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RESUMO  
 
O objetivo geral deste trabalho foi analisar a dinâmica das instâncias de governança nos municípios de 
Santarém e Belterra, Oeste do Estado do Pará através das intervenções associadas ao Programa de 
Regionalização do Turismo (PRT). Para isso, foi necessário identificar o processo de formação das 
instâncias de governança; levantar as características do processo decisório de governança adotada 
nos municípios de Santarém e Belterra; analisar a condução do PRT através da atuação das instâncias 
de governança; caracterizar as instâncias de governança que atuam diretamente no PRT; investigar as 
relações desempenhadas entre as entidades representativas nas instâncias de governança; e 
identificar o papel exercido pelas instâncias de governança voltadas ao desenvolvimento turístico. A 
metodologia do trabalho foi do tipo pesquisa descritivo-explicativa e exploratória sobre a relação entre 
governança, políticas públicas e turismo. Além do material bibliográfico, foi realizada uma coleta de 
dados in loco, através de formulários estruturados voltados aos representantes de instituições que 
compõem três (03) instâncias de governança nos municípios de Santarém e Belterra que interagem 
diretamente com o PRT: (Grupo Gestor/Santarém Belterra); (Conselho Municipal de Turismo - 
COMTUR Santarém); (Fórum Regional de Turismo – FORETUR Tapajós). A lógica de constituição de 
arenas públicas contemplou muitos setores da sociedade, inclusive o turístico, portanto, em função do 
uso da racionalidade política instalada em arenas que discutem “democraticamente” as melhores 
decisões no campo do planejamento e gestão do turismo, se constatou que as arenas públicas que 
negociam o desenvolvimento turístico nos municípios pesquisados estão atreladas a um processo de 
agregação de preferências individuais incutidas pelos representantes legais, e não, incorporaram uma 
dimensão deliberativa stricto sensu, que envolve também a formação e a transformação das 
preferências na construção do consenso e na discussão do dissenso. Caso as mesmas práticas 
ocorridas nas relações entre os atores das Instâncias de governança permaneçam, provocando o 
marasmo que desestimula a participação e o desinteresse na luta pelo desenvolvimento do turismo, 
não há a necessidade de reconhecer todo o esforço gerado para a constituição das arenas públicas, 
pois não basta apenas criar as instâncias, é preciso criar instrumentos que viabilizem a 
operacionalização efetiva do ponto de vista técnico e político.  
Palavras-chave: Desenvolvimento turístico. Amazônia Brasileira. Políticas Públicas de Turismo. 
Instâncias de governança turística. Governabilidade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O estudo das políticas públicas focadas na atividade turística tem despertado grande interesse 

da academia, e, mais ainda, observa-se uma preocupação constante no acompanhamento das ações 

dos órgãos públicos competentes, tanto por parte da iniciativa privada, através de entidades de classe, 
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como por parte da sociedade civil organizada, buscando intervenções que propiciem a dotação de 

serviços, infraestrutura, enfim, melhoria da qualidade de vida aos cidadãos de uma forma geral. É fato 

que dispomos de pouco material bibliográfico acerca de estudos que abordam a temática de políticas 

públicas voltadas ao turismo, principalmente no que concerne às publicações nacionais. Muitos teóricos 

concentraram esforços em estudos unicamente no campo econômico, embora, observemos uma maior 

preocupação em outros campos de estudos. Pesquisadores como Beni (2002, 2003, 2004); Cruz 

(2001); Barretto et al. (2003;) Solha (2006); Alloufa et al. (2007); Coriolano (2006), nas regiões sul, 

sudeste e nordeste,  Faria (2009; Costa (2010; 2011); Figueiredo (1999a; 1999b; 2008; 2009); Nóbrega 

(2007; 2008) e Tavares (2009) na região norte, apontam algumas reflexões acerca das principais 

políticas públicas de turismo no território brasileiro.  

A mais recente e importante política de estruturação do turismo no Brasil, o programa de 

Regionalização do Turismo, procura em vários sentidos a descentralização das ações, a revalorização 

dos lugares e territórios, a emergência da dimensão local com participação dos residentes, através da 

representação de diferentes atores da sociedade em instâncias de governança, no intuito de aproximar 

mais os interesses de diferentes grupos sociais, dar maior celeridade às tomadas de decisões, e 

garantir o provimento de recursos direcionados ao desenvolvimento do turismo regional. As parcerias 

dos sujeitos sociais entre regiões, municípios e comunidades surgem a partir da concepção e 

gerenciamento de roteiros turísticos, no entanto, a prática que deveria envolver os atores da cadeia 

produtiva do turismo de forma participativa, geralmente não são considerados para a efetiva 

implementação, pois ainda vivenciamos na sociedade brasileira decisões públicas enraizadas em uma 

história de práticas extremamente centralizadoras. 

