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RESUMO
Atualmente, o estado de São Paulo possui 70 municípios intitulados como estâncias
turísticas que recebem incentivos oriundos do Fundo de Melhoria dos Municípios
Turísticos. Além do interesse para com a atividade turística, a nova legislação (lei
complementar Nº 1.261 de 29 de abril de 2015), prevê que os municípios que
pretenderem continuar como estância deverão atender a critérios técnicos, sujeitos a
avaliação, que resultará na conquista, ou não, do título. Diante desse processo,
ressalta-se a necessidade de um olhar técnico e do conhecimento na área dentro da
administração pública, para atender a lei, avaliar os municípios e, desenvolver e
planejar o turismo em suas amplas possibilidades. Neste sentido, o bacharel em
turismo mostra-se como o profissional especializado no planejamento da atividade.
O contexto histórico e atual da formação acadêmica corrobora e possibilita a
inserção deste profissional em órgãos públicos de planejamento do turismo,
principalmente em munícipios turísticos. Sendo assim, este estudo teve como
objetivo investigar a inserção e os desafios de atuação de bacharéis em Turismo
junto aos órgãos públicos municipais de turismo das Estâncias Turísticas do Estado
de São Paulo, assim como sua inserção na comissão de especialistas do
DADETUR. A metodologia utilizada foi composta pela combinação de pesquisa
bibliográfica e empírica. Foi adotada a abordagem multimétodos (qualitativa e
quantitativa) e, a pesquisa exploratória. Utilizou-se formulários (mídia digital) e
entrevistas (telefone e presencialmente) para a coleta de dados realizados com os
gestores municipais públicos de turismo das estâncias, o secretário de turismo do
estado de São Paulo, a assistente administrativa da diretoria do DADETUR e um
dos deputados estaduais responsáveis pela criação da lei nº 1261/15. Como
resultado identificou que apenas 25% das estâncias pesquisadas possuem
bacharéis em turismo como gestores públicos da área, demostrando que a maioria
dos municípios ainda não prioriza o conhecimento técnico para o exercício do cargo.
Foi comprovado que o processo de avaliação não ocorrerá no prazo determinado
pela lei nº 1261/15, já que parte das estâncias não está conseguindo atender os
critérios, indício que pode pressupor a falta de gestores com o conhecimento
técnico. Enquanto á atuação dos gestores bacharéis em Turismo, os principais
desafios mencionados foram: baixo repasse de recursos; falta de autonomia e
interesses políticos nas tomadas de decisão; não valorização do conhecimento
técnico em turismo por parte dos outros setores públicos, do trade e da população;
desconhecimento das funções do gestor e do setor administrativo. Constatamos
também na análise da lei, e nas entrevistas a possibilidade de inserção do bacharel
em turismo na comissão de especialistas que avaliarão as estâncias paulistas.
Palavras-chaves:

Bacharel em Turismo; Gestão Pública Municipal; Planejamento
Turístico; Estâncias Turísticas Paulistas.

ABSTRACT
Currently, the state of São Paulo has 70 municipalities with the right to tourist station
that receive incentives from FUMTUR. The complementary law no. 1,261 of April 29,
2015, these municipalities serves a number of technicians, and will still be
conditioned to an evaluation made by a committee of experts. Because they are
municipalities that are potentially touristic and the new legislation requires the
compliance and evaluation of technicians for an achievement of the title, it is
highlighted the need for technical and knowledge look in the area so that the
possibilities of social, cultural, economic and sustainable development are planned
and achieved. In this sense, the bachelor in tourism shows himself the specialized
professional in the planning of the activity. The historical and current context of the
academic formation corroborates and makes possible the insertion of this
professional in the public management of tourism planning, mainly in the tourist
cities. Therefore, this study had as objective to investigate an insertion and
challenges of acting of bachelor in Tourism at public municipal organs of tourism of
the tourist station of the State of São Paulo, as well as in the commission of
specialists of the DADETUR. It was sought to understand, through Law no. 1261/15,
whether the criteria established by this legislation assign importance to the
contracting of bachelors in Tourism. A methodology used in the measure of the
combination of bibliographical and empirical research, using documentary research
as a data collection instrument. A multi-method approach (qualitative and
quantitative) and an exploratory research were adopted. A form was sent, first, via
email, to all the managers of the São Paulo offices and since a low participation of
the managers uses a telephone approach. In sequence we interviewed some
bachelors in Tourism (by telephone and in person). Subsequently, we interviewed:
the secretary of tourism of the state of São Paulo and an administrative assistant of
DADETUR (in person); and one of the statistical data for the creation of law no.
1261/15 (e-mail). As a result identified that only 25% of the stations surveyed have a
bachelor's degree in tourism as a public manager of the area and are available. It
was verified that the collection process was not used, with no stipulated time, since
some of the offices are not met, meeting the criteria of Law 1261/15, which may
imply the lack of managers with technical knowledge. While the performance of these
managers, they are those who are in conflict with the main challenges to remain are
not registered on political issues, such as: lack of autonomy in decision making; lack
of recognition on the part of the other public sectors, commerce and the population;
ignoring the functions of the secretary and the tourism sector, reducing the
organizers of events; and under review of resources, compared to other sectors, for
being considered a less important sector within the city. We also found in the
analysis of law, and in the interviews the possibility of insertion of the bachelor in
tourism in the commission of experts who will evaluate the Paulist stances.
Key Words: Graduated in Tourism. Municipal Public Management. Tourist
Planning. São Paulo tourist station.
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INTRODUÇÃO

De um fenômeno socioespacial (FRATUCCI, 2008) a uma das principais
atividades econômicas mundiais OMT (2016), sem dúvidas, o turismo faz parte das
necessidades humanas do século XXI.
Além dos rendimentos econômicos que a atividade pode proporcionar já se
tem conhecimento também, de que o turismo representa uma possibilidade de
desenvolvimento social, cultural e, sobretudo, sustentável. Além disso, ele se
configura como uma importante ferramenta para conservação do meio ambiente
natural, da história e da cultura local, quando planejado, pois como toda atividade
humana gera impactos, positivos e negativos, o que evidencia a necessidade do seu
planejamento.
Desse modo, ao analisarmos e relacioná-lo com questões como a geração
de impactos, a turistificação e massificação dos destinos, a aculturação, a
desigualdade de distribuição de recursos, a exclusão social e os desgastes dos
recursos naturais, percebe-se a relevância de estudos para o turismo que abordem
temas como: planejamento, gestão pública, profissionalização, qualidade de
serviços, educação, politicas públicas, entre outros.
Esta linha de pensamento vem influenciando diversos pesquisadores pelo
mundo na criação de um olhar crítico, científico e direcionado aos estudos do
turismo voltados a necessidade, cada vez maior, de se repensar o seu conceito de
desenvolvimento, buscando compreender para quem e por quem o turismo vem
sendo planejado.
No Brasil, o turismo é contemplado dentro das responsabilidades
administrativas da gestão pública. Os órgãos de gestão pública – nacional, estadual
e municipal – assumem o papel de planejar a atividade no país e de formular
políticas públicas direcionadas ao setor. Todavia, nossa atenção se volta ao âmbito
municipal, pois é onde o turismo acontece de fato e onde se remetem os principais
impactos da atividade.
No Estado de São Paulo são classificados, por lei, 70 municípios que recebem
o título de Estância Turística e os incentivos econômicos oriundos do Fundo de
Melhorias dos Municípios Turísticos (FUMTUR). Contudo, para estes municípios
permanecerem com esse título, e continuarem recebendo os incentivos, deverão
atender a uma série de critérios técnicos exigidos pela Lei complementar nº 1.261 de
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29 de abril de 2015, ficando ainda condicionados por um processo de avaliação
(SÃO PAULO, 2015). Esta política pública ressalta a necessidade do planejamento
público e de um gestor com amplo conhecimento da área
Além do mais, tendo em vista a complexidade em fomentar e desenvolver o
turismo, levando em consideração todos os fatores até aqui mencionados, destacase, como questões norteadoras dessa pesquisa: se os bacharéis em turismo estão
se inserindo nos cargos de gestor público municipal da área em questão; quais
estão sendo os principais desafios de atuação desse profissional no cargo,
principalmente quando se trata de municípios considerados turísticos, como é o caso
das Estâncias de Turismo do Estado de São Paulo; e se os critérios estabelecidos
pela nova legislação (nº 1261/15) atribuem importância para a contratação dos
bacharéis em Turismo.
Pois conforme a graduação acadêmica, o Bacharel em Turismo mostra-se
como um profissional especializado no planejamento da atividade, haja vista que
desde o primeiro currículo disciplinar, há mais de 40 anos atrás, até a atual diretriz
curricular, o planejamento da atividade turística vem sendo ministrado em todos os
cursos de Bacharelado em Turismo do Brasil.
Mesmo que o cargo de gestor público de turismo seja político
(comissionado),

e,

neste

caso,

seja

imprescindível

a

experiência

e

representatividade política do gestor, não significa que este não precise ter
conhecimento técnico da área, ou seja, não é porque o cargo é político que ele não
precisa ser técnico.
Sendo assim, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar a inserção e os
desafios de atuação de bacharéis em Turismo junto aos órgãos públicos municipais
de turismo das Estâncias Turísticas do Estado de São Paulo, assim como a sua
inserção

na

comissão

de

especialistas

do

Departamento

de

Apoio

ao

Desenvolvimento dos Municípios Turísticos.
A fim de alcançar o objetivo geral dessa pesquisa foram estabelecidos 3
objetivos específicos, sendo eles:


Conferir a existência e a quantidade de bacharéis em turismo inseridos

nas estâncias de turismo do estado de São Paulo atuando no cargo de gestor
público de turismo municipal.


Investigar, como se deu a evolução de classificação das estâncias,

bem como compreender se os novos critérios que foram instituídos no processo
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classificatório atribuem importância à presença do bacharel em turismo na gestão
pública.


