de coparticipação nos lucros da empresa, havia os 

incentivos da “Vila dos Casados”, bairro construído com a finalidade de atender a 

demanda de trabalhadores que migravam com suas famílias em função do trabalho na 

pousada. Estas e outras vantagens naquela época despertavam grande interesse e 

disputa entre os membros da comunidade em trabalhar na empresa, conforme se 

depreende das falas de moradores. O fato histórico configurava uma gestão que 

partilhava de uma política para a comunidade do entorno, algo comumente almejado 

naquela literatura do turismo voltada para o desenvolvimento local, muito defendida 

por geógrafos, sociólogos, historiadores etc.  

Quanto ao número de empreendimentos turísticos criados nos municípios 

pesquisados no período, é notório o crescimento em Pirenópolis (17,42%), Alto 

Paraíso de Goiás (12,58%) e Caldas Novas (9,03%), inclusive acima daquele 

registrado no estado (8,11%). Rio Quente teve um crescimento residual (7,84%), e 

Aruanã teve redução no número de empresas (-1,7%). O crescimento do número de 

empresas pode não ser proporcional ao de ocupações geradas no mesmo período, se 

considerarmos o tamanho do estabelecimento, por exemplo. O que se verifica é que o 

número de empregados cresceu mais em Rio Quente que em Pirenópolis e Alto 

Paraíso de Goiás, os quais tiveram maior percentual de crescimento nos 

estabelecimentos turísticos. Isso é justificado pela predominância da micro e pequena 
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empresa ou empresa familiar que não absorve muita mão de obra. É exatamente o 

caso de Alto Paraíso de Goiás, como demonstra o seguinte trecho de entrevista:  

Vamos dizer que 60% dos meios de hospedagens daqui ainda são 

pequenos, como 4/5/6 quartos, aí é família, [...] que vão ter em media 

duas a três pessoas trabalhando [..]. Então você tem um número maior 

de pequenas pousadas, mas que agrega menos renda, são informais, 

mas que, de qualquer forma, é uma família trabalhando, então não se 

desfaz do potencial delas de crescer e amanhã se tornar um grande 

empreendimento. (Entrevista com o secretário de Turismo de Alto 

Paraíso de Goiás).      

 

Em Rio Quente ocorre o contrário, uma vez que, apesar do pouco 

surgimento de novos empreendimentos, os que surgiram são empresas de maior porte 

que incorporam um grande volume de trabalhadores, aumentando seus indicadores 

quanto ao nível de emprego local. Aruanã costuma apresentar comportamento muito 

diferente dos demais, uma vez que no período não surgiram novas empresas nem 

novas ocupações, consequência da natureza temporária da atividade, como foi 

destacado antes, como se visualiza na tabela 8. É importante lembrar que o fator 

estacional ajuda a explicar esse aspecto do baixo impacto nos empregos. No entanto, 

certamente, faltam políticas mais consistentes de manutenção da atratividade do 

turístico do destino e, por consequência, dos empregos locais. 

TABELA 8 - Evolução do número de empresas nas ACTs dos municípios turísticos 

goianos, do estado de Goiás e do Brasil 

Municípios 2000 2013 
Taxa acumulada 

(%) 

Taxa média de crescimento % 

(2000/2013) 

Alto Paraíso de Goiás 15 70 366,67% 12,58% 

Aruanã 5 4 -20,00% -1,70% 

Caldas Novas 103 317 207,77% 9,03% 

Pirenópolis 15 121 706,67% 17,42% 

Rio Quente 9 24 166,67% 7,84% 

Estado de Goiás 3.085 8.501 175,56% 8,11% 

Brasil   147.473 268.071 81,78% 4,70% 

Fonte: <http://www.rais.gov.br>. 

  Quanto às atividades que mais empregaram nos municípios turísticos, as de 

alojamento e alimentação foram as mais relevantes no período analisado. Somente a 

ACT de alojamento foi responsável por empregar 5.084 trabalhadores em 2013, o 

que representou um universo de 70,2% das ocupações no grupo. Em 2000, eram 

apenas 214 empregados nesse segmento (MAPA 13).   

http://www.rais.gov.br/
http://www.rais.gov.br/
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MAPA 13 - Total de trabalhadores formais segundo as ACTs nos municípios 

selecionados, em 2013 
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  Na maioria dos municípios, o subsetor de hospedagem tem sido o maior 

empregador de todas as ACTs, tendo em vista ser o que mais cresce. Em Rio Quente 

ele representou uma totalidade extraordinária de 95% dos registros; em Alto Paraíso 

de Goiás, 75%; em Pirenópolis, 70%; em Caldas Novas, 60%. A segunda atividade 

que mais empregou foi a de alimentação, registrando 23,3% das ocupações no 

referido ano. No município de Aruanã, 60% dos registros corresponderam somente a 

esse subsetor. Na ACT de agências de viagem, o crescimento foi de dez empregos para 

145, e na de cultura e lazer, foi de 84 para 301 no intervalo indicado. As demais 

categorias, de transporte – que inclui os modais terrestre, aquaviário e marítimo – e de 

aluguel de transporte, apresentaram um crescimento inexpressivo ou até mesmo uma 

redução drástica, mas isso se deu em função da adequação da metodologia para o 

registro de trabalhadores no setor de transporte, como já foi apontado anteriormente. 

  As atividades turísticas que empregaram formalmente pessoas em Alto 

Paraíso de Goiás, em 2013, foram somente as de alojamento, alimentação e cultura e 

lazer. Os dez trabalhadores registrados em Aruanã atuavam apenas nos equipamentos 

de alimentação e de aluguel de transporte. Pirenópolis tinha seus empregados 

ocupados nos meios de hospedagem, nos equipamentos de alimentação e nas agências 

de turismo e viagens. Rio Quente não teve trabalhadores formais apenas nos 

equipamentos ligados aos transportes. Já Caldas Novas, por ter um núcleo urbano e 

turístico de porte maior que os demais, comumente possui maior capacidade de 

diversificar sua oferta de emprego para os trabalhadores nesse campo. Assim, apenas a 

ACT de aluguel de transporte não registrou empregados com carteira assinada nos 

últimos anos, segundo consta na Rais.  

  O expressivo crescimento do número de trabalhadores nas ACTs, 

especialmente na de alojamento, pode ser explicado pela maior responsabilidade das 

empresas quanto ao registro de seus empregados, bem como da existência de 

legislação mais rigorosa nos últimos anos. O setor de hospedagem costuma ser o mais 

rigoroso no que tange à formalização de trabalhadores, sobretudo naqueles 

estabelecimentos maiores que trabalham com pacotes por meio de contratos de cotas. 

Isso é mais válido para o Rio Quente Resorts, em Rio Quente, a Pousada dos Pirineus, 

em Pirenópolis, e os hotéis filiados a redes internacionais ou de grande porte presentes 

em Caldas Novas e outros municípios. 
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  Ao longo da análise empírica elaborada até aqui, notou-se a dissonância de 

dois municípios em relação ao grupo. Rio Quente e Caldas Novas são marcadamente 

os mais expressivos quando se trata de perfil para o turismo. Os números da Tabela 9 

são emblemáticos no sentido de afirmar uma identidade para a economia do turismo. 

Ainda que já se tenham apresentado os dados referentes aos empregados nas ACTs e 

sua relação com as atividades econômicas gerais, é fundamental retomá-los aqui a fim 

de situar o que representam os meios de hospedagem nos dois destinos. Esses dados 

têm relevância pelas atividades de condomínios prediais que não se configuram como 

hotelaria convencional, mas que existem em função do turismo, como o que ocorre 

com as atividades de segunda residência em todo o país. Para o secretário de Turismo 

de Caldas Novas, este simboliza o maior desafio da gestão do turismo atualmente. Isso 

porque, como se nota, os condomínios prediais, em 2013, empregaram 11,76% e 10% 

de trabalhadores formais em Caldas Novas e Rio Quente, respectivamente, um peso 

maior que a hotelaria convencional de Caldas Novas.  

 

TABELA 9 - Total de trabalhadores formais e proporção (%), por setor, em Caldas 

Novas e Rio Quente, 2013 

Setores 

Caldas Novas Rio Quente 

Números de 

ocupados % 

Números de 

ocupados % 

Atividades de alojamento  1529 7,60% 1739 57,10% 

Condomínios prediais 2370 11,76% 303 10% 

ACTs 4540 22,53% 1829 60% 

Atividades econômicas totais do município 20144 100% 3045 100% 

Fonte: <http://www.rais.gov.br>. 

  O que isso significa? Parte importante desses empreendimentos de Caldas 

Novas é usada também por turistas, o que aumenta a cota de flats e apart-hotéis. No 

trabalho de campo, em conversas com representantes de imobiliárias, foi notada uma 

relação comensal entre os condomínios prediais e a hotelaria que gera uma outra 

modalidade – a “hotelaria informal”, como caracterizou o secretário de Caldas Novas, 

ou poderiam ser classificados como “apartamentos turísticos”, denominação comum 

na Europa. Esta vertente no Brasil tem capitaneado estudos para o chamado “turismo 

imobiliário” (DANTAS; FERREIRA; CLEMENTINO, 2010) e embala todos os impactos 

que lhe são pertinentes, alguns deles apontados pelo secretário de Caldas Novas:   

No aspecto dos empregos gerados, eles impactam minimamente. 