O presente trabalho aborda as relações dos diferentes atores no processo de planejamento e 

gestão das instâncias de governança direcionadas à condução do PRT, resultado da observação tanto 

empírica quanto documental de intervenções estatais (Mtur, Governo do Estado do Pará, Prefeituras 

Municipais de Santarém e Belterra), na conformação de um território turístico complexo, envolvendo 

diversos agentes, instâncias e escalas. 

A intervenção do Estado através de projetos, programas e planos, de uma forma ou de outra 

condicionaram novas dinâmicas socioeconômicas e ambientais na Região Amazônica, e essas 

dinâmicas produziram padrões diferenciados na relação entre políticas públicas e o desenvolvimento 

regional proposto pelas agências e secretarias ligadas ao desenvolvimento.  



 

 

 

A análise empírica da formação das instâncias de governança revela que os integrantes 

operam em um ambiente carregado de incertezas que se manifestam em vários níveis, primeiramente 

porque tais limitações derivam, em último grau, da complexidade dos fenômenos sociais com os quais 

lidam e das próprias limitações dos conhecimentos das disciplinas sociais sobre a sociedade. Em 

segundo lugar porque os integrantes das instâncias de governança não controlam nem muito menos 

tem condições de prever as contingências que podem afetar o ambiente da política no futuro. Já em 

terceiro lugar porque os planos ou programas são documentos que delimitam apenas um conjunto 

limitado de cursos de ação e decisões que os agentes devem seguir ou tomar. Por fim, em quarto 

lugar, os formuladores e/ou integrantes expressam suas preferências individuais ou coletivas através 

dos programas e políticas, cujo conteúdo substantivo por ser divergente daquele da coletividade. 

Projetos e programa não podem ser vistos como um projeto ideal e coletivo, mas como experimentação 

social (SILVA et. al., 2000). 

2 DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REGIÕES E TERRITÓRIOS 

A lógica do desenvolvimento urbano e regional, aliada ao estímulo de uma relativamente nova 

atividade econômica, o turismo, tem dado à Amazônia e a suas cidades novos arranjos e configurações 

sócio-econômico-espaciais. No que diz respeito à atividade turística, ela vem ocupando um papel de 

destaque na economia de várias nações nos diferentes continentes em todo planeta. Diante disso, o 

poder público vem planejando e gerenciando o setor a fim de proporcionar o desenvolvimento de 

diferentes regiões, dado as particularidades paisagísticas, climáticas, da demanda de visitantes, no 

intuito de garantir melhoria na qualidade de vida, tanto para residentes quanto para visitantes, e a 

tessitura urbana, também influenciada por esta atividade, vem ganhado conformações diferentes dos 

seus originais, e inversão de valores econômicos e espaciais também diferentes dos construídos 

anteriormente, sobretudo com a entrada da dimensão estética e infraestrutural no planejamento. 

É comum observar na literatura que diversos autores trabalham o conceito de região e espaço 

como sinônimos. Geralmente quando nos reportamos ao conceito de região como espaço natural, há 

uma associação direta da contribuição dos estudos geográficos, principalmente quando se trata da 

geografia física onde a paisagem, por exemplo, é uma categoria importante nesse arcabouço teórico. 

Por outro lado, a geografia humana se utiliza de aspectos sociológicos, históricos, políticos, culturais e 

econômicos para a definição de conceitos mais amplos. Diante disso, é visível que os critérios de 

definição têm divergências, então, seria mais oportuno pensar na definição de região como um 

parâmetro que ao mesmo tempo tem um ar de concretude, mas também um alto grau de abstração 

onde diferentes atores sociais criam laços econômicos, culturais e políticos a partir de relações geradas 



 

 

 

por fatores internos e externos a este espaço, e que deve ter uma abordagem multidisciplinar. Para 

esta compreensão é necessário uma visão ampla, sistêmica da regionalização como processo. Nesse 

processo pesa, sem sombra de dúvida, a constatação de identidades internas, mas pesa, igualmente, o 

deslocamento produzido pelas diferenças provenientes do mundo externo. 