Compreender a atuação dos profissionais bacharéis em turismo nas

estâncias turísticas, tendo em vista a sua formação, cargos e funções
desempenhadas.
Como forma de atender a esta pesquisa foram adotados os seguintes
procedimentos metodológicos:
Esse estudo foi realizado por meio da combinação da pesquisa bibliográfica
com a pesquisa empírica. Buscando construir a fundamentação teórica realizamos,
primeiramente, a pesquisa bibliográfica, pois é ela que possibilita obter maior
exatidão e proveito dos conteúdos estudados, podendo por meio dela e de uma
análise textual, temática e interpretativa conseguir um cenário geral dos objetos
estudados. A análise interpretativa do texto permite um olhar crítico a respeito da
qualidade, originalidade e profundidade da pesquisa sendo possível problematizar e
reelaborar uma síntese do que foi tratado a partir da visão do autor sobre o contexto,
cultura e realidade atual (SEVERINO, 2007).
Dessa forma, a pesquisa bibliográfica envolve publicações avulsas, livros,
jornais, revistas, vídeos, mídia digitais, entre outros (LUNA, 1999) “[...] tendo a
finalidade de abranger tudo o que foi dito ou filmado a respeito do assunto”
(MARCONI; LAKATOS, 2009). Sendo assim, parte do estudo foi elaborado e
fundamentado a partir de material já publicado.
As consultas das fontes, no levantamento bibliográfico, aconteceram nos
sistemas das bibliotecas da Universidade Federal Fluminense e da Universidade de
São Paulo; e nas ferramentas da internet como: Scielo e Google Acadêmico. Para
essa etapa utilizamos as palavras-chave como: Turismo; Planejamento do Turismo;
Municipalização do Turismo; Estâncias Turísticas do Estado de São Paulo; Gestores
Municipais do Turismo; e Bacharel em Turismo.
Como instrumento de coleta de dados foi utilizado a pesquisa documental.
Esta se assemelha em muitos aspectos com a revisão bibliográfica. A diferença
essencial entre elas está na natureza das fontes; enquanto na revisão bibliográfica
se utiliza informações de diversos autores sobre determinados assuntos, a revisão
documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou
que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa (GIL,
2002).
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Para Sá Silva, Almeida e Guindani (2009), a pesquisa documental constituise no uso de documentos na investigação científica e tem suas vantagens, pois os
documentos são utilizados não somente como fonte de informações, mas também,
como meio de obter esclarecimentos de algumas questões e de provar outras. Além
disso, não possuem envolvimento de autores, o que torna o dado mais objetivo.
Dentre os documentos que foram analisados constam: Leis, Decretos,
Ofícios e Diretrizes, que dizem respeito: das políticas públicas de turismo; das
diretrizes curriculares do curso de bacharelado em turismo; e da criação,
investimentos e manutenção das estâncias paulistas; e pedidos de liberação do
DADETUR.
A fim de buscar maior familiaridade com o problema proposto pela
dissertação, empregamos a pesquisa exploratória que permite a utilização de
diferentes técnicas de coleta de dados de campo (DENCKER, 2007). Na perspectiva
de Gil (2002) esse tipo de pesquisa possibilita maior familiaridade com o problema,
com vistas a torná-lo mais explícito.
Ademais, foi adotada a abordagem multimétodos (quantitativa e qualitativa).
Esta abordagem emprega uma investigação que envolve coleta de dados simultânea
e/ou sequencial para melhor entender o problema de pesquisa. A coleta de dados
também inclui a obtenção tanto de informações numéricas (formulário) como de
informações de texto (entrevista) de forma que o banco de dados final represente
tanto informações qualitativas como quantitativas (CRESWELL, 2005).
A pesquisa empírica, por sua vez, buscou fortalecer as discussões
fomentadas, anteriormente, no levantamento bibliográfico e documental. Esse
momento foi dividido em três etapas, sendo que teve início com a abordagem
quantitativa e, posteriormente, qualitativa.
Para iniciar a pesquisa empírica, realizamos um levantamento de
informações de todas as estâncias turísticas paulistas por meio dos sites
institucionais. Nesse processo averiguamos os nomes dos gestores municipais de
turismo, os nomes dos órgãos de gestão municipal do turismo, e os telefones e emails desse setor. A partir destes dados foi possível dar continuidade as etapas
desta pesquisa.
A primeira etapa constituiu-se da elaboração e aplicação de um formulário
(Apêndice A) estruturado, com 3 perguntas fechadas e 1 aberta, que teve como
objetivo: identificar a quantidade de bacharéis em Turismo atuando como gestores
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nos órgãos públicos municipais das estâncias paulistas, se os gestores estavam de
acordo ou não com a Lei nº 1261/15, se eles estavam conseguindo cumprir essa Lei,
e quais eram e/ou são os principais desafios de se manter no cargo de gestor e de
planejar o turismo nesses municípios. O formulário foi encaminhado, via mídia digital
(e-mail), para as 70 estâncias paulistas, no mês de junho de 2017.
A discussão teórica deste estudo foi estruturada em 6 capítulos, divididos da
seguinte forma:
O primeiro capítulo trata-se da introdução desse estudo. Apresentando o
tema, os objetivos, geral e específicos, a problemática, o problema, a justificativa, os
objetos de estudo e a estrutura do trabalho.
O segundo capítulo “Turismo: uma breve contextualização” foi apresentado
em três itens. Primeiramente foi realizado uma discussão sobre os conceitos do
turismo, seu crescimento mundial em números de turistas, em quantidades de
empregos e em movimentação financeira e a realidade do Brasil comparado a este
panorama internacional. Além disso, discutiu-se também, os benefícios do turismo e
seus impactos, justificando a necessidade do seu planejamento e gestão pública. No
segundo item é explanado o conceito de planejamento do turismo, sua estrutura nos
níveis de governo, nacional, estadual, até chegar ao municipal, foco da terceira
subdivisão, em que passamos a analisar a municipalização do turismo, enfatizando
a complexidade do fenômeno e da atividade, no sentido de elucidar os fatores
econômicos, sociais, ambientais e culturais, aos quais devem ser considerados no
momento do planejamento, e que requerem um gestor com amplo conhecimento da
área.
Já o terceiro capítulo “O surgimento dos cursos de turismo no Brasil”, está
dividido em duas seções. No início foi levantado o contexto histórico desde o
surgimento do curso de bacharelado em Turismo no Brasil, até a atual realidade em
que enfrenta a formação em turismo e os discentes da área. Na segunda seção,
busca-se analisar a relação do Bacharel em Turismo com o planejamento da
atividade, visto que a disciplina de planejamento é identificada desde o primeiro
currículo disciplinar até a atual diretriz curricular do curso, o que certifica a atuação
deste profissional na área.
O quarto capítulo “Estâncias de Turismo do Estado de São Paulo”, dividido
em três seções, trata-se do nosso campo de pesquisa. Na primeira seção é
realizado um levantamento histórico do termo estância, sua relação com o turismo e
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suas criações ao longo do tempo no estado de São Paulo. Já na segunda seção são
abordados os incentivos financeiros que estes municípios recebem anualmente,
representando o compromisso que o estado possui com o desenvolvimento do
turismo. A terceira seção apresenta as atualidades enquanto políticas públicas
paulistas, principalmente a Lei complementar nº1261 de 29 de abril de 2015, a qual
estabelece requisitos técnicos de planejamento que justifica a inserção de um
profissional como gestor público municipal especializado na atividade turística, como
o é o caso do Bacharel em Turismo.
O quinto capítulo aborda os dados coletados durante toda a pesquisa
empírica, a partir dos formulários, entrevistas e discussões acerca das respostas
obtidas em cada um dos processos. Dessa forma, chega-se a uma conclusão prévia
da pesquisa que foi entender como está ocorrendo a inserção e atuação dos
bacharéis em turismo nos órgãos municipais de gestão pública do turismo das
estâncias paulistas, assim como compreender como os requisitos da lei nº 1261/15
atribuem importância a este profissional.
O sexto capítulo finaliza o estudo trazendo as considerações finais,
respondendo os objetivos propostos e as últimas reflexões e contribuições do
estudo.
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2

TURISMO: DESENVOLVIMENTO PARA QUEM E POR QUEM?
Ao tratarmos do turismo, primeiramente, é preciso considerar que não existe

um único conceito devido à extensa variedade de teorias e definições da área,
sobretudo, em razão dos diferentes enfoques utilizados em sua compreensão. De
acordo Panosso Netto, Noguero e Jager (2011):
Para a compreensão do complexo fenômeno turístico, ou ao menos a
tentativa de sua compreensão, análises positivistas, sistêmicas,
fenomenológicas, marxistas, hermenêuticas, anarquistas, entre
outras, têm sido construídas. Conceitos filosóficos, sociais e
antropológicos, tais como, fenomenologia, pós-modernidade,
hipermodernidade, mobilidade, são revisados e atualizados, gerando
uma profusão de novos conhecimentos e novas abordagens teóricas,
e que podem confundir até o mais experiente pesquisador
(PANOSSO NETTO, NEGUERO, JAGER, 2011, p.541).

Pode-se pensar como McCannell (2011) que considera que a pesquisa em
Turismo não construiu marcos conceituais estáveis. E que nenhuma teoria é tão
avançada para ter o poder de situar, dar sentido e significado a um crescente
número de observações. Acrescenta ainda os pensadores que não escreveram em
inglês e, por isso, são pouco conhecidos. Isso não significa que o pensamento
científico sobre o turismo não esteja se desenvolvendo.
Para Fonseca Filho (2007), ainda existem lacunas na construção do
conhecimento turístico, pois considera que estamos em um processo inicial de sua
formação. Dado a essa circunstância, percebemos, assim como o autor, a
necessidade de estudos voltados à epistemologia do turismo (estudo do processo de
formação do conhecimento na área).
Longe de desenvolver um conceito universal do turismo, ou avançarmos nas
questões epistemológicas, que são discutidas por diversos autores como: Panosso
Netto (2005); Moesch (2002); e Jafar Jafari (2001), nossa intenção será
compreender o turismo como o deslocamento humano, que ocorre por razões
específicas, em um determinado espaço-tempo, muitas vezes planejado, utilizandose de diferentes bens e serviços onde normalmente busca-se a satisfação por meio
do contato com experiências que não encontramos na vida cotidiana.
Considerado desde um fenômeno socioespacial à atividade econômica,
entenderemos aqui o turismo como:
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O hábito dos deslocamentos temporários do homem, motivados por
razões relacionadas às necessidades religiosas, ao desenvolvimento
sociocultural ou ao tratamento de saúde, tornou-se objeto de atenção
dos controladores do sistema de produção implantado a partir do
século XIX e, rapidamente, passou a ser mais uma forma de
produção do espaço. As necessidades de hospedagem, transportes,
alimentação e entretenimento, demandadas pelos visitantes durante
as suas viagens, foram transformadas em serviços que devem ser
produzidos dentro das regras do sistema de produção e
remunerados como qualquer outro. Do fenômeno socioespacial
surge a atividade econômica, por muitos classificada como “indústria
do turismo” (FRATUCCI, 2008, p.52).