Enquanto o hotel necessita pra funcionar de 2 empregados por UH, 

http://www.rais.gov.br/
http://www.rais.gov.br/
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um flat de 100 UH funciona bem com apenas 10 empregados. Outro 

fator importante é o pouco incentivo à qualificação e à elevação da 

escolaridade que este meio de hospedagem gera. O hóspede que paga 

às vezes entre 30 e 50 reais na diária sabe que não pode exigir 

qualidade no atendimento prestado. Os flats e os apart-hotéis 

geraram, em Caldas Novas, outra hotelaria informal. A própria ABIH 

[Associação Brasileira da Indústria Hoteleira] gera uma confusão ao 

regulamentar ao chamá-los de meios de hospedagem. (Entrevista com 

o secretário de Turismo de Caldas Novas, grifo nosso).  

 

Para o secretário, dos condomínios de prédios encontrados em Caldas 

Novas, poucos são residenciais; 60 a 70% deles compõem-se de flats, de proprietários 

de Goiânia e Brasília, que funcionam para locação quase o ano todo. Segundo ele, 

não cabe no município o termo segunda residência, porque essas unidades não 

funcionam para os proprietários nem para suas famílias, mas são administrados por 

imobiliárias para alugar para quem quer que seja. São considerados um “vício”, na 

opinião dele.  

Sabe-se que essa questão, mais refletida no território de Caldas Novas, afeta 

um conjunto de elementos, como a concorrência com o trade turístico, a qualidade 

dos serviços prestados ao turista e a falta de tributação por parte do município.  

 É evidente que o volume de novos empregos gerados em um destino turístico é 

considerado o indicador mais esperado e significativo a resultar das políticas e ações. 

Entretanto, outros condicionantes são fundamentais para se pensar o impacto da 

inserção da atividade turística in loco. Assim, qualificar elementos referentes às 

condições de trabalho dos empregados pode melhor mensurar seus reflexos na 

sociedade. A empreitada que se pretende realizar doravante diz respeito aos aspectos 

que cercam a estrutura ocupacional dos trabalhadores e suas condições laborais nas 

atividades turísticas nos cinco municípios da pesquisa, incluindo algumas comparações 

com outras escalas espaciais. 

 

4.6.2 As condições laborais de “mercado secundário” 

 

 Há um montante de estudos e pesquisas, sobretudo naqueles países 

consagrados como destinos turísticos, que abordam a tônica do emprego gerado pelo 

turismo em seus territórios. Um aspecto comum e de grande relevância nesses estudos 

(SANTANA TURÉGANO, 2005; MARRERO RODRÍGUEZ, 2007; OLIVEIRA, 2009; 
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POU, 2012; MÉNDEZ SOSA et al., 2013) é o tema da “qualidade do emprego” e não 

meramente o seu fator de crescimento, algo ainda preliminar no Brasil. Nessa linha, 

passa-se a avaliar o nível de estímulo em relação à diversificação do gênero e da 

idade, à elevação da escolaridade, à taxa de rotatividade e à ampliação dos 

rendimentos dos trabalhadores dos municípios em questão. Esta busca se dará pelo 

exame das variáveis de conteúdo faixa etária, gênero, grau de instrução e faixa de 

rendimento médio dos empregados no setor turístico registrados no MTE, no mesmo 

período da análise precedente. A opção metodológica de analisar somente o nível do 

emprego restrito aos trabalhadores com carteira assinada pode dar uma boa margem 

de segurança para esta tese, representando uma amostra significativa, tendo em vista 

os dados já revelados pelas estatísticas do SIMT. O volume de trabalhadores formais 

no setor do turismo vem aumentando gradativamente: em 2006 o percentual era de 

40,5% e em 2012, de 47,5% do total de trabalhadores, segundo o SIMT (SAKOWSKI, 

2013).   

 

 Faixa etária 

 

 Um aspecto que chama a atenção quanto ao perfil dos trabalhadores no setor 

do turismo no Brasil e no mundo é a incorporação da diversidade de faixas etárias. O 

estado de Goiás e todos os municípios da pesquisa seguem a mesma tendência. No 

período analisado, o mercado empregador dos municípios selecionados tem 

incorporado, com relativo equilíbrio, pessoas de diferentes grupos etários, tais como 

trabalhadores com 18-24 anos (23%); 25-29 anos (17%); 30-39 anos (29%); 40-49 

anos (19%); 50-64 anos (9%).
62

 Os demais trabalhadores, com até 17 anos e acima de 

65 anos, representam unicamente 3% do total (MAPA 14). Nesta perspectiva, o 

turismo pode ser considerado um setor produtivo realocador de mão de obra para 

pessoas de maior idade que não mais atenderiam as demandas de outros setores da 

economia.  Conforme já ressaltado por Carvalho (2012), o setor de serviços no Brasil, 

no qual o turismo está inserido, apresenta as maiores taxas de realocação de empregos 

(cerca de 30%), bem como maior peso no total de empregos, superando até mesmo a 

indústria (AMORIM et al., 2006).  

                                            
62  

Esse grupo representou, em 2013, 11% dos trabalhadores do setor turístico brasileiro.  
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MAPA 14 - Faixa etária dos trabalhadores formais nas atividades turísticas dos 

municípios selecionados, em 2013 
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  Essa taxa de realocação de empregos é alta para os padrões internacionais e 

parece advir da maior destruição de empregos de firmas existentes e da maior criação 

de empregos com o nascimento de novas firmas. Isso reflete um processo de maior 

dinamicidade da oferta e extinção de empregos na economia, atrelada à maior 

vulnerabilidade para os empregados decorrente de uma alta rotatividade que não é 

interessante para a sociedade. No turismo, esses índices se expressam melhor nos 

setores de hospedagem e restaurantes e menos no de transportes (AMORIM et al., 

2006). 

 

 Gênero 

 

  O setor do turismo nos referidos municípios ainda emprega mais homens 

que mulheres. Registra-se que, em 2013, dos 7.237 empregados nas ACTs, 52,3% era 

composto pelo sexo masculino e 47,7% pelo sexo feminino. Em 2008 as mulheres 

ocupavam 41% dos postos de trabalho nesses municípios.
63

 Os municípios que mais 

contrataram mulheres em 2013 foram Alto Paraíso de Goiás (63,8%), Pirenópolis 

(54,2%) e Caldas Novas (53,8%). Os que menos contrataram foram Aruanã e Rio 

Quente, com 40% e 47%, respectivamente (MAPA 15). O caso de Rio Quente pode 

ser explicado pelo fato de grande parte da mão de obra que trabalha no grupo Rio 

Quente Resorts advir de municípios vizinhos como Caldas Novas, Piracanjuba, 

Morrinhos e Marzagão, configurando um movimento geográfico pendular entre 

municípios que pode gerar mais resistência para as mulheres que para os homens.  

  No caso específico de Goiás, em 2008, 45% dos cargos no setor do 

turismo eram ocupados por mulheres, e, em 2013, esse percentual chegou a 

ultrapassar o de cargos ocupados por homens, cujo registro foi de 49,7%. Esse 

crescimento do volume de mulheres no turismo para o Brasil é equivalente, pois 

registraram-se 49,3% de mulheres no último ano, bem acima da participação das 

mulheres no mercado de trabalho em geral, que foi de 43,35%, segundo a Rais.  
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Em 2000, a participação das mulheres no setor era de 41,5%, portanto, não houve crescimento em 

2008. 
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MAPA 15 - Gênero dos trabalhadores formais nas atividades turísticas dos municípios 

selecionados, em 2013  
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Sabe-se que é uma tendência constante e progressiva a ocupação de cargos 

por mulheres em todos os setores da economia, e o setor de serviços apresenta-se 

como um dos mais aptos a atrair mão de obra feminina em virtude do seu caráter 

terciário. 

Vale ressaltar que o dado referente à inserção das mulheres no mercado de 

trabalho, na tendência apontada, não se dá somente no estado de Goiás nem no 

setor, uma vez que está relacionado à mudança na estrutura da sociedade global 

desde o último quartel do século passado. Tal mudança leva a um estilo de vida 

essencialmente urbano, por isso o setor de prestação de serviços é um dos que detêm 

o maior alcance desse grupo.
64

  

O aumento da participação da mulher adulta na atividade econômica fez 

elevar o número de famílias que têm a mulher na força de trabalho. Ocorre que “a 

sobrevivência e/ou a manutenção do status quo das famílias dependem, mais e mais, 

do esforço coletivo de todos seus membros em idade para trabalhar, e a renda do 

trabalho da esposa tornou-se essencial para a renda da maioria das famílias” (LEONE, 

2003, p. 200). Ou seja, nos últimos anos, “o país passou por importantes 

transformações demográficas, culturais e sociais que tiveram grande impacto sobre o 

aumento do trabalho feminino” (BRUSCHINI, 2007, p. 539).  

Dos fatores que incidiram sobre essa nova realidade, o aumento da 

escolaridade das mulheres – que tem sido maior que a dos homens –
65

 foi um dos de 

maior impacto para a ampliação do mercado de trabalho para elas, conforme assinala 

Bruschini (2007). Ou, como diz Abramo (2001), aumentou o número de famílias 

chefiadas por mulheres, o que leva à contestação da ideia de que a mulher representa 

uma “força de trabalho secundária”. Todavia, para Abramo (2001), essas 

transformações não foram capazes de alterar as condições desfavoráveis que ainda 

acompanham as mulheres. 

Em geral, elas continuam recebendo salários reconhecidamente menores 

que os dos homens, apesar de terem, em média, mais anos de estudos, assim como 

continuam a ocupar cargos mais precarizados e em setores tradicionalmente 
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Os setores produtivos que mais empregam mulheres são os de serviços domésticos, educação, 

saúde, comunicação, alojamento e alimentação segundo o IBGE (2008).    