As recentes discussões acerca da temática que envolve as regiões também redimensionaram 

o entendimento sobre regiões agrícolas e urbanas. Para Santos (2008) o que distinguirá a região 

urbana e a região agrícola não será mais a especialização funcional, mas a quantidade, a densidade e 

a multidimensão das relações mantidas sobre o espaço respectivo. O avanço da urbanização em 

núcleos dos interiores reforça as novas lógicas de mercado que antes se tratavam da especialidade do 

campo, no entanto, o que Santos apresenta pode ser ilustrado em sua grande maioria nas cidades 

médias brasileiras. Diante disso, uma nova configuração regional é desenhada, causando, portanto, um 

novo desafio nos estudos relacionados ao desenvolvimento regional em âmbito mundial. 

O aspecto regional seria configurado pelas formas explicitadas a pouco pelo autor exatamente 

por tais formas, consideradas, porém, como formas-conteúdo e não como formas vazias. De fato, os 

fixos, na qualidade de formas técnicas, “exceto se já não funcionam, jamais deixam de serem 

portadores de um conteúdo, isto é, de um sistema de relações ligado à lógica interna de firmas ou 

instituições e que opõe resistências à lógica mais ampla, de natureza geral, nacional” (SANTOS, 2008, 

p. 90). 

As discussões acerca do desenvolvimento regional colocam em pauta a colaboração de 

diferentes linhas de pensamento, seja numa perspectiva econômica, social, espacial, entre outras que 

se entrelaçam na condição sine qua non na estruturação do modus vivendi de qualquer nação. Diante 

disso, o conceito de território vem sendo bastante difundido na academia entre as diferentes ciências 

sociais, políticas e humanas na construção de pesquisas para melhor esclarecer as diferentes relações 

de poder entre os diferentes atores sociais que integram o processo de decisões públicas e privadas. 

Sobre as discussões ligadas ao território, Haesbaert (2006) afirma que estamos vivendo um 

processo de reterritorialização, ou seja, de construção de novos territórios. A esse respeito, o autor 

aponta duas visões de território. A primeira denominada de naturalista, onde teóricos veem o território 

num sentido físico, material, como algo inerente ao próprio homem, quase como se ele fosse uma 

continuidade do seu ser, como se o homem tivesse uma raiz na terra. A segunda visão está 

relacionada a um aspecto que ignora toda relação sociedade-natureza, como se a construção fosse 



 

 

 

puramente humana e social. Portanto, as duas visões do território é visto muito mais dentro das 

dimensões políticas e culturais do espaço do que em sua dimensão econômica (HAESBAERT, 2006). 

Para o autor, geralmente a concepção de território esteve atrelada a visão das ideias de 

controle, domínio e apropriação (políticos e/ou simbólicos) do que da ideia de uso ou função 

econômica. Muito embora, é fundamental enxergar o território sobre uma perspectiva mais ampla e não 

simplificadora como bem aponta Haesbaert, é necessário: 

Associar ao controle físico ou à dominação objetiva do espaço uma 
apropriação simbólica, mais subjetiva, implica discutir o território enquanto 
espaços simultaneamente dominados e apropriados, isto é, sobre o qual se 
constrói não apenas um controle físico, mas também laços de identidade 
social (HAESBAERT, 2006, p. 121). 

Diante das colocações do autor fica o questionamento se a categoria território é adequada para 

estudar as relações socioeconômicas e ambientais no Oeste do Pará sob o ponto de vista da 

governança? Quais são as principais contribuições que a categoria pode contemplar em estudos 

voltados a atividade turística? Na visão do autor: 

O território é o produto de uma relação desigual de forças, envolvendo o 
domínio ou controle político-econômico do espaço e sua apropriação 
simbólica, ora conjugados e mutuamente reforçados, ora desconectados e 
contraditoriamente articulados HAESBAERT (2006, p. 121). 

Percebe-se dessa forma, que o constructo da definição da categoria território, já surge um 

conflito gerado entre forças políticas e econômicas. Esses conflitos são comuns em regiões com 

reduzida ação estatal e, em consequência disso, possibilita o domínio de empresários detentores do 

capital financeiro, especialmente do investimento internacional diante da ocupação de áreas produtivas 

que ficam à revelia, em sua grande maioria ao interesse da sociedade em geral.  