O turismo, assim como o conhecemos hoje, está condicionado a uma gama
de circunstâncias atuais, como a melhoria da expectativa de vida, a facilidade de
deslocamento

(transportes),

o

avanço

das

tecnologias

de

informação

e

comunicação, as condições de acessibilidade e principalmente, o direito à férias,
tempo livre e ao lazer (CHEIBUB, 2009). O lazer é um dos grandes motivadores do
turismo, visto que 70% das viagens turísticas no Brasil são movidas pela busca de
lazer (BRASIL, 2007).
Atualmente, mesmo que muitos países estejam sendo afetados pela crise
econômica global, conflitos religiosos ou políticos, aumento de migrações ou
imigrações, ao analisarmos o turismo em âmbito internacional, conforme os dados
da Organização Mundial do Turismo (OMT, 2016), em 2015, foi registrado 6 anos
consecutivos de crescimento em termos de fluxos de turistas, com um total recorde
de 1.184 bilhões de turistas que viajam pelo mundo. O número cresceu 4,4% em
comparação com o ano anterior. A atividade já representa 10% do PIB mundial, a
cada 11 empregos no mundo, 1 está ligado direta ou indiretamente à atividade
turística. Os rendimentos com o turismo internacional, gerados pelos gastos com
hospedagem, compras e transportes, alcançaram 1,5 trilhão de dólares em 2014.
No caso do Brasil, atualmente, segundo o Ministério do Turismo, a atividade
representa cerca de 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB), empregando, direta e
indiretamente, cerca de 10 milhões de pessoas (BRASIL, 2015).
Mas ao analisarmos o Brasil dentro do cenário internacional do turismo, os
números não são tão animadores, visto que desde o ano de 1999 o país continua
com a mesma média de chegadas de turistas internacionais, 6.578.074 milhões
anualmente (BRASIL, 2017). Se por um lado o cenário do turismo internacional
aumenta consecutivamente, por outro há 18 anos o Brasil vem tendo pequeno
crescimento. Segundo a OMT (2016) não estamos nem entre os 40 países mais
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visitados do mundo. Para uma melhor ideia da posição do Brasil no cenário do
turismo internacional, somente a cidade de Miami, nos Estado Unidos da América,
recebe 7 milhões a mais de turistas que o Brasil, que possui mais de 5 mil
municípios e cerca de 8 mil quilômetros de costa litorânea.
A vinda dos megaeventos esportivos, como a Copa do Mundo sediada em
2014 e, posteriormente, as Olimpíadas e Paralimpíadas em 2016, deveriam ter
alavancado o fluxo de turistas internacionais, visto que este foi uns dos principais
motivos para sediar estes eventos, mas acabamos tendo um efeito apenas pontual
(máximo de 6,4 milhões de visitantes alcançados em 2014 – 30% mais do que a
média) como indica o Ministério do Turismo (BRASIL, 2017).
Ao comparar a influência da atividade na economia do Brasil, o país
aparece em décimo lugar no ranking da OMT (2016), que compara a relevância do
turismo no PIB dos países. A questão é que 94% dessa participação
provêm de viagens

domésticas,

mostrando

que

temos

um

turismo

interno

relativamente forte, por outro lado nosso potencial internacional não tem sido
aproveitado, o que é contraditório quando lembramos que o Brasil ocupa o quinto
lugar entre os 10 maiores países do mundo em extensão por Km². É ainda o maior
país da América do Sul e o terceiro maior das Américas, fazendo fronteira com
quase todos os países como Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Peru, Bolívia,
Suriname, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa.
A análise do turismo, enquanto atividade econômica nos faz refletir sobre o
seu papel em função do desenvolvimento das regiões, dos países e das localidades
de onde se insere. É fato que o deslocamento constante de pessoas pode aumentar
o consumo, motivar a diversidade de produção de bens e serviços e possibilitar o
lucro e a geração de emprego e renda. Todavia, de acordo com Urry (2000), uma
das perguntas que devem ser formuladas sobre o desenvolvimento do turismo é:
desenvolvimento para quem?
Muitas das facilidades que resultam do crescimento do turismo como
atividade econômica - aeroportos, campos de golfe, hotéis de luxo e
outros - são de poucos benefícios para a massa da população
indigente. A maior parte da riqueza que é gerada é assimetricamente
distribuída e a maior parte da população dos países em
desenvolvimento participa de uma pequena parcela dos benefícios. A
maioria dos empregos gerados nos serviços relacionados ao turismo
é relativamente de baixa capacitação e pode reproduzir o servilismo
característico dos regimes coloniais. Deve-se perguntar, entretanto,
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se muitos países em desenvolvimento têm alternativas ao turismo
como uma estratégia de desenvolvimento (URRY, 2000, p. 82).

Ao tratarmos da desigualdade no mundo, segundo o relatório divulgado pela
ONG Oxfam (2016), a crise da desigualdade global está chegando a novos
extremos. O 1% mais rico da população mundial detém mais riquezas atualmente do
que todo o resto do mundo junto. No mais recente relatório, divulgado pelo jornal
Folha de São Paulo (2017), o Brasil foi apontado com um dos países mais desiguais
do mundo. Mais da metade da riqueza do país está concentrada nas mãos de
apenas 5 pessoas. O estudo ainda destaca outros fatores que influenciam este dado
e que estão relacionados a problemas estruturais, tais como: a falta de qualidade na
educação pública, os baixos investimentos em ciência e tecnologia, o contraste
salarial entre cargos públicos e privados, entre gêneros e cor de pele.
Países que apresentam essas circunstâncias, como é o caso do Brasil,
precisam considerar a reflexão de Urry (2000) para que adotem estratégias de
desenvolvimento do turismo que vão além das perspectivas econômicas, caso
contrário, reproduzirão a desigualdade em sua distribuição de benefícios e custos,
afetando diretamente a população residente, pois esta é a primeira a sentir os
efeitos da atividade e, consequentemente, tende a sofrer com seus impactos.
O turismo é um fenômeno que não cria apenas empregos, impostos
e desenvolvimento, caso seja mal planejado e implantado, causa
impactos negativos como poluição, exclusão social, concentração de
renda, aumento de prostituição, incremento da exploração sexual
infantil e comprometimento de investimentos em projetos mal
elaborados (PANOSSO NETTO, TRIGO, 2009, p.32).

Ao tratarmos de impactos produzidos pelo turismo, cabe mencionar a
pesquisa da antropóloga Pegi Vail (2014) que ocasionou no documentário Gringo
Trails1. A pesquisadora apresenta uma análise dos efeitos transformadores do
turismo, nos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais, em destinos
turísticos ao longo de 14 anos. Foram escolhidos pela antropóloga, destinos
turísticos que fossem espalhados pelo mundo, longe entre si, mas que estivessem
localizados especialmente em países pobres e emergentes, como Tailândia, Butão,
Mali, Bolívia, entre outros.

1

Informações retirados da sinopse do Documentário The Gringo Trails (2014).
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O documentário exibe uma dinâmica que vai se repetindo em todos os destinos
pesquisados com o passar dos anos. A pesquisadora caracteriza essa dinâmica como o
fenômeno da globalização do turismo. Segundo Pegi (2014), apesar dos benefícios
econômicos que o turismo pode trazer para a comunidade, destaca-se que quando esse
processo ocorre sem infraestrutura e planejamento, ele pode se transformar em um
desastre para o meio ambiente e para os moradores do lugar, pois o lixo se acumula em
locais abertos; grandes operadoras estrangeiras se apropriam do dinheiro que os turistas
trazem; os preços de produtos básicos ficam cada vez mais caros; animais mudam seu
comportamento, entre outros problemas que acabam prejudicando a população local.
Vemos também, que os impactos causados pelo turismo não são exclusivos de
países em desenvolvimento. Segundo o site de noticias da BBC (2017) destacamos os
recentes casos das manifestações populares, intituladas como Tourist: Go home,
ocorridas em um dos principais destinos turísticos do mundo, a cidade de Barcelona.
Pode-se perceber nos manifestos atos de xenofobia e turismofobia transmitidos por uma
parcela de moradores da cidade. Eles protestam contra a crescente quantidade de
turistas, o que vem resultando no aumento do custo de vida local. A câmara de
vereadores catalã já emitiu projetos de leis que limitam a expansão de hotéis. Na
reportagem é frisada a seguinte fala de um dos líderes das manifestações: “[...] os
cidadãos nunca foram consultados sobre isso, mas são eles que sofrem as
consequências e não gozam dos benefícios”.
Para alcançar o equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais, culturais,
ambientais, de maneira sustentável, é imprescindível a adesão de estratégias de
planejamento, pois os impactos são eminentes. Logo, a presença de um profissional
com conhecimento da área neste processo pode ser uma solução para minimizar
estes efeitos.
Além do mais, é preciso entender o turismo como uma “unidade complexa”
produzida pela ação de diversos agentes sociais (elementos) como, por exemplo, os
empresários, os trabalhadores, os gestores, os grupos de interesse, a população
local, entre outros. Esses agentes sociais podem ser independentes ou
interdependentes, movidos por intenções e ações particulares em que estabelecem
um feixe de interações responsáveis pelo surgimento de uma organização dinâmica,
flexível e, na maioria das vezes, sazonal. Entre esses constituintes do turismo,
ocorre um jogo dialógico, em que podem ser identificados complementaridades,
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antagonismos e concorrências, e que precisam ser considerados no momento do
planejamento (FRATUCCI, 2008).
Além disso, Fratucci (2008) chama a atenção para o termo turistificação dos
destinos, ação pela qual os lugares podem tornar-se idênticos, não importando onde
se esteja. O turista normalmente, dependendo do seu perfil, não quer o igual, mas
sim o exótico, o diferente, o novo, a descoberta, novas experiências.
Os espaços turistificados apresentam características de
ordenamento bastante específicas e vêm se tornando objeto de
interesse e de análise dos governantes que, em uma visão
imediatista, estabelecem políticas para a sua gestão visando
exclusivamente ao aumento dos resultados econômicos possíveis
com a atividade, ignorando toda a complexidade do fenômeno
socioespacial que a determina. Tais políticas acabam por criar, no
médio e no longo prazo, distorções e impactos negativos, tanto para
os turistas, como para os próprios empresários e para as populações
residentes naqueles espaços, gerando a sua desvalorização e, na
maioria das vezes, o seu abandono gradual pelo mercado do turismo
(FRATUCCI, 2008, p.53).

Vale ressaltar que essa visão imediatista de governantes é também pela
necessidade de se apresentar resultados rápidos para o eleitor e pela falta de
conhecimento do que é a atividade turística, já que muitos ocupam cargos por meio
de indicações e não formação técnica, experiência ou competência na área.
Desse modo, ao analisarmos o turismo como um fenômeno complexo e
relacionando-o com questões como a geração de impactos ou a turistificação dos
destinos, percebemos a importância do seu planejamento, gestão pública e a
compreensão

de

suas

possibilidades.

Segundo

Hall

(2001),

através

do

planejamento, o turismo possibilita a preservação do meio ambiente natural, a
conservação do patrimônio, valoriza a cultura e a história, integra e insere a
população local, entre outros benefícios.
Para Pimentel, Emmendoerfer e Tomazzoni (2014), o planejamento e a
gestão podem ser considerados um dos eixos de estudos mais importantes no
campo do turismo, pois não é possível o desenvolvimento sustentável de um destino
turístico em um contexto desprovido de ações organizadas e coordenadas. Todavia,
no Brasil, os estudos sobre o tema da gestão pública do turismo são embrionários.
Neste sentido, passaremos na próxima seção a refletir sobre algumas questões
referentes ao planejamento, gestão e políticas públicas de turismo no Brasil.