65  
Segundo o IBGE (2008), as mulheres permanecem na escola, em média, dois anos a mais que os 

homens.  
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feminizados. É o que afirma Abramo (2001, p. 78):  

[…] a intensa afluência das mulheres ao mercado de trabalho não foi 

acompanhada por uma diminuição significativa das desigualdades 

profissionais entre homens e mulheres. A maior parte dos empregos 

femininos continua concentrada em alguns setores de atividade e 

agrupada em um pequeno número de profissões, e essa segmentação 

continua estando na base das desigualdades existentes entre homens e 

mulheres no mercado de trabalho, incluindo as salariais. As 

possibilidades de acesso a postos elevados nas hierarquias ocupacionais 

continuam sendo muito modestas para a maioria das mulheres. 

 

De forma a evidenciar como isso ocorre também nos municípios desta 

pesquisa, em Rio Quente a média da remuneração recebida pelas mulheres em 2013, 

em todas as atividades econômicas, foi 14%
66

 menor que a dos homens. Em Aruanã 

foi 14,5%; em Caldas Novas, 12%; e em Pirenópolis, 8,5%. A exceção é feita somente 

em Alto Paraíso de Goiás, onde elas receberam, em média, 9% a mais que os homens, 

conforme a Rais.  

Essa diferença de remuneração por gênero não se justifica, a não ser pelo 

que Abramo (2001, p. 89) denomina de “imagens de gênero” ou pelas “configurações 

das identidades masculina e feminina, produzidas social e culturalmente, que 

determinam, em grande parte, as oportunidades e a forma de inserção de homens e 

mulheres no mundo do trabalho” e constituem os chamados “territórios de mulheres” 

e os “territórios de homens”. Analogamente, Méndez Sosa et al. (2013), ao tratarem 

das condições de trabalho no turismo mexicano, demonstraram que 56,2% da massa 

de empregados no setor é constituída por mulheres, as quais enfrentam condições de 

maior vulnerabilidade quanto à flexibilidade do trabalho, ocupam postos mais baixos, 

têm ganhos restritos a salários-mínimos, deparam-se com menores oportunidades de 

crescimento e se sujeitam, inclusive, a assédios.    

 

 Grau de instrução  

 

 No que tange ao grau de escolaridade dos trabalhadores dos municípios 

turísticos selecionados, vê-se que a formação predominante entre eles foi a dos níveis 

fundamental incompleto ao ensino médio completo, registrada para 5.959 

empregados, ou 82,3% do total, em 2013 (MAPA 16).  
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No comércio elas ainda recebem menos, com salários até 24% menores que os dos homens. 
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MAPA 16 - Grau de instrução dos trabalhadores formais nas atividades turísticas nos 

municípios selecionados, em 2013  
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  Embora ainda haja pessoas com grau de formação menor, alguns ainda 

declarados analfabetos (dez trabalhadores em 2013), é importante reconhecer que as 

empresas estão contratando funcionários com grau mais elevado de escolaridade e, ao 

que parece, há um interesse por essa elevação. Em 2000, uma expressiva maioria dos 

trabalhadores (74%) tinha estudado até o ensino fundamental completo. Esse grupo 

foi reduzido para 31%, em 2013. Em contrapartida, o número de pessoas que estava 

estudando ou havia terminado o ensino médio cresceu de 25% para 57,4% no 

mesmo período. Verificou-se que nesse grupo de trabalhadores o número de 

contratações cresceu mais que nos grupos com formação mais baixa ou mais alta. 

  Somente a faixa do ensino médio completo agregou 39,9% dos 

empregados em 2013.
67

 O município que registrou menos trabalhadores nessa 

condição foi Aruanã. Também chama a atenção o aumento de empregados na faixa 

do ensino superior incompleto e completo, de 0,7% para 11,5% no mesmo período. 

Os municípios que mais contribuíram com o crescimento nesse nível de formação 

foram Rio Quente, cuja marca foi de 18% do total de trabalhadores, e Caldas Novas, 

com 10% do total, fato resultante da maior profissionalização do setor que demanda 

mão de obra mais qualificada. O oposto ocorreu em Aruanã, onde não se visualiza 

nenhum trabalhador nessa faixa; mas, ao contrário, 30% deles completaram somente 

o quinto ano de estudo. Do exposto, conclui-se que o ensino médio incompleto e 

completo é a formação mais comum entre os trabalhadores nos municípios estudados. 

Para se ter uma ideia, em 2013, Pirenópolis e Alto Paraíso de Goiás tinham 66% de 

pessoas nessa categoria, Caldas Novas, 57%, Rio Quente, 56%, e Aruanã, 40%. Os 

que ainda registraram trabalhadores declarados analfabetos, embora em número 

reduzido, foram Caldas Novas (oito) e Pirenópolis (dois), como mostra o Mapa 16. 

  Um aspecto comumente tocado nos planos de turismo diz respeito à 

capacitação técnica, sem referência alguma à elevação da escolaridade. Nas entrevistas 

isso pôde ser constatado. Em todos os municípios pesquisados, os secretários 

detalharam uma enorme quantidade de cursos para o mercado de trabalho 

patrocinados pelos governos federal e estadual, como bem expressa o relato a seguir: 
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A título de comparação, nas Ilhas Canárias (Espanha), em 2003, e no México, em 2012, os 

trabalhadores com grau equivalente ao ensino médio compunham, respectivamente, 27,8% e 

36,1% do total, conforme Santana Turégano (2005) e Méndez Sosa et al. (2013).    
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Outro eixo de atuação [dos governos federal e estadual] são as 

diversas capacitações ofertadas gratuitas pelo município por meio de 

parceria com várias instituições como Sebrae, Sesi, Senar, Pronatec, 

Bolsa Futura, Capacitar (programa do município). São ofertados cursos 

como: Inglês Básico para o Turismo, Informática Básica com internet, 

Boas Práticas de Alimentação, Gestão de Pequenos Negócios, Guia de 

Turismo, Salvamento Aquático, Safári Fotográfico, Garçom, 

Camareira, Oficina Cozinha Brasil, Artesanato com Fibra de Bananeira, 

Artesanato com Bambu, na Aldeia Buridina funciona o projeto 

Mauhari – preservação da cultura Karajá, projeto do estado. 

(Entrevista com a secretária de Turismo de Aruanã). 

 

  Independentemente dessa capacitação ocorrer e ter sua importância, na 

visão do secretário de Pirenópolis a comunidade e o empresariado local não a 

valorizam tanto quanto deveriam:  

 

Há um empenho dos dois governos [federal e estadual] no sentido de 

capacitar. Mas, a gente vê que não é muito valorizado pelo 

empresariado e pelos funcionários. Infelizmente falta interesse da 

própria comunidade. E isto é tão importante porque o visitante sente 

muito a diferença quanto ao atendimento mais qualificado. Já 

melhorou muito, porque o trabalho era muito voltado para a 

extração de pedras. Imagina a mudança de tratamento. Já melhorou 

muito o atendimento em geral com os cursos. Houve uma valorização 

da atividade. (Entrevista com o secretário de Turismo de Pirenópolis). 

 

  Essa capacitação, meramente operacional, não contribui para a elevação da 

escolaridade, mas volta-se exclusivamente para o mercado e atende aquelas profissões 

com cargos de menor remuneração. Ou seja, elabora o nível do tratamento oferecido 

ao turista, mas não amplia as condições humanas do trabalhador. Os cursos de línguas 

estrangeiras são os de maior procura, em detrimento daqueles de camareira, garçom 

etc. Conforme o depoimento do secretário de Pirenópolis, nestes últimos, muitas 

vagas deixam de ser preenchidas.  

  

 Faixa de rendimento médio 

 

 O fator rendimentos dos trabalhadores poderia estar diretamente associado ao 

da escolaridade. Assim, diante de uma melhora no nível de escolaridade, haveria, por 

consequência, um aumento de salário para os trabalhadores. Na realidade, isso não 

acontece. Nos municípios turísticos goianos, 46,7% dos empregados com carteira 

assinada receberam, em 2013, apenas o equivalente à faixa de 1,01 a 1,5 salário-
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mínimo e 25,6% receberam acima de 1,5 até 2,0 salários-mínimos. Isso significa que 

72,5% dos trabalhadores do setor só auferiram ganhos entre 1,01 a 2,0 salários-

mínimos. Ressalta-se que, enquanto os trabalhadores estavam elevando sua 

escolaridade nos últimos anos, não houve nenhuma alteração no quadro de 

pagamento, a não ser pelo ganho real do salário-mínimo no período. Em 2008, a 

grande maioria de empregados (72%) ganhava rendimentos nessa faixa salarial. O 

mesmo ocorreu com o grupo de trabalhadores que ganhava, em 2008, entre 2,01 e 

3,0 salários-mínimos, que era de 14,9% e teve uma leve queda, passando para 14,1%. 

Uma melhora foi registrada para os poucos empregados que ganhavam entre 3,01 e 

5,0 salários-mínimos, que correspondiam a 4,8% e depois a 6,2%. Os estratos 

superiores a 5,0 salários-mínimos representavam uma ínfima parcela e ainda o fazem, 

compreendendo uma cota em torno de 2% em ambos os anos. É preciso dizer que 

3,6% dos trabalhadores ainda recebem pagamentos inferiores a 1,0 salário-mínimo 

nesses municípios, o que não mudou desde 2008, quando esse índice era de 3,8%.
68

  

Aumentando o nível do detalhamento do que ocorre no nosso recorte, 

constata-se que os municípios cujos empregados têm a maior diversificação nos 

pagamentos foram os de Rio Quente e Caldas Novas, onde se vislumbra a maior 

possibilidade de ascensão nos postos de trabalho. Embora o que predomina seja o 

trabalhador que recebe entre 1,1 e 1,5 salário-mínimo, nesses destinos essa faixa é 

significativamente menor: de 38,5%, em Rio Quente, e de 47%, em Caldas Novas. 