A interação constante entre múltiplas escalas e territórios surge, e avança cada vez mais a 

necessidade do uso de diferentes conceitos, dentre eles destaca-se o de rede. Para Haesbaert (2006) 

não é possível dividir as discussões entre território e rede, a não ser como instrumentos analíticos, pois 

a realidade concreta envolve uma permanente intersecção de redes e territórios: de redes mais 

extrovertidas que através de seus fluxos, ignoram ou destroem em fronteiras e territórios (sendo, 

portanto, desterritorializadoras), e de outras que, por seu caráter mais introvertido, que acabam 

estruturando novos territórios, fortalecendo processos dentro dos limites de suas fronteiras (sendo, 

portanto, territorializadoras). De acordo com Haesbaert (2006, p. 133) “A desterritorialização que ocorre 

em uma escala geográfica geralmente implica uma reterritorialização em outra escala, por isto a 



 

 

 

relação entre redes e territórios é permanente e indissociável”. O autor exemplifica a discussão 

apresentada acima a partir dos blocos econômicos “regionais”, pois para ele enquanto as redes 

econômicas no interior do Mercosul enfraquecem os controles “desterritorializam” entre as fronteiras 

Brasil-Argentina, elas podem estar fortalecendo o controle “reterritorializando” nas “fronteiras” entre 

Mercosul e outros blocos econômicos. 

Dubey (1977) destaca a complexidade dos estudos relacionados ao desenvolvimento regional. 

Perrox (1967) citado por Dubey (1977) afirma que os espaços “econômicos” representam em geral 

certas combinações de fluxo de mercadorias e serviços. Para isso, o autor definiu três categorias de 

regiões: a) Região-Plano ou Programa - correspondem as áreas nas quais suas partes são 

dependentes de uma decisão central -; b) Região Polarizada – é constituída por focos onde se 

concentram as atividades econômicas, sociais, políticas e administrativas, inter-relacionados com 

outros pontos dominantes de maior concentração de atividades, que impõem regras e extraem 

benefícios dos demais - ; c) Região Homogênea – é constituída por elementos que apresentam 

características semelhantes. Em face ao exposto é válido destacar que as características 

determinantes em cada “espaço econômico” gerarão diferentes níveis de desenvolvimento a partir dos 

fatores naturais, políticos e sociais construídos a partir da relação existente entre os diversos atores 

sociais.  

A nova lógica de mercado, que encurtou barreiras territoriais e financeiras, acirrou ainda mais a 

concorrência entre nações e também aumentou as desigualdades regionais no interior das nações. 

Hoje o desenvolvimento turístico deve contemplar padrões associados ao mercado global, no entanto, 

aspectos locais devem ser pensados como estratégias diferenciais, além de proporcionar melhorias de 

qualidade de vida à população local.  

A Amazônia tem sido foco da atenção mundial como natureza e como sociedade. Na primeira 

condição se coloca em relevo a importância da maior floresta tropical do planeta enquanto acervo de 

biodiversidade e como base de prestação de serviços ambientais para a estabilização do clima global. 

Na segunda condição se ressaltam os usos da base natural da região que se fazem (a não ser em 

poucas exceções sempre lembradas) pondo em risco tudo o que se poderá obter de uma utilização 

mais qualificada - nas expressões correntes, racionais - das suas características naturais e dos seus 

atributos locacionais (COSTA, 2005).  

A intervenção do Estado quer seja através de projetos, programas ou planos, de uma forma ou 

de outra condicionaram novas dinâmicas sócio-econômica-ambientais, na Região Amazônica, essas 



 

 

 

dinâmicas podem ter produzido padrões diferenciados na relação entre políticas públicas e o 

desenvolvimento regional, dentro de diferenciados modelos de desenvolvimento. Assim, pode-se 

refletir: de que forma as novas políticas públicas de turismo diante da lógica do capital globalizado tem 

garantido o desenvolvimento local nas cidades amazônicas e como essas tem se organizado dentro 

desse contexto? Ainda na mesma perspectiva, é possível questionar por que as instâncias de 

governança não tem demonstrado eficiência na gestão das políticas públicas de turismo, sobretudo na 

Região Amazônica? 

Um número significativo de ações foi desenvolvido nos últimos anos, algumas com sucesso, 

outras em menor proporção. Dentre as realizadas destacam-se: estudos de mercado; realização de 

diagnósticos de desenvolvimento turísticos nas diferentes regiões do Estado do Pará, e; Implantação 

de obras infraestruturais para a mobilidade e comodidade de fluxos turísticos. Programas como o 

PROECOTUR e PRT têm mobilizado empresários, população local e sociedade civil organizada, no 

intuito de conciliar interesses e estratégias para o desenvolvimento de localidades a partir do 

planejamento turístico. No entanto o setor precisa ainda de estudos mais aprofundados no sentido de 

entender sua dinâmica na Região Amazônica em especial, para compreensão da nova configuração 

dos sistemas produtivos onde os agentes sociais são protagonistas de ação desenvolvida tanto pelo 

Estado, por Organizações Não-Governamentais, como também pela iniciativa privada.  