28

2.1

TURISMO NO BRASIL: PLANEJAMENTO, GESTÃO E POLÍTICAS

PÚBLICAS

O planejamento do turismo, segundo Ruschmann e Widmer (2000), pode ser
compreendido como:
Processo que tem como finalidade ordenar as ações humanas sobre
uma localidade turística, bem como direcionar a construção de
equipamentos e facilidades, de forma adequada, evitando efeitos
negativos nos recursos que possam destruir ou afetar sua
atratividade (RUSCHMANN; WIDMER, 2000, p. 67).

É por meio do planejamento que o turismo consegue prevenir impactos
causados pela realização de sua atividade e conservar seus recursos, sejam eles
naturais ou culturais – que envolvem costumes, tradições e valores da localidade
que recebe o turismo (VERBIST; CÂNDIDO, 2005). Segundo Ruschmann (1990),
para que estes mesmos recursos, no futuro, permaneçam atrativos e possam ainda
ser desfrutados por outras pessoas cabe, primeiramente, ao Estado o planejamento
dos espaços com potencial turístico que, por sua vez, deve estabelecer prioridades e
metas pensando no bom desenvolvimento da atividade.
O planejamento dos espaços com potencial turístico é tarefa do
Estado que, para desenvolvê-los, se vê diante de dois objetivos
conflitantes: o primeiro, que é o de prover a oportunidade e o acesso
a estes locais para o maior número de pessoas possível, se
contrapõe ao segundo, relacionado com aquele de proteger e evitar a
descaracterização dos locais privilegiados pela natureza e a cultura
original da população receptora Por isso, o planejamento das
facilidades e equipamentos a implantar nos espaços naturais requer
não apenas estudos que avaliem todos os aspectos da demanda
atual e futura, como também o estabelecimento de parâmetros de
ocupação, baseados na determinação dos limites da capacidade de
utilização desses espaços e dos recursos (RUSCHMANN, 1990, p.
64).

Conforme Barretto (2003) apresenta, para minimizar os impactos negativos e
potencializar os positivos do turismo é imprescindível entender, no momento do
planejamento, o que é cultura, o que é aculturação e o que é identidade. Muitos
promotores públicos e privados de turismo instalam um determinado equipamento,
criam um atrativo ou um produto turístico e não levam em consideração que estas
ações podem ocasionar mudanças na cultura local ou até mesmo a perda da
identidade.
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O desenvolvimento do turismo está atrelado à capacidade de diversificar a
atividade, gerar novas segmentações, atrações, descobrir novas paisagens, exaltar
as qualidades ambientais e explorar destinos considerados “exóticos” ou “virgens”
turisticamente. É preciso considerar o paradoxo de como alinhar a necessidade de
conservar os aspectos históricos, ambientais e sociais do território e ao mesmo
tempo atender as demandas do seu uso para o turismo.
Além disso, para Scótolo e Panosso Netto (2014), o desenvolvimento de um
determinado local de interesse turístico está sujeito aos tipos de estratégias que são
implantadas às características de cada localidade. Considerando que cada região
(em esfera macro ou micro), cada país, cidade, vilarejo ou comunidade possui
características próprias que devem ser consideradas no âmbito do planejamento
turístico.
O turismo é considerado uma atividade de iniciativa privada. Contudo, de
acordo com Beni (2006), é reponsabilidade do Estado o seu planejamento. Assim, o
setor público deve intervir para corrigir a desigualdade existente, sobretudo dos
grupos mais vulneráveis e/ou mais carentes da sociedade, além de solucionar
problemas básicos no campo da infraestrutura, do meio ambiente, da segurança,
dentre outros.
O objetivo de uma intervenção pública é mudar a qualidade de vida
da população beneficiária, desde uma situação ou estado inicial
(situação-problema) a uma situação desejada (situação melhorada).
O processo de planejamento permite orientar, racionalizar e acelerar
esse processo de mudança social, que é complexo, porque além de
realizar ações voltadas a solução de problemas também é preciso
mudar estruturas e modos de atuar (BENI, 2006, p.7).

Desse modo, a intervenção pública na atividade turística deverá ser
planejada, e envolverá desde a identificação do problema até a avaliação dessa
intervenção, seja por meio de um plano, programa ou projeto e, cujo propósito final é
a transformação ou mudança da qualidade de vida dos beneficiários, objeto da
intervenção (BENI, 2006).
Como medida de planejar a atividade turística, no ano de 2003, o Governo
Federal criou o Ministério do Turismo, principalmente influenciado pelo fato de que a
atividade estava gerando divisas positivas para o país. Assim, com vistas a ser um
potencial

indutor

de

desenvolvimento

para

o

Brasil,

o

turismo

ganhou
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reconhecimento como diminuidor de desigualdades sociais e incentivador do
crescimento econômico (BRASIL, 2003).
Uma das iniciativas do Ministério do Turismo foi a criação do Plano Nacional
do Turismo (PNT), que é definido como o “instrumento de planejamento do
Ministério do Turismo que tem como finalidade explicitar o pensamento do governo e
do

setor

produtivo

e

orientar

as

ações

necessárias

para

consolidar

o

desenvolvimento do setor do turismo” (BRASIL, 2003, p. 15). A primeira edição do
PNT (2003-2007) – Diretrizes, Metas, e Programas – tinha como principais metas:
Criar condições para a promoção de novos empregos e ocupações
no setor, na ordem aproximada de 1.200.000 unidades, aumentar
para 09 milhões o número de estrangeiros que visitam o país;
aumentar as divisas provenientes do turismo para 08 milhões de
dólares; aumentar para 65 milhões o fluxo aéreo de turistas internos;
e ampliar a oferta turística nacional, desenvolvendo no mínimo três
produtos de qualidade em cada estado brasileiro (PNT, 2003, p. 2223).

A segunda edição (2007-2010) – Uma viagem de inclusão, teve o intuito de
fomentar a atividade a se transformar em um importante método de desenvolvimento
econômico e inclusão. Sendo uma política de turismo do Brasil, o PNT teve de
considerar as nossas diversidades regionais, naturais, paisagísticas e culturais, além
de incentivar a atividade como fator de inclusão social, por meio da geração de
trabalho e renda e fomentar a competitividade do produto turístico nos mercados
nacional e internacional. Dessa forma, o PNT (2007-2010) reuniu os fatores
econômicos e a responsabilidade da iniciativa privada e pública a fim de desenvolver
o produto turístico brasileiro com qualidade (SILVA; RAMIRO; TEIXEIRA, 2009).
O modelo de desenvolvimento proposto pelo governo contempla e
harmoniza a força e o crescimento do mercado com a distribuição de
renda e a redução das desigualdades, integrando soluções nos
campos econômicos, social, político, cultural e ambiental. (...) o
turismo pode ser uma importante ferramenta para o alcance dos
Métodos de Desenvolvimento do Milênio, particularmente com
relação à erradicação da extrema pobreza e da fome, à garantia de
sustentabilidade ambiental e ao estabelecimento de uma parceria
mundial para o desenvolvimento (BRASIL, 2007, p.15).

Já em 2013, foi criado o PNT (2013-2016) que teve como principais objetivos
incentivar os brasileiros a viajar pelo Brasil; incrementar a geração de divisas e a
chegada

de

turistas

estrangeiros;

melhorar

a

qualidade

e

aumentar

a
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competitividade do turismo brasileiro; preparar o turismo brasileiro para os
megaeventos (BRASIL, 2013). Igualmente a política anterior, esse PNT também
objetivou alavancar o setor econômico, tendo como meta posicionar o país entre as
maiores economias turísticas do mundo até 2022, visto que o Brasil iria receber os
maiores megaeventos esportivos mundiais e contava com maior permanência e com
as divisas provindas dos turistas estrangeiros (BRASIL, 2013).
Apesar de configurar uma importante representação para o turismo, e trazer
contribuições expressivas para a atividade, o PNT nem sempre consegue ser
executado como planejado por diversos motivos que comprometem a regionalização
do turismo, proposta do Ministério do Turismo, tais como: a falta do planejamento
turístico; questões políticas nos cargos de representação; e equipe sem capacitação
técnica nas secretarias de turismo (LEITE; MOURA; NOBREGA, 2014).
Por outro lado, o que deve ser levado em consideração é que o discurso
político impregnado em todas as edições do PNT é evidente. Ambas as metas
contidas neles evidenciam o setor econômico como principal argumento para com o
desenvolvimento da atividade turística, reduzindo suas interfaces como o social, o
cultural ou de entretenimento a números que expressem divisas para o país, dentro
apenas do setor econômico.
Cruz (2002, p. 09), em relação às políticas públicas de turismo, esclarece
que:
À política pública de turismo cabe o estabelecimento de metas e
diretrizes que orientam o desenvolvimento socioespacial da
atividade, tanto no que tange à esfera pública como no que se refere
à iniciativa privada. Na ausência da política pública, o turismo se dá à
revelia, ou seja, ao sabor de iniciativas e interesses particulares.

De acordo com Cruz (2001, p.40), a política pública de turismo pode ser
entendida como “um conjunto de intenções, diretrizes e estratégias estabelecidas
e/ou ações deliberadas, no âmbito do poder público, em virtude do objetivo geral de
alcançar e/ou dar continuidade ao pleno desenvolvimento da atividade turística num
dado território”.
A academia por sua vez, no Brasil, de acordo com Barretto, Tamanini e Silva
(2004), há 30 anos tem tentado encontrar espaço para aplicar os conhecimentos
adquiridos de maneira a contemplar um bom planejamento que considere o bemestar de todos os atores do fenômeno turístico: os turistas, a sociedade receptora e
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as empresas. A partir da ausência de diálogos desses três setores, conclui-se
primeiramente, que praticamente é inexistente o planejamento turístico no país.
Utiliza-se a divulgação de atrativos e recursos como forma de planejamento. Em
segundo, quando há planejamento, este atende somente aos interesses que
beneficiam determinado partido no poder ou os interesses pontuais de uma
operadora turística, de uma transportadora ou de uma cadeia de hotéis (BARRETO,
2002).
Nos dias de hoje, observamos a vasta quantidade de segmentações da
atividade turística. De turismo gastronômico a espeleoturismo2, compreende-se que
todas as cidades podem fomentar atividade devido as suas amplas possibilidades.
Logicamente, existem diversos fatores que devem ser considerados no momento do
planejamento e que irão determinar o grau de atratividade do local.
Consideramos aqui, que o planejamento da atividade turística constitui uma
tarefa bastante complexa, pois envolve aspectos relativos à ocupação territorial, à
economia, sociologia e cultura dos núcleos receptores, bem como as características
dos locais emissores e a consequente heterogeneidade dos turistas (RUCHSMANN,
1990).
Contudo, é no âmbito municipal que o visitante entra em contato direto com
a atividade turística e realiza suas práticas. Portanto, são os organismos municipais
de turismo que constituem uma das bases indispensáveis do processo e do
desenvolvimento turístico e que será discutido na próxima seção.