Quanto aos demais municípios, essa faixa representa 53% em Pirenópolis, 60% em 

Aruanã e 72% em Alto Paraíso de Goiás, além do fato dos trabalhadores só 

almejarem ganhos de até 5 salários-mínimos. O secretário de Turismo de Caldas 

Novas confirma o dado ao declarar: “Nosso público é massificado, não demandando 

tanto serviço especializado. O chão de fábrica recebe na faixa de 1 salário e 1,5”.  

 Uma constatação que vai se edificando nessa discussão é a de que, quanto 

maior o nível de profissionalização do destino e o número de empreendimentos 

sólidos, maiores são as oportunidades de trabalho para seus empregados e maior é o 

padrão de escolaridade. O caso de maior proeminência é, mais uma vez, Rio Quente 

(MAPA 17).  
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Julga-se necessário esclarecer que os dados apresentados para o emprego formal, via MTE, podem 

ser subestimados, uma vez que as empresas podem tanto omitir vínculos ativos como  declarar 

pagamentos mais baixos daqueles recebidos pelos empregados.   
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MAPA 17 - Rendimento médio dos trabalhadores formais nas atividades turísticas dos 

municípios selecionados, em 2013 
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  No entanto, mesmo aqui a grande maioria dos empregados têm ganhos 

sempre próximos ao valor do salário-mínimo. No outro extremo está Aruanã. Em 

depoimento, a secretária de Turismo reconhece que, pelo fator da sazonalidade, é 

comum a prática do emprego temporário associado ao pouco grau de exigência do 

empregador quanto à formação do empregado. A contratação acontece na véspera 

dos períodos de alta temporada, sem o devido planejamento. E isso implica, 

obviamente, baixos retornos financeiros. 

Pochmann (2004), ao tecer uma análise sobre educação e trabalho no 

Brasil, revela que houve uma progressiva elevação da escolaridade, com redução do 

analfabetismo e ampliação da massa com ensino médio, tal como ocorreu no setor 

aqui tratado. No entanto, em função do baixo desempenho do mercado, 

“acentuaram-se os níveis de desemprego, assim como a precariedade, o 

sobretrabalho
69

 e a deterioração dos níveis de renda, especialmente entre as faixas 

etárias mais jovens” (POCHMANN, 2004, p. 384). Nesse círculo vicioso, a educação 

foi impedida de revelar seu potencial transformador das relações humanas e da 

agregação de valor à produção no Brasil.  

Sob esse ângulo, Pochmann (2004, p. 390) considera: 

a expansão da escolaridade deve ser vista não apenas do ponto de 

vista da produtividade, mas especialmente da cidadania. Para que o 

país possa colher os frutos da sociedade do conhecimento, deve-se 

aumentar o ritmo de crescimento econômico e de acumulação de 

capital, promovendo simultaneamente uma redistribuição do tempo 

de trabalho e da renda. Dessa forma, amplia-se o retorno social do 

investimento. 

 

A abordagem de Pochmann (2004) ajuda a explicar as condições de 

trabalho no mercado turístico dos municípios estudados. Em todos eles houve uma 

redução nos contratos de pessoas com formação até o ensino fundamental, mesmo 

diante do forte peso de subsetores como os de restauração e hospedagem, nos quais é 

comum a contratação de pessoas com baixa escolaridade para exercer funções como 

as de cozinheiro, camareiro e/ou auxiliar que, historicamente, sempre tiveram baixa 

remuneração. Ou seja, mesmo quando se eleva a escolaridade, a remuneração 

continua sendo baixa nesse mercado. Para melhor elucidar esse quadro, as profissões 
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Segundo Pochmann (2004), entram nessa categoria as jornadas acima de 44 horas/semana, os 

aposentados e pensionistas que se mantêm ativos, os trabalhadores com mais de uma ocupação e os 

jovens com idade inferior a 16 anos.  
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que guardaram maiores estoques de emprego em Rio Quente, segundo a Rais, foram 

aquelas de caráter operacional: garçom (348 contratos), camareiro de hotel (211 

contratos), cozinhador de frutas e legumes (189 contratos), assistente administrativo 

(142 contratos) e recepcionista em geral (104 contratos). Os ganhos mais baixos foram 

os de camareiro e cozinhador, com média mensal de R$ 955,00. Analogamente, em 

Caldas Novas, as profissões de camareiro de hotel e faxineiro tiveram média mensal 

de remuneração de R$ 926,50, não chegando a representar 1,5 salário-mínimo.
70

 Os 

cursos de capacitação patrocinados pelo governo federal atingem especialmente esse 

nível de profissão, o que nos permite deduzir que o investimento público, assim como 

a elevação da escolaridade, também são fatores que não acarretam  aumento de 

salários. Isto é, os pagamentos médios não ultrapassam a linha do 1,5 salário-mínimo, 

o que demonstra a pouca contrapartida do empresariado e a reduzida sondagem do 

órgão público, do sindicato, etc, além de configurar a histórica exploração da mão de 

obra. 

Retoma-se aqui a discussão conduzida por Abramo (2001) e Bruschini 

(2007), em relação ao gênero, pois ajuda a dilatar a convergência das variáveis 

gênero, escolaridade e renda. As autoras identificaram elementos comuns que têm 

marcado a trajetória das mulheres no mercado de trabalho. Ambas são categóricas em 

afirmar que o número de postos de trabalho aumenta, assim como a escolaridade 

desse grupo, mas isso não tem garantido condições de igualdade no rendimento das 

mulheres. Abramo (2001, p. 80) explica: 

Em nenhum país latino-americano os rendimentos de homens e 

mulheres com o mesmo nível de instrução são equivalentes. Os 

rendimentos das mulheres são habitualmente menores que os dos 

homens, seja qual for o nível educacional que se considere, e a brecha 

se acentua à medida que aumenta o nível de escolaridade. 

 

A configuração do trabalho acima apontado, em relação a seus 

condicionantes, parece ser uma dinâmica própria do mercado turístico mundial, uma 

vez que há constatações corriqueiras nos estudos sobre as condições laborais no 

turismo, mesmo nos casos de países onde o turismo representa um peso significativo 

na economia. Um bom exemplo é a Espanha, onde o turismo, em 2010, representou 

10,2% do Produto Interno Bruto – PIB (POU, 2012). Em uma de suas reflexões críticas 
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O valor do salário-mínimo era de R$ 678,00. 
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sobre o setor do turismo nas Ilhas Baleares, Pou afirma, severamente, que este se 

caracteriza por uma baixa produtividade média que reflete um tipo de emprego com 

baixo nível de qualificação que dá saída a curto prazo para os trabalhadores, mas, em 

razão de seu caráter estacional, gera postos pressionados pela insegurança da 

rotatividade e da flexibilidade laboral de nosso tempo, configurando um ambiente 

desalentador para o trabalhador, perspectiva também confirmada por Santana 

Turégano (2005). No estudo de caso da Maspalomas (Ilhas Canárias, Espanha), onde 

as condições de emprego são consideradas melhores que noutros destinos do país, o 

autor assegura que os empregos turísticos nessas ilhas ainda possuem características, em 

comparação com outros setores, de uma situação jurídica precária, marcada pela 

temporalidade, pela baixa remuneração, pelo baixo nível de qualificação formal 

(estudos básicos) e por longas jornadas de trabalho.  

Além dos já citados aspectos que deprimem o setor, Marrero Rodríguez 

(2007), tratando das Ilhas Canárias, levanta ainda outros pontos muito simbólicos 

atrelados aos subsetores de hotelaria e restauração. Em ambos, assiste-se ao 

desempenho do trabalho contra o “tempo de vida” do trabalhador, uma vez que, 

enquanto o turista usa o tempo convencionado pela sociedade como “o tempo de 

ócio”, o tempo do não trabalho”, isto certamente reduz a qualidade de vida do 

trabalhador, sobretudo quando se trata da incompatibilidade do seu tempo de lazer 

com o dos outros membros da família.     

Outro exemplo é o do mercado de trabalho no México. Conforme 

destacam Méndez Sosa et al. (2013), as novas tendências de reestruturação e 

flexibilização do mercado de trabalho ajudaram a derrubar praticamente todas as 

vantagens que poderiam ter as forças de trabalho, o que fica bem evidente no 

ambiente do turismo quando a isso se soma o seu caráter de atividade sazonal. Os 

resultados dessa estrutura é um ambiente de incertezas perante a redução de custos 

trabalhistas, de precarização e vulnerabilização de empregos etc., o que se observa 

também no Brasil. A análise do perfil das ocupações no segmento e em comparação 

com outras atividades de serviços, feita por Oliveira (2009) sobre o emprego turístico 

no Brasil, deixa claro o quanto também são precárias as condições de trabalho no 

turismo, o que afeta a grande maioria das pessoas ligadas à atividade. 
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É de se ressaltar o fato de o Turismo só apresentar condições um 

pouco melhores do que aquelas encontradas nos Serviços Domésticos. 

E mesmo considerando-se apenas o núcleo duro da atividade – que 

seria a parcela mais dinâmica do segmento – não percebemos um 

quadro muito diferente do encontrado no segmento como um todo. 

(OLIVEIRA, 2009, p. 205, grifo nosso). 