3. TURISMO E TERRITÓRIOS TURÍSTICOS 

A gênese do turismo como viagem organizada por agentes, que visa o lazer e o descanso, com 

o uso de infraestruturas e equipamentos como hotel, restaurantes, agências de viagens, tem seu marco 

em Thomas Cook. Esse inglês organizou uma viagem de trem entre as cidades inglesas de Leicester e 

Loughborough, na Inglaterra, levando um grupo para participar de um congresso antialcoólico em 1841 

(FIGUEIREDO, 2010). 

É válido destacar que o processo de propagação da atividade turística conseguiu consolidar-se 

não somente em função do fortalecimento de um “simples capitalismo”, mas de um capitalismo de 

forma globalizado, ou seja, neste período nos deparamos com o termo globalização da economia, 

período este caracterizado pela nova forma gerada nas últimas décadas pelo processo de acumulação 

e internacionalização do capital além das restrições crescentes que seu funcionamento e suas forças 

dominantes (corporações transnacionais e detentores do capital financeiro) impõem à soberania e à 

autonomia dos Estados nacionais. 



 

 

 

Com a introdução das novas técnicas de marketing no setor turístico, o enfoque da 

comercialização do turismo foi baseado no conceito de produto turístico, e com ele, numa 

“estandardização”, ou seja, uma padronização da oferta turística que, definitivamente, em conjunto com 

o desenvolvimento do transporte aéreo, foram os fatores que deram o grande impulso ao turismo em 

âmbito mundial. Para Figueiredo (1999); Figueiredo et. al. (2012) o produto turístico requer uma 

articulação de muitos fatores. Isso nos mostra que o turismo utiliza-se de toda e qualquer informação 

do núcleo receptor (cidade ou local que recebe os turistas). Para o autor, tudo que o núcleo detiver 

tanto como atrativos, infraestrutura (como água encanada, energia elétrica, ou acesso), história do 

lugar, podem ser motivadores ou barreiras da viagem. O elemento atrativo é o principal componente, 

pois sem ele não há a motivação de visitar um determinado local, porém também é de extrema 

importância à disponibilidade dos sistemas de transportes, serviços gerais, coleta de lixo, rede de 

esgotos, serviços de entretenimento e serviços de hospedagem. Em síntese, o produto turístico deve 

ter cinco componentes básicos conforme apontado por Ansarah (2001): 1º) atrações; 2º) Facilidades, 

instalações e serviços; 3º) acessos; 4º) Imagens que os turistas detêm do local a ser visitado e, 

finalmente, 5º) Preço (provavelmente o principal elemento, que decide ou não na consumação de um 

determinado produto). 

Como se pode observar há um complexo emaranhado de características e componentes que 

dão concretude (in) tangível ao produto turístico. Este produto começa a se estruturar do ponto de vista 

organizacional e operacional durante meados do século XIX como já apontado anteriormente, através 

do trabalho de Thomas Cook, no entanto, é recentemente que a função de ser um termômetro no 

aumento do fluxo turístico, com o oferecimento de serviços com qualidade, que os produtos turísticos 

vêm ganhando destaque do ponto de vista da gestão pública e privada do setor. 

O turismo é entendido como uma atividade que gera empregos, divisas, rendas e receitas 

através do pagamento e arrecadação de impostos. Os geradores de impacto econômico para uma 

cidade, um estado, uma província, um país ou um destino são proporcionados pelos gastos dos 

visitantes, e também pelo efeito multiplicador. O efeito multiplicador é gerado a partir da circulação da 

renda básica na economia local. Alguns setores específicos têm encadeamentos fortes, já outros 

setores têm encadeamentos fracos e multiplicadores pequenos. No entanto, é totalmente possível que 

haja um setor turístico em crescimento significativo, isto é, em ascensão, mas com índices significativos 

de pobreza junto à população local.  