2.2

A MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO
Em 1964, a política brasileira passa a ser regida por um governo militar

ditatorial, centralizado, autoritário e nacionalista. Em 1985, é registrado o fim da
ditadura militar, iniciando um novo processo de redemocratização do país. Para
firmar esse novo processo, em 1988, é estabelecido a nova Constituição Federal,
em que além de assegurar as leis supremas e fundamentais da nação, também se
estabeleceu o modelo de organização política do Brasil (REIS, 2014).
A Constituição de 1988 determina que o Estado adote um modelo de
organização política republicana, democrática, descentralizada, legitimando a
participação popular. O Brasil passa a ser administrado pela repartição de
2

Segmento turístico praticado em cavernas.
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competências entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
como exposto no artigo 18 da Constituição Federal:
Art. 18.
A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição.
§1º - Brasília é a Capital Federal.
§2º - Os Territórios Federais integram a União, e sua criação,
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem
serão reguladas em lei complementar.
§ 3º - Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população
diretamente interessada, através de plebiscito, e do Congresso
Nacional, por lei complementar.
§4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período
determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal,
apresentados e publicados na forma da lei (BRASIL, 1988, [s.p.]).

A partir desse momento, os municípios brasileiros passaram a assumir uma
série de serviços públicos como educação, saúde, segurança, moradia entre outros.
O planejamento e gestão pública em escala municipal assume um papel
fundamental em assegurar o acesso dos cidadãos aos direitos sociais.
Para regulamentar os princípios básicos do planejamento, principalmente em
regiões urbanas, é criado o Estatuto das Cidades, denominação da lei 10.257 de 10
de julho de 2001, que determina que todos os municípios com 20 mil habitantes ou
mais estabeleçam o Plano Diretor, que é considerado pela Lei como instrumento
básico de planejamento da política de desenvolvimento e de expansão urbana
(BRASIL, 2001).
Mesmo que o turismo não seja considerado um direito social no Brasil, a
União, os Estados, o Distrito Federal e diversos municípios passam a incluí-lo dentro
das suas responsabilidades administrativas, visando, principalmente, seu potencial
econômico.
A gestão pública do turismo se organiza administrativamente nos níveis
nacional, estadual e municipal. No nível nacional existe um Ministério, o Ministério
de Turismo, um Instituto Brasileiro de Turismo, a EMBRATUR, responsável pela
promoção da atividade, e um Conselho Nacional de Turismo (CNT), responsável por
assessorar o ministro de Estado do turismo. No âmbito estadual existem as
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secretarias de turismo e outras entidades de assessoramento como departamentos
e conselhos. No âmbito municipal, pode-se observar uma variedade de entidades
que se ocupam do turismo como secretarias, divisões, coordenadorias, fundações,
centros, entre outros que, por sua vez, ficam a responsabilidade de gestores
públicos contratados pelo atual governo. Questionamo-nos se na maioria desses
órgãos, a função de planejador do turismo está sendo exercida por pessoas
provenientes da academia ou com experiência na atividade privada ou ainda, por
pessoas provenientes de quadros políticos sem conhecimento específico do tema
turismo.
É notório ver também os órgãos públicos de turismo, em todos os níveis,
sendo criados em conjunto com outros setores da administração pública,
principalmente

com

eventos,

esportes,

meio-ambiente,

cultura,

lazer

ou

desenvolvimento econômico. A fragmentação do setor pode indicar a importância
que está sendo atribuída ao turismo (FRATUCCI; SCHWANTES; MAIA, 2014).
Marcellino (1996) aponta que esta situação pode dificultar o estabelecimento de
ações específicas para o setor. Para Mielk (2017) sem clareza do papel de cada
setor, surgem naturalmente as sobreposições de esforços e posicionamentos. Como
resultado, há uma tendência danosa de concentrar opiniões e ações operacionais
dos mais distintos setores em poucas pessoas.
A implementação do Programa Nacional de Municipalização do Turismo
(PNMT) que esteve em vigor de 1994 até 2002, proporcionou mesmo que com
algumas limitações, o início de um processo de profissionalização da gestão pública
do turismo e também das empresas e dos trabalhadores do setor (TRENTIN;
FRATUCCI, 2011). O Programa visava:
[...] à conscientização, à sensibilização, ao estímulo e à capacitação
dos vários Monitores Municipais, para que despertem e reconheçam
a importância e a dimensão do turismo como gerador de emprego e
renda, conciliando o crescimento econômico com a preservação e a
manutenção dos patrimônios ambiental, histórico e cultural, e tendo,
como resultado, a participação e a gestão da comunidade no Plano
Municipal de Desenvolvimento do Turismo Sustentável (BRASIL,
1999, p. 9).

No ano de 2002, a EMBRATUR junto com o Ministério de Esporte e Turismo,
categorizam e definem os municípios turísticos e os municípios com potencial
turístico, por meio da deliberação normativa nº 432, de 28 de novembro de 2002. As
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definições atualmente são utilizadas paras definir as estâncias de turismo paulistas e
os municípios de interesse turísticos. Assim,
Municípios Turísticos (MT): São aqueles consolidados,
determinantes de um turismo efetivo, capaz de gerar deslocamentos
e estadas de fluxo permanente (BRASIL, 2002, p1).

Já os municípios com potencial turísticos são definidos da seguinte forma:
Municípios com Potencial Turístico (MPT): São aqueles
possuidores de recursos naturais e culturais expressivos,
encontrando no turismo diretrizes para o desenvolvimento
socioeconômico do município (BRASIL, 2002, p1).

De acordo com o Ministério do Turismo (BRASIL, 2009), mesmo os
municípios sem potencial turístico viram no programa uma alternativa para tentar
dinamizar suas economias. Neste período, o Brasil chegou a ter mais de 1500
municípios com o selo de município turístico ou com potencial turístico.
Uma das diretrizes do PNMT (1994-2002) exigia que os municípios que
tivessem interesse em fomentar o turismo desenvolvessem o Plano Municipal de
Turismo.
estruturas

Essa é uma ação participativa, tendo o consentimento de todas as
da

sociedade,

parcerias

com

universidade

e

consultores

e,

principalmente, inclusão da Secretaria de Turismo Municipal e o Conselho Municipal
de Turismo (COMTUR).
O COMTUR é uma política municipal de turismo que constitui um
conselho composto por membros representativos da comunidade
com vínculo e interesses no desenvolvimento turístico do município,
cuja finalidade é normatizar, consultar, assessorar e fiscalizar no
sentido de orientar, promover e garantir o aprimoramento das
diretrizes e dos objetivos do desenvolvimento do turismo municipal
(BRASIL, 2009).

Apesar dessa etapa ter sido importante e ter obtido excelentes resultados na
época, foram identificados equívocos, tais como a constatação que o turismo não
mobilizava apenas um município, mas sim toda uma região. Esses equívocos vieram
a ser corrigidos pelos Planos Nacionais de Turismo 2003-2007 e 2007-2010,
principalmente pelo Programa de Regionalização do Turismo (PRT), à medida que
as regiões turísticas passaram a ser o grande foco de atenção, levando municípios a
pensarem e planejarem em conjunto seu desenvolvimento, pois isoladamente
tinham pouca força (BRASIL, 2009).
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Regiões, roteiros ou circuitos turísticos fortalecem o turismo e aumentam a
atratividade turística da região, por outro lado exige uma integração e coletividade de
todos os interessados.
Ao incluir o turismo como serviço público, deduz-se que seus princípios
deveriam seguir os mesmo princípios defendidos pela Constituição Federal ou pelas
diretrizes de desenvolvimento social e sustentável. Mas como afirma Moesch (2002),
o turismo é visto por grande parte do poder público, exclusivamente, como atividade
econômica. Isso pode justificar os apontamentos de Fratucci (2009) em que diz que
a complexidade do fenômeno não está sendo considerada pelas diversas políticas
públicas de turismo já implantadas ou em implantação no país. Mesmo as que
ressaltam um discurso mais democrático sinalizando para uma maior participação de
todos os envolvidos nos processos decisórios.
Acredita-se que as tomadas de decisões públicas precisam ultrapassar os
interesses políticos ou partidários e visar aquilo que é mais importante e benéfico
para a sociedade. Quando direcionamos o turismo para o espaço urbano, as
decisões e o planejamento passam a ser assumidos pelo nível mais baixo de
autoridade (municipal) para atender melhor as necessidades locais. Gastal e
Moesch (2007) consideram que o planejamento do turismo urbano estaria expresso,
antes de tudo, na qualidade de vida do morador, determinando “[...] um bem viver
que encaminhe o bem receber” (GASTAL; MOESCH, 2007, p. 55).
De acordo com Verbist e Cândido (2005), quando o equilíbrio do
planejamento é alcançado, tanto os turistas quanto a comunidade local passam a
vivenciar uma experiência enriquecedora, em que o turista atinge sua satisfação e a
comunidade local não sofre tantos impactos negativos. Em função deste dado, no
que se refere à ação de planejar a atividade, o turismo deveria ser prioridade nos
projetos/programas da gestão municipal. Além disso, tais ações deveriam ser
revistas e readaptadas conforme as necessidades identificadas ao longo dos anos,
já que o turismo sofre transformações com o tempo.
Não existe uma “receita” a ser seguida pelos municípios para o
desenvolvimento do turismo, pois cada localidade tem suas peculiaridades que
devem ser incluídas no Plano Diretor de Turismo. As etnias, a gastronomia, as
religiões, a hospitalidade, a arquitetura, o relevo, o clima, o solo, a cultura, a história,
a autenticidade do povo de cada lugar são os fatores preponderantes de decisão de
qual turismo se deseja e qual é o possível para cada localidade (BRASIL, 2009).
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Além disso, Cardozo (2007) enfatiza que pensar o planejamento turístico
municipal é pensar não apenas no destino propriamente dito, mas, sobretudo,
pensar no entorno e na comunidade que este abriga. Segundo o autor, a gestão
pública em âmbito municipal é o órgão de governança mais próximo da realidade, e
que deveria atender as necessidades locais de maneira participativa. Para Boes;
Buhalis; Inversini (2015) este modo de planejar é o mais importante, pois o maior
desafio em desenvolver um local de interesse turístico é conseguir reunir e atender
todas as partes interessadas.
Conforme o Ministério do Turismo (2009), o município é de fato o local onde
o turismo acontece e onde se remetem os principais impactos da atividade. É no
município que o fluxo de visitantes se estabelece e é a onde estão (ou deveria estar)
a infraestrutura turística, os cuidados com o meio ambiente, a geração de renda e
emprego, a inclusão social, entre outros elementos oriundos dessa atividade.
O Município é o principal protagonista na organização e ordenamento
da atividade turística, pois é quem assume a liderança de
organizador da atividade e indutor do tipo de turismo que pretende
para seu território, explicitando seus objetivos para a comunidade
negociando sua implementação com base nas diretrizes norteadoras
do Plano Nacional de Turismo do Programa de Regionalização
(BRASIL, 2009, p. 126).