 

Nas investigações de campo realizadas no município de Pirenópolis, 

verificou-se demasiado número de queixas de empresários quanto ao fator 

“rotatividade” de funcionários. Segundo uma gerente de pousada, “há no município 

uma cultura da festividade”. No mês de maio, por exemplo, há quinze dias de festas 

abertas e gratuitas nas propriedades rurais que motivam os habitantes locais  para os 

chamados “pousos de folias”, uma cultura centenária. Segundo a gerente: “Tudo para 

aqui nesse mês”. Nessa época os empresários, como cita na entrevista, já sabem que 

todos os empregados querem tirar férias ao mesmo tempo para participarem dos 

pousos e, se não as tiram, resvalam em faltas ao trabalho, assumindo todas as perdas. 

Por isso preferem trabalhar mais livres, como diaristas, apenas nos fins de semana, 

com diárias variando entre cinquenta e setenta reais. Isso é mais válido para o setor de 

bares e restaurantes.  

No caso dos municípios pesquisados, esse dado também se confirma, ao 

passo que a condição estacional da atividade concentra o maior nível de emprego nos 

meses de dezembro e junho, quando ocorre o saldo positivo de 134 e 195 novos 

postos, respectivamente. Observa-se que, segundo os dados do Caged , os meses em 

que se registram as maiores contratações são junho e novembro, algo que se explica 

pelo próprio planejamento das empresas para o período de alta temporada, que, no 

Brasil, coincide com as férias escolares e as datas festivas de fim de ano. Passado esse 

momento, as empresas despedem parte da mão de obra, que sabe ter sido contratada 

temporariamente. Assim, nos meses sequenciais às altas temporadas, janeiro, fevereiro 

e agosto, registra-se o maior número de empregados desligados, como se evidencia no 

Gráfico 15.   
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GRÁFICO 15 - Total de trabalhadores admitidos e desligados nos municípios turísticos 

selecionados, em 2013 

 

Fonte: <http://portal.mte.gov.br/caged>. 

 

Pelos depoimentos dos secretários de Turismo, o poder público municipal 

preocupa-se com essa situação instável dos empregados e encarrega-se de viabilizar 

recursos, por intermédio do governo estadual, para a realização de ações que 

abrandem o problema da estacionalidade. Assim, engendram-se em todos os 

municípios turísticos calendários de eventos que tentam dilatar o tempo da demanda 

turística no destino. O caso de Aruanã, o mais conhecido destino de temporada, 

certamente é o mais sensível do grupo, o que obriga o governo municipal, com o 

apoio do estadual e do federal, a viabilizar eventos já tradicionais, como o Reveillon, 

o Carnaval, o Aruanã EmCanto, a temporada de praia durante o mês de julho e o 

aniversário da cidade. Esta já tem sido uma amenidade própria do turismo, se assim 

quiser sobreviver em tempos de baixa. A taxa de ocupação de Aruanã, em 2010, 

segundo o PDITS (INSTITUTO DE PESQUISAS TURÍSTICAS DE GOIÁS, 2012), ficou na 

média de 23% e, na alta temporada, de 55%. Isso mostra o baixo impacto da 

hotelaria convencional no município. 

No entanto, o entrave do fato estacional não afeta da mesma forma todas 

as realidades. Em uma condição díspar estão Caldas Novas e Rio Quente, destinos 

goianos que já driblaram o fator da estação. Conforme o relato do secretário de 

Turismo, Caldas Novas já sofre desse problema.  
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Nós, praticamente, não temos baixa temporada. Este ano [2015] nós 

teremos 84 dias de alta, 237 de média e o restante 44 de baixa. Nos 

últimos 5/6 anos a demanda para cá se estabilizou. O peso do turismo 

aqui é seguramente em torno de 70%. Por isso não temos 

desligamentos, muito pouco. (Entrevista com o secretário de Turismo 

de Caldas Novas).  

 

No inquérito municipal, ficou constatado o fato. Em uma quarta-feira 

comum, em uma esperada baixa temporada, o Caldas Termas Clube Hotel (CTC) 

concentrava uma taxa de ocupação de cerca de 80%. O público que lotava as 

piscinas, o restaurante e os bares era visivelmente composto por pessoas de terceira 

idade trazidas por excursões oriundas especialmente das capitais de São Paulo, Bahia e 

Minas Gerais. Deveras, o fator da estacionalidade do turismo que afeta basicamente 

todos os lugares não tem sido um desafio para Caldas Novas. Ao se aproximar o fim 

de semana, os idosos vão para Goiânia ou Brasília e outro público se aproxima de 

Caldas Novas em busca de eventos. Essa tem sido mais ou menos a realidade desse 

destino nos últimos cinco ou seis anos, conforme depoimentos informais de 

moradores e trabalhadores do setor.  

Resguardando algumas especificidades, sabe-se que o caráter sazonal da 

atividade implica a existência de um mercado com empregados permanentes, com 

regime de trabalho formal, e um outro mercado com empregados flutuantes, sem 

nenhum vínculo formal com a empresa, na condição de terceirizados, mas necessários 

para o funcionamento da engrenagem. Isso representa uma faca de dois gumes: pode 

funcionar como uma complementação de salários em períodos de alta, mas pode 

constituir-se em um ambiente inseguro, conforme alerta Cunha (2013).   

Uma das características do emprego turístico é a “flutuação do pessoal” 

(Cunha, 2013), na origem da qual se encontram razões ligadas à sazonalidade e ao 

fato frequente de o trabalho, em certas atividades do turismo, não ser encarado numa 

perspectiva de solução de vida, constituindo-se um emprego de passagem para outras 

profissões. De fato, a rotatividade do emprego vitimiza o trabalho de caráter fixo e, 

assim, o trabalhador se vê constantemente pressionado por essa condição. Mas é assim 

que a radiografia do emprego turístico geral se apresenta. Além de não serem 

otimizadas as expectativas políticas de um setor dinamizador da economia e grande 

gerador de empregos, este ainda representa um ambiente de insegurança profissional 
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para seus trabalhadores, haja vista que o trabalhador tem pouca possibilidade de 

ascensão, com a maioria dos postos no nível de operação, não lhes permitindo, assim, 

almejar melhores condições de vida.   

Pelos aspectos relatados que cercam o turismo, seja em escala brasileira ou 

mundial, é que se aplica a assertiva de Marrero Rodríguez (2007). Pautada em Álvarez 

Aledo (1996) e no Colectivo IOC (2000), a autora diz que o turismo tem 

características próprias dos “mercados secundários”,
71
 de “um segmento de 

trabalhadores onde se concentram os problemas de desemprego e as dificuldades de 

acesso a empregos estáveis e níveis salariais suficientes” (MARRERO RODRÍGUEZ, 

2007, p. 234). Nessa fração, predominam a instabilidade da demanda, a 

temporalidade, a qualificação média-baixa e a pequena empresa, itens característicos 

de mercados subordinados. Como esse segmento não depende do perfil dos 

trabalhadores ou do nível de emprego, mas da própria estrutura do sistema produtivo 

em seu conjunto, o coletivo de pessoas que nele se situa nem sempre pode almejar 

uma ascensão ocupacional; quando assim ocorre, não resulta de esforço pessoal, mas 

da composição entre a política de gestão da empresa para a mão de obra e a posição 

social que o trabalhador ocupa.   

Essas condições, que parecem ser estruturais e afetam plenamente o caráter 

do emprego, podem ser amenizadas por alguns fatores, como: a) a posição do destino 

ou da empresa na rede internacional de elaboração de serviços turísticos; b) a 

estabilidade da demanda turística; c) os fatores institucionais mais rígidos sobre o 

trabalho; d) a medida de endogenia do desenvolvimento turístico (SANTANA 

TURÉGANO, 2005). Sob essa ótica, há que se dizer que poucos destinos conseguiriam 

matizar os reais efeitos, tendo em vista a problemática geral dos empregos em setores 

considerados de “mercados secundários”. O caso de Rio Quente é exemplar nesse 

sentido, considerada a sua posição como destino de turismo mais qualificado do 

estado, algo que também se aplica a Caldas Novas.   

Tendo em mente esses fatores, todo município, sejam os desta pesquisa, os 

do litoral nordestino, os de países como Espanha, México etc., podem ilustrar essa 

condição, uma vez que isso afeta todas as escalas.   

                                            
71  No quadro de classificação do sistema produtivo espanhol, Álvarez Aledo (1994) cita como 

pertencentes ao segmento secundário as atividades de comércio, de comidas e bebidas, de hotelaria, 

de vestuário, os serviços domésticos e de saneamento, entre outros.   
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Santana Turégano (2005, p. 77) alerta que, diante da situação em que se 

encontra o turismo, as comunidades afetadas pela atividade podem, sim, esperar que 

ela promova o desenvolvimento socioeconômico. Mas não como uma espécie de 

“passaporte para o desenvolvimento” ou um “maldesenvolvimento” (SACHS, 1986). 

Contudo, se a comunidade não for capaz de geri-lo de maneira adequada, verá como 

ele se reverte em uma forma de neocolonialismo. E, assim, efetivamente, as 

comunidades locais receberiam somente prejuízos ou simplesmente benefícios restritos 

ao empresariado, que muitas vezes reside fora do destino.  