A capacidade de uma área de reter a renda turística depende e quando autossuficiente é a economia 

local. Se a economia local for capaz de produzir os bens e serviços que os turistas compram, maior 

será o efeito multiplicador. Quanto mais mercadorias tiverem de ser adquiridas de fora da região, 

menor será o efeito multiplicador (MCINTOSCH; GOELDNER; RITCHIE, 2002, p. 283). 



 

 

 

É consenso na sociedade que o volume de recursos gerados nas localidades possibilita uma 

grande transformação da relação trabalho e mercadoria, repercutindo diretamente na economia local a 

partir da comercialização do produto turístico. Por outro lado, para que a atividade turística vislumbre a 

possibilidade de desenvolvimento em um determinado lugar é necessária à existência de alguns 

elementos essenciais como as características naturais, culturais e econômicas, ou seja, a existência de 

atrativos, infraestrutura básica e turística, como já apontados  anteriormente, além de um mercado 

consumidor real ou potencial, grau de desenvolvimento do Estado-Nação, bem como o grau reservado 

de prioridade política no setor turístico para que a atividade possa desenvolver de forma adequada. 

Ora, diante de um setor produtivo complexo e recente, capaz de transformar realidades locais, seria 

interessante detalhar do ponto de vista conceitual, este setor tão propagado por diversos países em 

âmbito mundial. 

4 SANTARÉM E BELTERRA: INTERVENÇÕES FEDERAIS NA REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 

A criação do Ministério do Turismo – MTUR foi uma das principais ações de política de turismo 

no Brasil em muitos anos, e seguiu-se a implantação do programa da regionalização do turismo, com 

mais 04 programas garantindo o apoio para a concretização dos princípios delineados por programas 

mais específicos, conforme se pode observar na figura a seguir. 

Figura 1 - Estruturação do Macro programa de Regionalização do Turismo 

 

 

Fonte: Brasil, 2007 

A intenção do MTUR é que o processo de condução do Macro programa, do ponto de vista da 

operacionalização, seja garantido através da participação, da sustentabilidade, da integração, da 
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formação de redes e da descentralização. Para isso, a instalação da Instância de Governança 

Regional3 deverá conduzir o processo de gestão como principal meta o desenvolvimento turístico de 

uma região. O desafio de criar estruturas de governança significa definir um diálogo e interações entre 

os membros da organização, de maneira a desenvolver a participação e o engajamento deles no 

processo de decisão. Dessa forma, pretende-se valorizar as estruturas descentralizadas. De acordo 

com o MTUR (2007) o Programa respeita a autonomia e o estágio de desenvolvimento turístico de 

cada Estado. Sendo assim, para as regiões turísticas que ainda não possuem Instância de Governança 

Regional, propõe-se a sua institucionalização. Onde ela já existir, sugere-se seu fortalecimento ou 

ampliação, de forma a assumir mais um papel: o de coordenar o Programa na respectiva região 

turística. Na Região do Oeste do Estado do Pará, é comum as instâncias locais serem pouco dotadas 

de recursos humanos e financeiros. Na grande maioria dos casos estas instâncias são totalmente 

desprovidas de tais recursos. Das três instâncias analisadas, 02 (GG – Santarém/Belterra e FORETUR 

– Tapajós) foram criadas em função do lançamento do PRT, a outra instância, denominada de 

COMTUR – Santarém foi reativada em maio de 2011 motivada pela nova política de turismo no âmbito 

federal, pautada na regionalização do turismo. 

Na Região do Oeste do Estado do Pará, os esforços voltaram-se para a consolidação de um 

roteiro denominado “Amazônia Selva e História”. A intenção é que as agências de turismo receptivo 

contemplassem pontos turísticos e incorporassem serviços que reproduzem a naturalidade da 

identidade do povo do Oeste do Pará. Nessa lógica, os produtos deveriam seguir os preceitos da 

regionalização turística através de pacotes turísticos que objetivassem o desenvolvimento de atividades 

nos municípios de Belém, Santarém e Belterra, sempre ressaltando os valores culturais e ambientais, 

representativos da realidade da região e considerando a viabilidade operacional. 