Sendo assim, é nesse nível de governo em que se deve direcionar maior
atenção com relação ao planejamento da atividade turística, a fim de utilizar e
otimizar suas possibilidades a favor do município em que está inserido, da
população local e também dos turistas que o visitam.
Neste capítulo buscamos destacar a importância do planejamento municipal
para o turismo, assim como enfatizar a complexidade do fenômeno, no sentido de
elucidar os fatores econômicos, sociais, ambientais e culturais, aos quais devem ser
considerados no momento do planejamento. Tal contexto exige a presença de um
gestor capacitado, com um amplo conhecimento da área, enquanto teoria e pratica;
das especificidades do local; que possua um bom relacionamento com os agentes
produtores do turismo e com a população; que saiba distinguir, gerir e planejar cada
um dos potenciais segmentos turísticos; e, sobretudo, visar à sustentabilidade do
destino.
Considerando que o planejamento urbano deva ser gerido de maneira
multidisciplinar, a administração pública municipal deve ser composta por uma
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equipe de profissionais formados nas mais distintas áreas, e que possam priorizar o
planejamento urbano de acordo com suas áreas de conhecimento. Mesmo que o
cargo seja político (comissionado), e, neste caso, seja imprescindível a experiência e
representatividade politica do gestor, não significa que o mesmo não precise ter
conhecimento técnico da área, ou seja, não é porque o cargo é politico que ele não
precisa ser considerado técnico. Neste sentido, procuraremos responder se a
formação superior em Turismo está sendo considerada importante para a
contratação dos gestores públicos municipais de turismo, sobretudo, em municípios
considerados turísticos, como é o caso das Estâncias de Turismo do Estado de São
Paulo.
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3

O BACHAREL EM TURISMO: DA FORMAÇÃO À ATUAÇÃO
Tendo em vista os objetivos deste estudo, buscou-se contextualizar o

processo de formação superior em Turismo, em nível de Bacharelado, como forma
de compreender a inserção desse profissional no planejamento do turismo dentro da
administração pública.
Para nos situarmos no tempo, conforme Trigo (2003), partiremos do princípio
de que o turismo surgiu no final do século XIX, em um período compreendido como
pós-industrial. Neste momento, a economia internacional passou, em sua maior
parte, a assentar-se no vasto e complexo setor terciário, que abrange comércio,
finanças, transportes, saúde, educação, comunicação, artes e cultura, lazer e
turismo, entre outros. Neste panorama, o setor terciário passou a ser maior que a
indústria e, em contrapartida, o entretenimento e o turismo em geral começaram a
fazer parte da construção do PIB de vários países e no oferecimento de serviços
para mercados cada vez maiores, além de postos de trabalho mais exigentes em
termo de habilidades profissionais.
Neste período, foi percebida na atividade turística uma grande alternativa de
geração de renda e desenvolvimento econômico, visto o considerável aumento das
taxas de crescimento e de circulação de capital nos lugares onde se presenciava a
atividade, chamando assim, a atenção de muitos economistas. Esse contexto
histórico corrobora com a vertente pragmática, na qual o turismo é tomado por uma
atividade de forte apelo econômico. Quanto maior seu crescimento, maior a
necessidades de hotéis, estradas,

comunicação,

restaurantes, artesanatos,

entretenimento, que empregaria um número crescente de mão-de-obra e atrairia
cada vez mais turistas. Nesse sentido, a cada avanço do turismo, há um avanço do
capitalismo (MOESCH, 2000).
Logo, as primeiras investidas no estudo do turismo foram motivadas pelos
interesses econômicos e empresariais e, até hoje, esse é o ponto mais focado pelos
estudiosos de maneira geral (FRATUCCI, 2000). Dessa forma, não é difícil encontrar
pesquisas que se referem ao turismo como uma das maiores atividades econômicas
do mundo. Por mais que tais estudos considerem apenas os dados quantitativos, já
sabemos que o turismo pode estimular a melhoria da qualidade de vida, por meio da
geração de novas oportunidades de trabalho e renda, contribuindo também com a
inclusão social, diminuição da pobreza e o desenvolvimento (CHEIBUB, 2009).
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No Brasil, o estudo do turismo começou a receber importância devido ao
crescente aumento da sua atividade. Na década de 1970, de acordo com Carvalho
(2005), o país passou a ter a segunda maior rede de transportes aéreos em todo o
mundo, elevando a valoração da atividade, entretanto, apesar de todo esforço
concentrado, o turismo brasileiro não prosperava.

Neste período, dois grandes

problemas afetavam a área. O primeiro foi estrutural, causado pela série de
desastres econômicos oriundos da crise do petróleo e do aumento das dívidas
brasileiras, que provocaram a inflação e recessão, comprometendo todo o
desenvolvimento nacional, inclusive do setor turístico. O segundo foi conjuntural,
pois os “planejadores” não se importaram com os padrões internacionais de
qualidade de serviços e produtos, que careciam claramente de profissionais
qualificados em todos os níveis, o que afetava a operação e a gestão dos serviços
turísticos.
Em 1971, de acordo com Trigo (2000), a EMBRATUR estimulou a iniciativa
privada para investir no setor hoteleiro permitindo o reinvestimento do imposto de
renda na hotelaria. Isto proporcionou grandes investimentos que, cada vez mais,
necessitava de mão de obra qualificada.
A primeira Instituição de Ensino Superior a criar o curso de Turismo foi a
Faculdade de Turismo do Morumbi, atual Universidade Anhembi-Morumbi em São
Paulo, em 1971, a segunda foi a Faculdade Ibero-Americana de Letras e Ciências
Humanas (MATIAS, 2002) – que é o atual Grupo Anhanguera Educacional.
Posteriormente, outras universidades desenvolveram o curso de Turismo, como a
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em 1974, e a Universidade Católica
de Pernambuco, em 1975 (MATIAS, 2002).
Estes cursos surgiram em um momento em que passávamos por grandes
mudanças políticas, econômicas e sociais. Os primeiros cursos foram criados em
pleno Regime Militar (1964-1985), especialmente numa época conhecida como
“Milagre Brasileiro” (1968-1973), em que o crescimento da economia brasileira
apresentou uma extraordinária aceleração, com uma ampliação média de 11% ao
ano. O fenômeno mais espantoso do chamado “milagre econômico brasileiro” nos
anos de 1970 foi o crescimento sem educação. Boa parte de nosso atraso resulta
em um crescimento econômico descompassado do educacional. O sistema
educacional brasileiro compartilhou a mediocridade de quase todos os países
vizinhos nos anos 1970. Mas nossa economia explodiu, colocando-nos entre os dois
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ou três países de maior crescimento. Esse avanço histórico fez com que o Brasil se
destacasse entre os países latino-americanos (SANTOS FILHO, 2003).
Três vetores principais são apontados como justificativa da implementação
do curso de Turismo no Brasil:

O pleno amadurecimento do setor de serviços turísticos e da
EMBRATUR, fazendo com que o mercado exigisse profissionais
mais qualificados;

Mudanças no cenário da educação nacional, possibilitando
facilidade para a abertura de novos cursos, considerando a crise
estudantil pela falta de vagas a partir da década de 1960;

Valorização do lazer após o final da década de 1960
(ANSARAH, 2002, p.47).

Há de se considerar que o curso de Turismo aguçava o imaginário daqueles
que estavam pensando em fazer uma graduação. Uma profissão que oferecia a
possibilidade de viajar, conhecer o mundo, outros idiomas, outras culturas, lugares
inóspitos, transformou-se em sonho, que passou até mesmo a receber o nome de
profissão do futuro.
Foi neste contexto, rico em crises e sonhos, que a educação em
turismo foi implantada no Brasil. Um novo curso para um país
promissor que se descobria herdeiro das benesses do futuro, um
curso que encontrava sua vocação plena em um paraíso tropical
repleto de belezas naturais ainda intocadas; enfim, o país do futuro
encontrava a profissão do futuro (TRIGO, 2000, p. 245).

As atuais discussões relacionadas com os paradigmas das mobilidades
indicam que para poucos se deslocarem, muitos outros precisam permanecer
estáticos. Contradizendo a imagem que se recaí sobre os estudantes de Turismo,
pois há uma grande diferença entre estudar turismo e fazer turismo.
Os primeiros cursos de graduação na área demonstraram forte influência
dos cursos ofertados por países como México e Espanha (sendo este país sede da
OMT), fato relacionado pela importância desses países no contexto socioeconômico
mundial no campo do turismo até a década de 1980. As primeiras propostas de
estruturas curriculares apresentavam predominantemente disciplinas com ênfase
tecnicistas em setores como hotelaria e agenciamento, e pouca influência de
disciplinas nos áreas das ciências humanas, sendo aparente o objetivo de atender
as exigências imediatas do mercado (CRUZ, 2006).
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Segundo Ansarah (p.36, 2002), há uma cronologia que explicita as quatro
fases que os cursos superiores em Turismo passaram no Brasil, sendo elas:
a) Década de 1970: surgimento dos primeiros cursos;
b) Década de 1980: estagnação dos cursos ligada aos problemas
econômicos do país;
c) Década de 1990: valorização e expansão dos cursos (numérica e
geográficamente);
d) Década de 2000: equilíbrio entre qualidade e quantidade.