Pou (2012, p. 44), em virtude desses fatores que intervêm no 

desenvolvimento da atividade, adverte que é o setor que necessita de ajuda do 

governo, não o oposto, e que sua saída está na “ligação público/privada, que deverá 

tanto sustentar seu aspecto cada vez mais estacional quanto reciclar seus 

trabalhadores”. Em torno do turismo, alerta, há uma grande expectativa sobre os 

possíveis benefícios gerados e nem tanto uma preocupação quanto às condições 

laborais e sociais vividas por seus trabalhadores, algo que precisa ser considerado nas 

políticas públicas. Do nosso ponto de vista, se há caracteres típicos da existência da 

atividade difíceis de apaziguar – como a sua condição de estacionalidade e o seu fator 

de baixa produtividade, pela sua inexequibilidade de estocagem e pela sua 

personalização –, há, no entanto, outros tantos passíveis de intervenção, como: 

chance de progredir por meio da escolaridade; melhor remuneração, seja nos cargos 

mais simples; maior compensação da carga de trabalho em termos de remuneração; 

coparticipação nos lucros e/ou mitigação de horas trabalhadas; isonomia quanto às 

condições de gênero; direito ao lazer, entre outros.   

No trajeto desta investigação, é forçoso reconhecer que a atividade 

turística, como propalada nos planos, programas, discursos – como geradora de 

benefícios que se dão, sobretudo via emprego –, não acontece plenamente, nem em 

sua forma quantitativa nem, menos ainda, qualitativa, fato comum de uma atividade 

tida como típica de “mercados secundários”. Nesse prisma, os dados dos municípios 

analisados pretendem fornecer subsídios para o redesenho de estratégias que possam 

ajudar a reverter a situação de inferioridade laboral da área do turismo no estado e, 

porventura, no Brasil. Chama-se a atenção para um outro aspecto não demonstrado 

nesta tese em função de uma opção metodológica, referente à outra modalidade de 
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emprego – o emblemático emprego informal –, altamente impactante na sociedade e 

altamente impactado pelo setor de serviços.  

Jamais se pode perder de vista a conquista da ferramenta política pública e 

o seu sentido conceitual tratado no início desta tese, bem como o papel dos atores 

locais na sua efetivação. A política orientada por boas políticas públicas deve ater-se a 

efeitos mais abrangentes e não a metas quantitativas de âmbito restrito, como a 

geração de empregos diretos e indiretos. Em princípio, a geração de empregos pode 

ser a solução imediata para os municípios turísticos, mas se a política não ousar em seu 

sentido lato e for capaz de incidir sobre o problema maior da sociedade, que é 

garantir-lhe melhores condições de vida e poder aquisitivo autônomo, há que se 

repensar o desenho das políticas para o setor. Para tanto, é premente que não se 

perca o proposital papel dos poderes públicos (federal, estadual e municipal) em 

garanti-las em sua plenitude e não somente em seus setores, além do empenho de 

uma sociedade civil atuante no controle dos efeitos gerados no local. Este também 

deve ser o propósito do paradigma da descentralização e do processo de 

municipalização. Para usar as palavras de Cruz (2006, p. 343), “relacionar o turismo 

com todas as coisas é um bom começo”. 
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CONCLUSÃO PROPOSITIVA 

 

Ao fim dessa caminhada teórico-conceitual e empírica pelo universo 

edificado a partir da fusão de três temas – políticas públicas, Geografia e turismo –, 

alcançou-se um conjunto de certezas, somadas a um outro tanto de incertezas que 

abrem perspectivas para novos estudos, como, obrigatoriamente, faz toda ciência. 

Assim, apresenta-se aqui, de forma conclusiva, menos uma dissecação das principais 

ideias que permearam toda a estrutura desta tese e mais uma discussão propositiva. 

Na empreitada de responder a três questionamentos que nortearam o 

desenvolvimento da tese, pretendeu-se analisar como se constituiu, historicamente, e 

configura, atualmente, a política de turismo no estado de Goiás; além disso, buscou-se 

compreender como as diretrizes das políticas nacionais e estaduais do turismo foram 

traduzidas na última escala do território geográfico, a dos destinos turísticos goianos;, 

por último, avaliou-se em que medida as metas de geração de emprego e renda, tão 

presentes nos planos e programas de governos de múltiplas escalas, se materializaram 

nos territórios turísticos goianos. 

As análises desenvolvidas nesta tese buscaram dilatar a compreensão sobre 

o estado da arte da atividade turística no território goiano, sobretudo no âmbito da 

formação da sua institucionalização, da sua política e da verificação dos seus efeitos no 

que diz respeito às condições de renda e emprego desdobrados em cinco dos 

principais destinos turísticos do estado.  

Acredita-se que os processos aqui descritos permitiram entender melhor o 

cenário que constitui o turismo goiano, em sua dimensão político-institucional. Entre 

as evidências formuladas está aquela referente à constituição da PNT. Embora tenha 

sido muito recorrente a afirmação de que só houve efetivamente uma política turística 

no Brasil depois de 1990, intentou-se demonstrar, pelo estudo do arcabouço político-

institucional, que a cada instrumento disposto, a cada ação pública lançada, a cada 

esforço de planejamento e de investimento feito pelo Estado, foi-se estruturando a 

PNT que hoje conhecemos. Melhor dizendo, a política pública do turismo resulta do 

acúmulo de ações no tempo e do trabalho de diversos atores públicos. A grande 

mudança está na ótica do modelo de planejamento concebido pós-Constituição 



 
 

184 

 

Federal de 1988 que atingiu todos os setores da sociedade, redefinindo os papéis dos 

atores e suas escalas de atuação. No âmbito do turismo, instituiu-se o Sistema Nacional 

do Turismo, que implementou a gestão descentralizada da atividade, aproximou e 

otimizou as relações interescalares, o que possibilitou maior envolvimento da escala 

do município, bem como redefiniu os parâmetros para o planejamento e a pertinência 

da política pública. Isso encerra o plano teórico. Na prática, o fato nem sempre se 

valida quando entra a escala mais interessada desse processo: o destino turístico.  

Diante da trajetória da política e da institucionalidade do turismo goiano, 

percebe-se uma evolução não linear, com avanços e retrocessos próprios do processo 

histórico e da conjuntura política. À luz do que ocorria no âmbito nacional e 

evidenciando maior interesse por parte das instâncias governamentais, no início da 

década de 1970, foram criados e estruturados os primeiros órgãos pertinentes e 

tomadas as primeiras medidas para o setor. A crise vivida na década de 1980 refletiu 

um retrocesso também na política brasileira de turismo, o que reservou para o turismo 

goiano uma lacuna, a despeito de ações pontuais, sobretudo quanto ao incentivo à 

construção de hotéis. Por outro lado, cabe destacar que essa década representou 

avanços na ocorrência de novos temas na sociedade, que, por tamanha convergência 

com o turismo, resultaram em ganhos para o setor, mormente no bojo das questões 

ambientais e culturais que asseguraram maior identidade ao produto turístico goiano. 

Os programas de maior importância para o setor no estado, PED, PNMT e PRT, que 

se assentaram, sobretudo, nessa vertente, foram executados entre meados de 1990 e as 

décadas seguintes, quando passou-se a registrar maior racionalidade na gestão pública 

do turismo e a construção relativa da autonomia no planejamento e na gestão do 

turismo pelos municípios. Evidenciou-se que, nessa trajetória da configuração da 

política no estado, alguns municípios foram sendo alvos rotineiros de ações planejadas 

e de investimentos ao longo de décadas, passando a ser, em função disso, um 

composto da oferta turística do estado de Goiás.  

Examinando-se bem a situação pela ótica do município, parece comum a 

crença de que a naturalização do turismo como produto resulta de um atributo 

natural, de uma dádiva da natureza ou da história; como atividade econômica, deriva 

das ações espontâneas e/ou planejadas dos atores privados. Decorre desse fato, muitas 

vezes, a desconsideração do papel do Estado e das suas estratégias de intervenção, e, 
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ao mesmo tempo, sua culpabilização pelo insucesso da atividade. Um turismo bem-

sucedido deveria ser traduzido na ampliação de oportunidades de trabalho e geração 

de renda e na dinâmica da economia geral, algo que nunca acontece conforme o 

esperado. Assentada nessa constatação está a comprovação de nossa tese.  

Esse pensamento faz-nos retomar a inoperância dos novos conceitos criados 

na década de 1990, a exemplos da descentralização e da municipalização. No campo 

analisado, o município não se considera parte do estado quando se trata de 

responsabilidade pública em seu plano escalar e interescalar. E, assim, fica à espreita da 

política, dos programas, das diretrizes que estão em outras escalas, bem acima dele, 

passando a ser um ente que exige a descentralização como discurso e não, 

necessariamente, como prática que deveria, nas entrelinhas, ser compartilhada por 

todas as instâncias que compõem o Estado. Apesar de a descentralização ser uma via 

política, seu rebatimento econômico e até mesmo político tem sido frágil.   

Na pesquisa empírica, pode-se observar que poucas prefeituras  

conseguiram compor um roteiro de ações integradas que sustentem a atividade 

turística local de forma descentralizada, como previa o Plano Estadual de Turismo. 

Neste, em seu Subprograma de Implementação e Descentralização da Política Estadual 

de Turismo, acompanhando a PNT, atribuíram-se ações para a escala municipal 

quanto à criação de seus próprios conselhos e à formação de quadros técnicos nas 

secretarias, à formulação de legislação própria, à criação de fundos e incentivos fiscais, 

à elaboração de planos diretores e planos turísticos municipais, entre outras. 

Diante desse contexto, o pensamento de Bourdin (2001, p. 219) sobre a 

importância do lugar é muito apropriado: “o lugar tem importância, não porque ele 

seja fundador de alguma coisa (de qualidade natural), mas porque ele reúne recursos, 

atores, saberes”. É nesse ponto que reside uma problemática sobressalente nesta tese. 