Atualmente, os passeios e atividades mais comercializados pelas agências de receptivo 

pesquisadas de Santarém são:1) City Tour em Santarém; 2) Encontro das Águas dos rios Amazonas e 

Tapajós; 3) Alter do Chão (Lago Verde, Serra Piroca, Comunidade Ponta de Pedra e, em setembro, o 

Sairé); 4) Belterra (Fordlândia e centro da sede municipal); 5) Flona Tapajós (comunidades de Maguari 

e Jamaraquá – município de Belterra). O SEBRAE/Santarém, parceiro do Roteiro Amazônia Selva e 

História, desenvolve o Projeto “Turismo na Região de Santarém” que contempla, além dos municípios 

do Roteiro (Santarém e Belterra), Oriximiná e Monte Alegre, com previsão de ampliação do roteiro aos 

                                                 
3 Entende-se como uma organização representativa do poder público, do setor privado e da sociedade civil organizada nos 
municípios que compõem as regiões turísticas. Pode ser um Conselho, Fórum, Comitê, Associação etc. Essa organização é 
responsável pelo planejamento e execução do processo de desenvolvimento do turismo em âmbito regional, bem como pela 
tomada de decisões políticas, econômicas e sociais (BRASIL, 2007). 
 



 

 

 

municípios de Óbidos e Alenquer. Este projeto objetiva aumentar o fluxo de turismo com a 

comercialização dos produtos e serviços ofertados tanto no roteiro em análise como nesses dois outros 

municípios.   

Figura 2 - Mapa de localização dos roteiros do Mtur no Estado do Pará 

 

Fonte: Nóbrega (2012). 

Desde que o Mtur foi criado, várias ações foram planejadas e executadas no Oeste do Pará. 

Uma delas, talvez a mais importante no setor turístico foi a elaboração do PRT. O programa prevê uma 

série de ações voltadas à execução de roteiros turísticos materializados. No caso do Oeste do Pará foi 

desenhado o Roteiro Tapajós – Amazônia Selva e História, sendo contemplados diretamente os 

municípios de Santarém e Belterra. Apesar de Santarém e Belterra serem o foco da regionalização do 

Mtur no âmbito federal, mesmo sob a denominação de Região do Oeste do Pará, fica claro para esta 

pesquisa que esta ação se volta a um processo de intervenção muito pontual, pois envolve apenas 

estes dois municípios integrantes da microrregião de Santarém. Os dois municípios estão localizados 

no Oeste do Estado do Pará, na mesorregião do Baixo Amazonas e na microrregião de Santarém. A 

microrregião ainda contempla os municípios de Alenquer, Curuá, Monte Alegre, Placas e Prainha 



 

 

 

totalizando uma área de 92.474,267 Km² (IBGE, 2010), portanto, as ações do Mtur sequer contemplam 

a microrregião de Santarém. Também foram incentivados e recriados instâncias de governança para 

garantir a governabilidade das populações envolvidas e, em tese, assegurar que os objetivos e metas 

fossem alcançados. 

Figura 3 - Mapa de localização dos municípios de Santarém e Belterra 

 

Fonte: Nóbrega (2012). 

Dentre as três (03) instâncias de governança existentes na região, criadas com o propósito de 

discutir e deliberar ações voltadas ao desenvolvimento turístico local/regional do Oeste do Estado do 



 

 

 

Pará, foram pesquisadas 14 representantes do Grupo Gestor4; 13 representantes do COMTUR - 

Santarém5 e, finalmente, 06 representantes do FORETUR – Tapajós6, totalizando 33 representantes de 

diversos setores da sociedade, principalmente aos ligados ao poder público e à iniciativa privada. Vale 

destacar que ainda foram entrevistadas duas associações que não compõem nenhuma das três 

instâncias de governança assinaladas acima, pois entendemos que a representação dos Catraieiros de 

Alter do Chão e Associação dos Artesãos do Oeste do Pará (AAOPA) em Santarém são fundamentais 

para a colaboração de ações que possam proporcionar o desenvolvimento do turismo nos municípios 

de Santarém e Belterra, além disso, teríamos uma visão de fora das Instâncias e das razões da não 

participação nas mesmas. 

Essas instâncias e suas relações são representadas pela figura 5, que foi elaborada a partir da 

construção de um elemento metodológico chamado Matriz Analítica de Governança das Instâncias 

Turísticas e seus elementos principais foram constituídos para balizar a análise dos dados. 

Figura 4 - Relações dos atores das instâncias e ambiente externo 

 

Fonte: Nóbrega (2012). 