Tal cronologia demonstra uma queda na procura pelos cursos de Turismo
logo após sua fase inicial de criação. Já na década seguinte, mais precisamente em
1992, com a retomada do crescimento da atividade turística e sua importância
econômica-social como geradora de renda, as instituições de ensino voltaram a se
interessar pela implantação da graduação em Turismo, visando atender as
necessidades do setor (MATIAS, 2002).
No início de 1994, realizou-se um levantamento de dados sobre os cursos
superiores de Turismo e Hotelaria. De acordo com Ansarah e Rejowski (1994),
existiam 33 cursos superiores de Turismo/Hotelaria no Brasil, dos quais 29 de
Turismo, 2 de Hotelaria e 2 em Turismo e Hotelaria. Foi identificado também que a
maioria desses cursos estava em estabelecimentos privados.
Em, 1998, havia 157 cursos pelo país, dos quais 119 eram de Turismo e 38
de Hotelaria ou Administração Hoteleira. Entre o ano 1999 a 2000, a quantidade de
cursos de Turismo cresceu expressivamente. O total de cursos informados por
Matias (2012) registrava 284 cursos, dos quais 225 de Turismo e 59 de Hotelaria.
Verifica-se que 94% deles são ofertados por instituições privadas e apenas 6% por
instituições públicas
Em 2002, 130 instituições ofereciam os cursos de Hotelaria e 250 de
Turismo em todo o país. Entre 1991 e 2001, no Brasil, o número de cursos de
Hotelaria em nível superior, cresceu 1.757% e o de cursos de Turismo, 900%
(MATIAS, 2012).
Ademais, os cursos de turismo não se limitam apenas ao nível de
bacharelado. Dentro do contexto do ensino superior em turismo, também existem os
níveis tecnólogo e licenciatura.
Ao depararmos com tamanha progressão, percebemos que o curso de
Turismo no Brasil, foi um dos principais cursos, em nível superior, que se expandiu
em tão pouco tempo. Se os dados são animadores, e podem indicar um avanço no
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turismo, visto a quantidade de profissionais formados na área, ao analisarmos a
situação dos cursos no ano de 2006, nos deparamos com um cenário diferente.
Conforme apresenta Gaio e Fernandes (2006), apesar do crescimento da atividade
turística e dos cursos de graduação em Turismo no Brasil, percebe-se que os
profissionais da área estão tendo uma baixa absorção no mercado, culminando na
diminuição da procura pelos cursos de

bacharelado em Turismo e no

desaparecimento de parte deles pelo país.
Ainda sem estudos precisos, que possam indicar a quantidade atual e exata
de cursos de Turismo em nível superior no Brasil, ao analisamos as atuais
publicações referentes ao ensino superior de Turismo e sua relação com o mercado
de trabalho, Aldrigui (2017) afirma que, se por um lado a cada ano mais pessoas
estão viajando, menor é o numero de pessoas que se interessam pelas carreiras do
turismo. Para piorar o cenário, a autora ainda se questiona porque os grandes
cargos relacionados à atividade não estão sendo ocupados por profissionais
formados na área em questão?
Para

Trigo

(2015),

o

universo

dos

cursos

de

turismo

diminuiu

significativamente, o que poderia ser positivo para a área, pois parte dos cursos,
para o autor, não tinham a mínima qualidade e formavam profissionais aquém das
exigências da sociedade e do mercado. Em compensação, surgiram outros cursos
de eventos, gastronomia, hospitalidade, lazer e áreas afins que ajudam na formação
profissional específica nos diversos segmentos de viagens, turismo e hospitalidade.
Assim como cursos de pós-graduação em Turismo pelo país.
Por mais comuns que sejam os eventos relacionados ao turismo e áreas
afins, há 17 anos não se tinha um evento próprio para tratarmos de questões
relacionadas à formação e profissionalização dos bacharéis em Turismo, visto que o
último Congresso Brasileiro de Turismo (CBTUR) aconteceu em 2000. Após tanto
tempo, em 2017 ocorreu o primeiro Encontro Nacional de Estudante de Turismo
(ENATUR) realizado na Universidade de São Paulo (USP), justamente para trazer a
tona estas questões sem debates por tantos anos. O evento reuniu mais de 400
discentes de diversos cursos de Turismo de quase todos os estados brasileiros.
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Neste evento3, foi percebido que um dos principais entraves que vem
acompanhando os alunos de turismo, diz respeito à lacuna existente entre o
mercado de trabalho, a formação em Turismo e o poder público.
Além disso, a falta de reconhecimento, a desvalorização profissional, a baixa
remuneração, os cargos exclusivamente operacionais e as largas jornadas de
trabalho também são fatores evidenciados que vem prejudicando a inserção
profissional dos alunos. Tais relatos podem justificar os dados apresentados pela
Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais em Turismo (ABBTUR, 2013),
que aponta que 41,5 % dos bacharéis formados já mudaram de área de atuação.
Além disso, foi percebido no evento que a formação em turismo no Brasil passou a
ser quase que por completo fomentada por universidades públicas, diferente do ano
de 2000 em que 90% do ensino do turismo se concentrava na rede privada.
Um estudo realizado com 13 universidades privadas no estado do Paraná,
que fecharam seus cursos de Turismo entre os anos de 2006 a 2013, identificou que
a falta de demanda e procura pelo curso estão sendo o fator preponderante para o
seu encerramento. (ANASTÁCIO; NAKASHIMA; CAVENTE, 2013). Além disso,
Aldrigui (2017) identificou que a quantidade de candidato por vaga vem diminuindo
gradativamente também em cursos de turismo ofertados pelas universidades
públicas, o que, por consequência, diminui a nota de corte dos vestibulares.
Durante o ENATUR, houve um momento em que os coordenadores de curso
se reuniram para responder aos questionamentos dos discentes. Uma das
perguntas referiu-se sobre as dificuldades de inserção profissional dos bacharéis em
turismo no mercado de trabalho. Um dos coordenadores atribuiu à culpa desse
impasse à lógica do mercado de trabalho capitalista que nem sempre valoriza a
qualidade de prestação de serviço e qualificação profissional, mais sim os baixos
custos de contratação. Ele afirmou que haverá no curso em que trabalha, a retirada
do estágio profissional do currículo de disciplinas obrigatórias como forma de
minimizar esse efeito. Os demais coordenadores presentes consentiram com essa
resposta.
Essa ação não solucionará o problema, apenas fará com que os discentes
recém-formados

não

tenham

experiência

profissional

universidade.

3

Informações retiradas por meio da participação do pesquisador no evento.

alguma

ao

sair

da
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A academia também é responsável pela profissionalização dos discentes, já
que assume o papel em conceder conhecimento suficiente para que os mesmos
tornem-se profissionais qualificados diante de um mercado cada vez mais exigente e
competitivo. Neste sentido, percebe-se a necessidade de estudos que identifiquem
as principais demandas e desafios vivenciados pelos recém-profissionais de turismo,
de modo a contribuir com as mudanças pedagógicas dos cursos.
Portanto, o desafio desta pesquisa é buscar uma ponte entre a gestão e o
planejamento público do turismo (profissionalização) e os bacharéis em Turismo
(profissionais), no sentido de elucidar os principais obstáculos entre ambos.
Pesquisas que estabeleçam diálogos entre academia, mercado de trabalho e setor
público podem ser o caminho para que os cursos em Turismo não desapareçam nos
próximos anos.

3.1

TURISMO E PLANEJAMENTO: O PAPEL DO BACHAREL EM TURISMO
O curso em nível superior de Turismo possui como proposta pedagógica

oferecer uma formação que possibilite a profissionalização e inserção do bacharel
em diferentes segmentos do setor, como agências de viagens e turismo,
transportadoras, terminais turísticos, organizadoras de eventos, serviços de
animação,

recreação

e

entretenimento,

parques

temáticos,

hotelaria,

empreendimentos turísticos, planejamento, dentre outros (BARRETTO, 2003). No
entanto, nosso objetivo aqui é evidenciar a relação profissional que existe entre o
bacharel em Turismo e a gestão pública municipal, por meio dos conhecimentos
ofertados na graduação.
A primeira proposta identificada que alude a necessidade de se estudar o
planejamento do turismo é mencionada por Jafari e Ritchie (1981) no artigo intitulado
Toward a Frameword for Turism Education, em que foram designadas e analisadas
as primeiras áreas de conhecimento em que o ensino do Turismo seria composto,
como é possível ver no diagrama original:
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Figura 1: Estudos do Turismo

Fonte: Jafari (1981, p.23).

Essa base curricular composta por Jafar Jafari influenciou vários cursos de
Turismo no Brasil, principalmente, no momento da estruturação dos currículos para
os cursos que estavam sendo criados (TRIGO, 2006). Nota-se que desde as
primeiras discussões sobre o que deveria se estudar, já contava com o
planejamento

e

gestão

(organização)

do

turismo

como

uma

das

áreas

interdisciplinares de estudo, em que estaria ligada com o departamento de
planejamento urbano.
Esse modelo, embora revisto por Jafari (2005), é atualmente criticado, pois
não se sustentou ao ser aplicado e ainda não prevê adaptação a diferentes
contextos e realidades; outro questionamento é em relação ao próprio conjunto de
disciplinas que o compõem (LIMA; REJOWSKI, 2007).
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Dentre as diversas disciplinas que estrutura o curso superior de Turismo,
existe uma relativa importância com o assunto planejamento, uma vez que a
atividade turística se desenvolve de médio a longo prazo, e as metas que
necessitam para seu desenvolver são metas que requerem tempo, pois dispõem de
acordos, investimentos, infraestrutura, etc. Se analisarmos o contexto histórico da
graduação em Turismo, de acordo com Matias (2002), o primeiro currículo mínimo
estabelecido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), para abertura de cursos
de Turismo no país,

publicado na resolução s/n. de 28 de janeiro de 1971, já

dispunha de disciplinas relacionadas com o planejamento, entre outras, que fixam
os conteúdos mínimos, tais como:
a) Sociologia;
b) História do Brasil;
c) Geografia do Brasil;
d) História da Cultura;
e) Estudos Brasileiros;
f) Introdução à Administração;
g) Noções de Direito;
h) Técnicas Publicitárias;
i) Planejamento e Organização do Turismo.
Tais disciplinas seriam distribuídas em um total de 1.600 horas, as quais
seriam integralizadas em dois e no máximo quatro anos. Algumas disciplinas teriam
ênfases, por exemplo, a de geografia teria enfoque na cartografia, assim como a de
história da cultura teria ênfase em cultura brasileira e noções de direito incluiria o
direito constitucional, fiscal alfandegário, legislação trabalhista, estatuto jurídico do
estrangeiro e da legislação especifica do Turismo (MATIAS, 2002). No diagrama a
seguir, observa-se que os cursos de turismo buscaram, no período de 1974 a 1983,
a expansão de seus conhecimentos nas seguintes direções:
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Figura 2: Processo educacional em turismo – outros cursos de graduação

Fonte: Ansarah (2002, p.43).

Além do currículo mínimo de disciplina que embasava a graduação, também
foi proposto pela Comissão de Currículos e Programas um novo currículo mínimo,
mas que dessa vez contivesse as habilitações que seriam reconhecidas pelos
órgãos competentes, privados ou públicos, em nível nacional. As habilitações
certificavam que o profissional estava apto para os seguintes ofícios:
a) Administração de Empresas Turísticas – Formar profissionais para o exercício
da administração de empresas turísticas, quer publicas, quer privadas.
b) Planejamento do Turismo – Formar profissionais para atuar em assessoria e
para elaborar o planejamento da atividade turística e de lazer em nível de
macro planejamento de núcleos receptores e emissores urbanos e rurais.
c) Animações Turísticas – Formar profissionais para atuar nas atividades de
animação ligadas ao lazer, recreação em turismo, dando ênfase aos agentes
culturais e guias de turismo, distintos daqueles formados em nível de 2º grau
(MATIAS, 2002).
A partir do ano 2004, novas matérias foram incorporadas, em sua maioria,
aos currículos dos cursos de graduação em Turismo no Brasil e observa-se um
acréscimo de disciplinas de grande importância para o conhecimento da área. A
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disciplina de planejamento esteve presente deste o primeiro currículo mínimo
elaborado, do mesmo jeito que continua a ser aprimorada e estudada, recebendo
sua devida importância no meio acadêmico, pois possibilita aos profissionais o
direcionamento de suas especialidades em disciplinas de planejamento e estudos
relacionados às políticas publicas (legislação do turismo). Portanto, elege-se um
elenco no processo educacional em Turismo, de onze campos disciplinares, como é
possível observar no diagrama:

Figura 3: Processo educacional em Turismo, acréscimo de outros cursos.