Há uma subestimação quanto ao potencial inovador que pode ter a escala local. O 

processo de autonomia e a estratégia de descentralização do turismo ficam, na maioria 

das vezes, à mercê do processo de regionalização proposto pelos planos estadual e 

federal. Se não há encaminhamentos claros por parte das esferas federal e estadual, a 

escala municipal permanece à deriva no que tange à condução das suas ações.  

Todavia, é preciso reconhecer que a constituição desse cenário é comum 

não só nos municípios turísticos brasileiros, consequência de uma falha no processo do 
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planejamento da política de turismo como um todo. Mesmo quando se municipaliza 

na intenção de distribuir as ações, propondo um outro paradigma de planejamento, 

como tem de fato ocorrido nas duas últimas décadas no Brasil, o processo também 

não se completa. Caberia então um novo questionamento: por que os municípios se 

sentem tão desamparados e se isentam tanto das responsabilidades de conduzir seus 

próprios destinos, em face de um novo modelo de gestão e planejamento em torno 

do qual se criou tanta expectativa?  

Bourdin (2001) dá um receituário que pode nos ajudar na reflexão da 

chamada “questão local”. Ele propõe a necessária transformação da governança local, 

inculcando uma nova cultura institucional assentada na redefinição dos dispositivos 

municipais, na parceria público-privada, na participação da comunidade organizada e 

nos projetos oniabrangentes.  

Adentrando o lócus desta tese, diversos desafios foram observados. No 

campo técnico, ações aparentemente simples, como a captação de recursos federais 

via convênios, não deveriam ser tão embaraçosas, dada a exigência da elaboração de 

plano de trabalho. Na escala dos municípios foram verificadas a falta de planos e 

muitas dificuldades no cumprimento dos critérios contidos no Plano Nacional de 

Turismo. Isso porque a descentralização parece muito eficiente quando se trata da 

transferência dos recursos federais e estaduais. A recíproca não é verdadeira no caso 

do cumprimento das obrigações mínimas quanto à condução de uma política 

compatível com a sua escala. 

Sabe-se que a PNT, bem como a política estadual, devem ser um guia de 

ações planejadas para os municípios. Todavia, a escala local precisa se mobilizar e se 

organizar para criar e implementar também as suas próprias políticas e um 

planejamento duradouro, bem como adquirir meios para tal exercício, e uma das 

estratégias para que isso ocorra é a disposição de quadros técnicos, capazes de 

construir seu próprio know-how. Isso demanda, é claro, um trabalho de outro modo, 

que envolva a organização dos atores e ações baseadas em projetos – ainda que 

setoriais, mas também totalizantes – que atentem tanto para a demanda turística como 

para as necessidades cotidianas da população que as recebe. Uma das alternativas para 

esse problema pode estar na consideração do fato de que existe um corpo técnico não 

aproveitado de pessoas que se formaram em cursos superiores no estado e em alguns 
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dos municípios turísticos. É insidioso achar que o problema se resolve ao qualificar 

pessoas com cursos de caráter operacional para atender as necessidades do mercado.  

Há outro ponto marcante a ser pensado. O município fica à espera das 

instâncias superiores de governo porque não instalou seus mecanismos de controle 

financeiro no seu território. É urgente fazer valer a ferramenta da taxação. Nesse 

campo, os dilemas quanto ao mercado imobiliário de flats e apart-hotéis, 

característicos da segunda residência ou do “turismo imobiliário” (DANTAS; 

FERREIRA; CLEMENTINO, 2010), que impactam drasticamente o espaço urbano e a 

dinâmica da atividade turística de Caldas Novas e Rio Quente, poderiam ser 

referendados por uma parceria público-privada, que retornasse aos cofres do 

município parte dos investimentos que os governos estadual e federal aplicam nos 

destinos turísticos com a política de apoio ao turismo e ao setor imobiliário. Impostos 

com taxação diferenciada para os empreendimentos não turísticos seria uma forma 

apropriada, já que esses empreendimentos, mesmo usados como apartamentos 

turísticos, geram empregos aquém do esperado em volume e qualidade, não 

contribuem com nenhum tributo para o turismo e ainda tendem a gerar renda noutro 

município, mais comumente em Brasília e Goiânia. Ademais, essa modalidade de 

hospedagem costuma lidar com aqueles turistas que não têm o devido compromisso 

com a dinamização da economia, pois adquirem seus insumos em seus lugares de 

origem, pouco ou nada consumindo no destino. A mesma regra deve valer para os 

acampamentos de alta temporada, não só em Aruanã, mas em todas as praias do rio 

Araguaia.  

Ainda no campo dos financiamentos, a gestão municipal precisa reinstalar a 

função da ferramenta dos Fundos Municipais de Turismo. Atestou-se que, embora 

existam, poucos funcionam, à exceção do de Caldas Novas. O empresariado precisa 

colaborar, já que comumente recebe a taxa do turista e não a repassa para os cofres 

públicos, alegando pouca organização por parte da prefeitura, a exemplo do que 

acontece em Alto Paraíso de Goiás. Há uma falha das duas partes, é sabido, tanto dos 

empresários que sonegam quanto do controle efetivo da prefeitura; isso é próprio do 

jogo de atores de todo processo político, o que recoloca a teoria das políticas 

públicas.  

Em relação à participação da comunidade organizada – entendida como 
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representantes do trade turístico, de órgãos públicos, da comunidade em si –, é 

urgente resgatar o papel dos Conselhos Municipais e dos Fóruns Regionais como um 

mecanismo de conexão entre si e entre as outras escalas da gestão pública. Não há 

espaços no turismo para disputas intra e intermunicipais, como se sabe que ocorre no 

interior do polo. Devem-se aproveitar os benefícios da roteirização, da regionalização 

proposta pelo MTur.  Além do mais, os conselhos devem integrar a governança local, 

servindo para respaldar e fiscalizar ações que afetam o bem-estar da população, como 

as questões relacionadas aos excessos da atividade turística que podem perturbar o 

cotidiano da comunidade, alterar o patrimônio natural e cultural, elevar os preços dos 

produtos imobiliários, entre outras.  

No que tange ao nível de organização do sistema de gestão estadual de 

turismo, ficou clara a perda recente do papel desempenhado pela Secretaria Estadual 

de Turismo, a Goiás Turismo, que levou à desmotivação da participação dos atores 

nos fóruns regionais. Notou-se uma crise institucional vivida pelo órgão de regulação 

máxima da atividade no estado, crise essa que resultou na perda de orientação de 

uma política integral para o turismo, uma vez que o órgão concentra seus esforços e 

recursos na realização de eventos, justificados pelas intercorrências do fator estacional 

da maior parte dos destinos turísticos do estado.  

Um tema que se priorizou nesta pesquisa diz respeito às condições de renda 

e de emprego associadas ao turismo. É útil recolocar um dado que percorreu toda esta 

tese: o fato dos benefícios econômicos atinentes ao turismo serem alvo de justificado 

interesse público-governamental. Na análise das transferências intergovernamentais, 

chegou-se a duas evidências: a primeira refere-se à orientação dos gastos. Quem mais 

investe em infraestrutura turística e de apoio nos municípios turísticos é o governo 

federal, por meio de emendas e convênios ligados ou não aos programas federais, seja 

pelo MTur, pelo MMA, pelo MinC ou pelo Ministério das Cidades. Esses 

investimentos do órgão público concorrem para a geração de emprego e renda, ainda 

que os números não sejam projetados em sua inteireza nem em condições almejadas, 

como foi verificado aqui. Todavia, nos aspectos que cercam as análises sobre as 

condições sociais e econômicas dos municípios turísticos, atestou-se que, muito 

embora ainda registrem um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) abaixo da 

média do estado, houve melhorias nos últimos vinte anos no que diz respeito a alguns 
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indicadores socioeconômicos. 

Ainda que não se possa delimitar claramente a associação direta entre esse 

avanço e a força das políticas de turismo, e considerando-se que as políticas públicas 

são rebatidas pelos enormes desafios no plano da execução, constatou-se que, quanto 

mais o município é turistificado, quanto mais a atividade é organizada – exemplos de 

Rio Quente e Caldas Novas –, menores são os índices de desigualdade e maior é a 

apropriação de renda pelos mais pobres, o que resulta em maior redução da pobreza. 

É bom recordar que Caldas Novas registrou, em 2010, somente 0,67% de pessoas na 

condição de pobres e extremamente pobres, ao passo que Alto Paraíso de Goiás 

registrou 5,2%. Essa mudança certamente está associada à dinamicidade da economia, 

sob a forma de tributos para o município (30% em relação à receita total), de 

empregos mais formalizados, de amadurecimento do próprio destino. Contudo, é 

justo ponderar que naqueles municípios com perfil para o ecoturismo – sendo Alto 

Paraíso de Goiás o caso mais emblemático –, os resultados esperados costumam situar-

se aquém dos demais, em função de aspectos como a pouca urbanização, o baixo 

nível de estruturação do destino, o perfil dos empreendimentos etc. No entanto, vale 

lembrar que este município se situa no Nordeste Goiano, considerada a região mais 

pobre do estado, mas que tem tido os melhores índices socioeconômicos no conjunto 

dos seus municípios, algo geralmente associado ao turismo.  