Aqui se faz mister definir o que se entende como ambiente interno e externo. O primeiro está 

relacionado às instâncias Foretur Tapajós, COMTUR Santarém e GG Santarém Belterra, com destaque 

                                                 
4IFPA, SINECHOPA, Projeto Saúde Alegria – PSA; ABRASEL; Iniciativa privada Meios de Hospedagem; Iniciativa Privada 
Meios de Comunicação; UFOPA; SEBRAE; Conselho Comunitário de Alter do Chão; Inciativa privada – Alimentos e 
Bebidas; SETUR – Santarém; SEMAT – Belterra; ABETA; Associação Comunitária do Eixo Santa Luzia. 
5 SENAC, SEMMA, TAPAJOARA, Convention & Visitors Bureau; ACES; IFPA; ABRASEL; UFOPA; SEBRAE; Conselho 
Comunitário de Alter do Chão; SINECHOPA; ABETA; SETUR Santarém. 
6 SETUR Prainha; SETUR Santarém; SEMAT Belterra; SEBRAE; ACES; IESPES. 



 

 

 

à SETUR Santarém que desenvolve um papel central no processo de mobilização, constituição do 

grupo, e em alguns casos como presidente das instâncias. Ainda no ambiente interno, foi destacada a 

relação que as instâncias detêm com os setores da sociedade com assento nas instâncias, conforme 

observado na legenda. Já no ambiente externo, tem-se o próprio mercado nacional e internacional que 

interfere nas decisões das instâncias, nos gostos dos turistas, nos anseios da população local, pois em 

um sistema aberto, as relações entre diferentes fatores acabam retroalimentando o ambiente interno, e 

consequentemente novas tomadas de decisões são deliberadas, fazendo com que as relações dos 

atores envolvidos na cadeia produtiva do turismo conformam um novo desenho na engenharia 

institucional do campo turístico no Oeste do Estado do Pará. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sem dúvida, as discussões que circundam os temas acerca do desenvolvimento regional do 

turismo estão diretamente e/ou indiretamente relacionados aos temas de governança e governabilidade 

das instituições híbridas. Na Amazônia, o esforço da criação de uma reengenharia institucional 

acompanhou o mesmo movimento, talvez não na mesma velocidade das demais regiões brasileiras, 

porém com um ingrediente a mais, pois a discussão acerca da internacionalização da Amazônia 

ocupou um grande destaque nas mídias internacionais, gerada pela cobiça dos recursos naturais 

existentes na região. No campo da gestão pública do turismo, o setor vem se mostrando mais 

estruturado se comparado as últimas 3 décadas; com a contratação de profissionais com formação 

específica em turismo; com a criação de secretarias municipais e instâncias de governança regionais e 

estaduais, porém, ainda com uma baixa autonomia e um grande déficit orçamentário para garantir o 

planejamento e gestão capazes de impulsionar o desenvolvimento regional do turismo. 

A lógica de constituição de arenas públicas contemplaram muitos setores da sociedade, 

inclusive o turístico, portanto, em função do uso da racionalidade política instalada em arenas que 

discutem democraticamente as melhores decisões no campo do planejamento e gestão do turismo, se 

constatou que as arenas públicas que negociam o desenvolvimento turístico no Oeste do Pará estão 

atreladas a um processo de agregação de preferências individuais incutidas pelos representantes 

legais, e não, incorporaram uma dimensão deliberativa stricto sensu, que envolve também a formação 

e a transformação das preferências na construção do consenso e na discussão do dissenso. Além 

disso, acredita-se que as instâncias de governança são demasiadamente desestimuladas ao exercício 

da participação no processo de planejamento e gestão devido à sobreposição de ações 

desencadeadas pelo resultado de inúmeras tentativas fracassadas de políticas voltadas ao turismo na 

região desde a década de 1970. Finalmente, observou-se que as instâncias de governança turística 



 

 

 

tomaram uma forma organizacional que atende às preferências individuais pautadas no aspecto 

unicamente econômico, em virtude do PRT está pautado na construção de produtos materializados a 

partir da construção de roteiros turísticos, ou seja, um viés comercial, portanto, não havendo a intenção 

de promover o desenvolvimento em uma perspectiva local/regional defendido pelo programa, pois as 

ações não contemplam os preceitos do desenvolvimento endógeno, baseado na busca do bem-estar 

econômico, social e cultural da comunidade local em seu conjunto através de uma participação ativa da 

sociedade, mas sim, atende aos interesses da reprodução do capital financeiro internacional.  

Essa configuração de redes de relações, calcadas em tais bases caracterizam a formação de 

um território turístico sui generis, híbrido, criado no seio da relação entre necessidades regionais e 

mercado e politicas globais. Nesse território, as correlações de forças e os poderes estabelecidos 

dependem da ação dos agentes e de duas instâncias, e produzem um novo território do turismo na 

Amazônia. 
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