Em relação aos empregados formais ocupados nas ACTs, averiguou-se, 

entre 2000 e 2013, uma boa elevação da escolaridade, maior profissionalização 

estimulada por cursos de capacitação ofertados tanto pelo governo federal quanto 

pelo estadual em todos os municípios, e uma inserção mais efetiva da mulher nos 

postos de trabalho. Novamente foram registrados impactos de maior ordem nos dois 

municípios considerados os mais turísticos da pesquisa: Rio Quente registrou as 

condições mais seguras referentes aos aspectos da formalidade, da escolaridade e da 

perspectiva de elevar salários, e Caldas Novas guarda o maior volume e diversidade 

de postos na área do turismo do grupo. No extremo oposto está Aruanã. Pelo que se 

extrai dos órgãos de pesquisa, este tem no turismo uma atividade marcada pela 

intermitência, com maior grau de informalidade no emprego, em virtude da maior 

vulnerabilidade à condição sazonal. Apesar de assim se configurar, é preciso 

reconhecer que este destino se projeta no imaginário do povo goiano como um dos 
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mais marcantes atrativos do estado, sustentando-se, sobremaneira, pelo turismo 

doméstico. Na pesquisa, ficou evidente  o esforço da Secretaria Municipal de Turismo 

em propor e conduzir medidas, sobretudo via agenda de eventos, para estimular 

outras modalidades de turismo no local. Pirenópolis e Alto Paraíso de Goiás 

apresentam-se como municípios turísticos, mas com uma economia mais diversificada. 

No entanto, conforme defenderam os secretários desses dois destinos, o turismo é um 

trabalho melhor, mais humanizado que as antigas e ainda predominantes ofertas de 

trabalho como a extração de pedras, no caso de Pirenópolis, ou os resquícios de 

garimpos e carvoarias, como em Alto Paraíso de Goiás. Resguardando essas diferenças, 

todos partilham de uma situação de caráter global para o Brasil e também para o 

mundo no tocante às condições laborais no turismo. A presente tese, embora voltada 

para um recorte localista, assegura uma tendência e o motivo pelo qual a atividade 

turística em Goiás é também típica de um mercado secundário, questão levantada por 

Marrero Rodríguez (2007). 

À luz das estratégias da política nacional, tendo em vista a eleição dos 

quatro destinos goianos para compor os 65 destinos indutores do desenvolvimento 

do turismo regional, a atividade turística goiana não reverberou alterações 

significativas quanto ao seu valor econômico e aumento dos fluxos para o estado e a 

região, de modo a alcançar a desejada desconcentração da atividade turística no 

Brasil. O turismo goiano, no contexto nacional, ainda está à margem, com peso 

econômico sutil, e, quando posto no contexto da própria economia do estado, não é 

capaz de concorrer com as atividades produtivas ligadas à indústria, à agricultura e à 

pecuária. Tendo em vista essa situação que o caracteriza, deve-se ter em mente 

algumas das máximas do sociólogo Krippendorf (2001) que bem servem para 

planejadores, políticos e gestores nas interescalas, sobretudo na local: não reificar o 

turismo, não considerar o seu desenvolvimento como um fim em si. Deve ser 

encorajada uma estrutura econômica diversificada para os municípios considerados 

turísticos, evitando-se ao máximo a monocultura do turismo e preservando também 

os empregos não turísticos. Disso depreender-se-á uma atividade setorial capaz de ser 

uma possibilidade, uma alternativa sustentável de renda e emprego para as 

populações locais e regionais, que encontre eco na sociedade, como alertam Molina e 

Rodríguez (2001).   
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Evidenciou-se que o modelo de planejamento que abrange todo o sistema 

turístico ainda não se consolidou no mundo e muito menos no Brasil. Diante dessa 

premissa, outra se impõe quanto ao fato do município eclodir como o espaço 

geográfico politicamente privilegiado e mais interessado para esse exercício de 

planejamento, já que a escala local deve ser um laboratório para exercitar a 

autonomia, como alerta Souza (2013). Participar da produção da sua 

institucionalidade, ajudando a edificar e a executar uma agenda de interesses, deve ser 

parte do processo de constituição da sua autonomia política.   

O fio de Ariadne que conduziu esta empreitada, do ponto de vista teórico, 

foi a leitura da política pública e da Geografia, cujas bases nos permitiram delinear as 

diversas nuanças do processo histórico sustentadas pelas contradições políticas 

presentes nas relações socioespaciais dos territórios turísticos goianos. Retoma-se aqui 

a pertinência das políticas públicas voltadas para o turismo, da importância de 

planejar e executar ações por meio delas. A Geografia pode ampliar nossa atenção 

para os dilemas que se sobressaem no espaço, sentidos cotidianamente na escala 

municipal, sobretudo pelos mais pobres e dependentes. Intencionalmente, retoma-se 

também a importância da Geografia como uma ciência que já teve mais interesse 

pelos assuntos referentes à política e que precisa resgatar a sua operância, sua práxis na 

sociedade, como alertam vários geógrafos citados no primeiro capítulo desta tese.  
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista para representante da Goiás Turismo 

 

Nome do órgão:  

Nome do Entrevistado: 

Função/papel desempenhado:  

Tempo de atuação em órgãos públicos de turismo: 

 

1. É comum a afirmativa de que depois de 1990 o turismo no Brasil passou a ser mais  

planejado e a ter melhor desempenho enquanto atividade econômica, sendo assim 

mais reconhecido  pela sociedade. Você diria que isto vale para o estado de Goiás ou 

esse processo foi retardado?  Como você analisa a trajetória do turismo no estado? 

  

2. Julga-se que alguns programas como, o PNMT (Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo), o PED (Projeto de Execução Descentralizada que 

instituiu os Polos de Ecoturismo no estado) e o PRT (Programa de Regionalização do 

Turismo) foram responsáveis pela transformação na forma de gestão da política do 

turismo, conhecida como GESTÃO DESCENTRALIZADA DO TURISMO. Acha que isso 

se confirmou no que tange à participação de representantes locais em instâncias como 

Conselhos, Fóruns ligados ao turismo e ao desempenho das políticas para o setor? 

Que leitura você faz desse processo? 

 

3. Como está atualmente a articulação entre as diferentes instâncias de governo (federal, 

estadual e municipal), quem age mais no município, o governo local, o estadual ou o 

federal? 

 

 

ATORES AÇÕES 

Financiamento Pesquisa Gestão  Outro tipo de apoio 

Governo Federal     

Governo Estadual     

Governo Municipal     

Trade      

Comércio     

Associações     

Sebrae     

Senac     

Outros     

 



 
 

211 

 

4. Quanto à situação da política de turismo no estado de Goiás, ao papel desempenhado 

pela Goiás Turismo, que completa quatro décadas de atuação, como você analisa a 

atuação desse órgão?   

 

4.1 Ainda pensando nessa questão anterior, se fôssemos pensar em diferentes 

momentos históricos da política de turismo do município e do papel da Goiás 

Turismo, de quando passou a existir uma política, uma agenda de preocupações, 

de ações mais incisivas a serem desempenhadas pelo poder público, como você 

classificaria esses momentos? 

 

5. No contexto das atividades produtivas do estado (indústria, pecuária, agricultura, 

serviços) onde está localizada a atividade turística? Como ela é vista pelo poder 

público, em sua opinião? 
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista para representantes do turismo 

municipal  

 

Município: 

Nome do Entrevistado:  

Função/papel desempenhado:  

Tempo de envolvimento com a política de turismo: 

 

1. Fala-se muito que depois de 1990 o turismo no Brasil se desenvolveu melhor e isto se 

deu pela maior inserção de novos atores nas decisões da atividade turística nos 

municípios e que alguns programas como o PNMT, o PED e o PRT foram responsáveis 

por esta transformação, conhecida como GESTÃO DESCENTRALIZADA DO 

TURISMO. Que leitura você faz disso? Acha que isso se confirmou no seu município 

ou no estado de Goiás? 

 

2. Você acredita que a participação de representantes locais em instâncias como 

Conselhos, Fóruns ligados ao turismo têm melhorado o desempenho das políticas para 

o setor? Em caso de sim, de que modo? 

 

3. Você poderia traçar um panorama de como se desenha a atividade turística no 

município, no que diz respeito à participação dos diferentes atores (governo, 

empresários, comunidade em geral, turistas)? Há conexão entre eles? Em caso de sim, 

em que medida? 

 

4. Como está atualmente a articulação entre as diferentes instâncias de governo (federal, 

estadual e municipal), quem age mais no município, o governo local, o estadual ou o 

federal? 

 

 

ATORES AÇÕES 

Financiamento Pesquisa Gestão  Outro tipo de apoio 

Governo Federal     

Governo Estadual     

Governo Municipal     

Trade      

Comércio     

Associações     

Sebrae     

Senac     

Outros     
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5. Você poderia citar programas de desenvolvimento, fundos de financiamento ou 

outras ações públicas para o turismo advindos do governo federal para este 

município? Em caso de SIM, houve mudança no quadro de desenvolvimento do setor? 

E hoje, o município participa efetivamente de quais programas e/ou ações?  

 

6. Você poderia fazer um recorte temporal da política de turismo no município? Quando 

passou a existir uma política, uma agenda de preocupações, de ações mais incisivas 

desempenhadas pelo poder público? E de onde ela é/era orientada?  

 

7. Nos últimos anos, sabemos que as políticas de turismo em geral têm buscado alcançar 

resultados de ampliação de renda e emprego. Como você analisa estes resultados nos 

aspectos referentes: 

 

7.1  à renda e à dinâmica econômica local? Como você avaliaria estes impactos? 

 

7.2  aos empregos gerados e à qualidade destes, comparado a outros setores (tocar 

nos aspectos da temporalidade do emprego, da formalidade, da remuneração, 

do nível de escolaridade etc.), ou seja, como se caracteriza este mercado dos 

empregos turísticos no município?  

 

8. Como você enxerga a evolução do turismo no município, considerando o aspecto do 

interesse político dos governos? Você acha que este meio de produção é uma 

atividade de consenso ou de litígio na ótica do governo do estado? 

 

 

 

 

 