Fonte: Ansarah (2002, p.55).

O planejamento do Turismo está alinhado ao conceito de desenvolvimento
sustentável.

Assim, atualmente, o bacharel em Turismo desenvolve em sua

formação o conhecimento em planejamento e gestão interligando os conceitos de
sustentabilidade.
Essa relação entre áreas de estudo e bacharel em Turismo se torna mais
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claro quando analisamos o currículo dos cursos de graduação no Brasil, que
passaram a seguir as novas determinações legais definidas pelo Conselho Nacional
de Educação (CNE) por meio da Resolução nº 13, de 24/11/2006, que instituiu as
diretrizes curriculares do curso de graduação em Turismo, no âmbito do
bacharelado, a serem observadas pelas instituições de educação (BRASIL, 2006).
Assim, conforme disposto na referida resolução:
Art. 4º O curso de graduação em Turismo deve possibilitar a
formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes
competências e habilidades:
I - compreensão das políticas nacionais e regionais sobre turismo;
II - utilização de metodologia adequada para o planejamento das
ações turísticas, abrangendo projetos, planos e programas, com os
eventos locais, regionais, nacionais e internacionais;
III - positiva contribuição na elaboração dos planos municipais e
estaduais de turismo;
IV - domínio das técnicas indispensáveis ao planejamento e à
operacionalização do Inventário Turístico, detectando áreas de novos
negócios e de novos campos turísticos e de permutas culturais;
V - domínio e técnicas de planejamento e operacionalização de
estudos
de
viabilidade
econômico-financeira
para
os
empreendimentos e projetos turísticos;
VI - adequada aplicação da legislação pertinente;
VII - planejamento e execução de projetos e programas estratégicos
relacionados com empreendimentos turísticos e seu gerenciamento
(BRASIL, 2006, p.2).

Ao analisar a resolução, compreendemos que o bacharel em Turismo
desenvolve em sua formação o conhecimento em planejamento e gestão, existindo
a possibilidade de se profissionalizar/trabalhar área, inclusive em desenvolver plano
e estudos técnicos, inciso III, em municípios que apresentam expressivo potencial
turístico e, por esse motivo, requerem profissionais aptos.
Novaes, Cyrillo e Tomasulo (2013) destacam que, atualmente, a elaboração
do plano municipal de turismo vem sendo utilizado como técnica pedagógica nos
cursos de turismo, fazendo com que os estudantes conheçam e analisem as
técnicas instrumentais do planejamento turístico, considerando todos os fatores
envolvidos na elaboração desse plano, em nível local, regional, nacional e
internacional. Tal plano objetiva, ainda, apresentar diretrizes básicas para o
desenvolvimento sustentável da atividade turística em uma localidade.
Na perspectiva interdisciplinar e de uma abordagem sistêmica da atividade
turística, a elaboração do plano de desenvolvimento turístico municipal propicia aos
acadêmicos vivenciarem situações reais da dinâmica do município e perceberem a
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complexidade das relações para que o desenvolvimento do turismo aconteça. Ainda
dentro dessa abordagem, o plano possibilita o resgate dos conhecimentos tratados
em diversas disciplinas, para a realização de análise e elaboração de estratégias.
Isso é possível porque o Turismo se relaciona, em sua concepção, com varias áreas
de estudos, envolvendo Economia, Sociologia, Geografia, História e outras
(NOVAES; CYRILLO; TOMASULO, 2013).
Novaes, Cyrillo e Tomasulo (2013) evidenciam ainda que os docentes que
trabalham esses temas na disciplina de planejamento devem enfatizar a importância
da participação do estudante, na qualidade de cidadão, nas discussões sobre
turismo e áreas afins no seu município, estado e país. Somente por meio da
participação nesse processo será possível a articulação técnica nas politicas
desenvolvidas. Ainda que no Brasil pouco se trabalhe nas escolas a questão da
politica como ato de cidadania, o docente deve ressaltar que o sujeito crítico não só
deve conhecer o objeto de crítica como também deve estar familiarizado com as
politicas públicas, esse é seu dever ético e profissional.
O bacharel em Turismo profissionalmente é reconhecido pelo nome
turismólogo, profissional cuja denominação já se difundiu no mercado de trabalho, o
que pode ser comprovado a partir da sua aceitação pela Associação Brasileira de
Bacharéis em Turismo, que recentemente modificou seu próprio nome, mantendo a
sigla, porém transformou-se na Associação Brasileira de Turismólogos e
Profissionais do Turismo (ABBTUR), entidade de âmbito nacional e de excelência
reconhecida4.
Porem, a profissão de turismólogo não foi regulamentada, tendo em vista os
artigos I, III, IV, vetados da Lei n.º 12.591, de 18 de janeiro de 2012, na qual se
exigia a qualificação, em nível superior de turismo, para o desempenho da atividade
(BRASIL, 2012). Trigo (2015) aponta que a área do turismo envolve vários setores
profissionais, sendo impossível regulamentar a todos eles em nome de um único
profissional. Por outro lado, por mais que ainda não se exija qualificação para o seu
exercício, a profissão de turismólogo foi reconhecida.
A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) reconheceu o turismólogo
principalmente como profissional atuante na área de planejamento e gestão do
turismo. Seu reconhecimento se deu por meio do código 1225-20, em que associa
4

Informações obtidas no site da ABBTUR. Disponível em: http://www.abbtur.com.br/abbtur/. Acesso em: 12
nov. 2016.
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tal profissional ao gestor, planejador, consultor, e analista de turismo. Com essa
inclusão na CBO, os turismólogos passam a fazer parte das pesquisas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), te têm a Carteira de Trabalho
devidamente registrada e sua profissão é listada no rol de ocupações da Declaração
do Imposto de Renda de Pessoa Física (ABBTUR, 2013).
Além do mais, Herzer, Lescura e Fonseca Filho (2017) identificaram que a
formação superior em turismo, em nível de bacharelado, foi exigida como critérios de
contratação de turismólogos em 29 editais de concursos públicos municipais nos
estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo no período entre 2012 a 2016,
mostrando uma verdadeira dicotomia entre a Lei n.º 12.591, de 18 de janeiro de
2012, a qual reconhece a profissão turismólogo, e os editais dos concursos
analisados nesse estudo. Pois, se por um lado a lei em questão não exige a
formação em nível superior em turismo para o exercício profissional, por outro lado,
todos os editais analisados estabeleceram como critério de seleção a formação
superior em Turismo concluída.
As atividades, reconhecidas pela Lei nº 12.591, de 18 de janeiro de 2012,
que podem ser exercidas pelos turismólogos são:
I - planejar, organizar, dirigir, controlar, gerir e operacionalizar
instituições e estabelecimentos ligados ao turismo;
II - coordenar e orientar trabalhos de seleção e classificação de
locais e áreas de interesse turístico, visando ao adequado
aproveitamento dos recursos naturais e culturais, de acordo com sua
natureza geográfica, histórica, artística e cultural, bem como realizar
estudos de viabilidade econômica ou técnica;
III - atuar como responsável técnico em empreendimentos que
tenham o turismo e o lazer como seu objetivo social ou estatutário;
IV - diagnosticar as potencialidades e as deficiências para o
desenvolvimento do turismo nos Municípios, regiões e Estados da
Federação;
V - formular e implantar prognósticos e proposições para o
desenvolvimento do turismo nos Municípios, regiões e Estados da
Federação;
VI - criar e implantar roteiros e rotas turísticas;
VII - desenvolver e comercializar novos produtos turísticos;
VIII - analisar estudos relativos a levantamentos socioeconômicos e
culturais, na área de turismo ou em outras áreas que tenham
influência sobre as atividades e serviços de turismo;
IX - pesquisar, sistematizar, atualizar e divulgar informações sobre a
demanda turística;
X - coordenar, orientar e elaborar planos e projetos de marketing
turístico;
XI - identificar, desenvolver e operacionalizar formas de divulgação
dos produtos turísticos existentes;
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XII - formular programas e projetos que viabilizem a permanência de
turistas nos centros receptivos;
XIII - organizar eventos de âmbito público e privado, em diferentes
escalas e tipologias;
XIV - planejar, organizar, controlar, implantar, gerir e operacionalizar
empresas turísticas de todas as esferas, em conjunto com outros
profissionais afins, como agências de viagens e turismo,
transportadoras e terminais turísticos, organizadoras de eventos,
serviços de animação, parques temáticos, hotelaria e demais
empreendimentos do setor;
XV - planejar, organizar e aplicar programas de qualidade dos
produtos e empreendimentos turísticos, conforme normas
estabelecidas pelos órgãos competentes;
XVI - emitir laudos e pareceres técnicos referentes à capacitação ou
não de locais e estabelecimentos voltados ao atendimento do turismo
receptivo,
conforme normas estabelecidas pelos órgãos
competentes;
XVII - lecionar em estabelecimentos de ensino técnico ou superior;
XVIII - coordenar e orientar levantamentos, estudos e pesquisas
relativamente a instituições, empresas e estabelecimentos privados
que atendam ao setor turístico (BRASIL, 2012, [s.p.]).

Diante das atribuições da profissão de turismólogo, pode-se observar que os
incisos I, II IV, V, VII, X XII, estão associado, diretamente ou indiretamente com o
planejamento turístico, o que pode enaltecer as contribuições e habilitações desse
profissional para com o planejamento e gestão municipal do turismo.
Verifica-se que o planejamento é abordado, desde o primeiro currículo
disciplinar até a atual diretriz curricular do curso, assim como na profissão de
turismólogo reconhecida pela Lei n.º 12.591, de 18 de janeiro de 2012, pela
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) pelo código 1225-20, e em diversos
concursos públicos pelo Brasil, comprovando que o planejamento público em
turismo é um campo de atuação profissional do bacharel em questão.
Tomelin e Ruschmann (2013) colocam que o turismo não pode ser
conduzido de forma empírica, por meio de improvisações ou esquemas
amadorísticos. Há necessidade de profissionalização e de planejamento. A formação
e a carreira dos turismólogos devem ser componentes essenciais e anteriores da
politica turística de um país e não a consequência desta, a qual terá de se adaptar.
As pesquisadoras apontam a necessidade de uma formação mais especifica que
inclua urgentemente estudos de métodos e procedimentos do planejamento turístico
em todos os níveis, visado a proteção do patrimônio natural e cultural dos núcleos
receptores.
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Ao realizar um levantamento dos principais temas de monografias
desenvolvidas com objetivo de concluir o curso em nível superior em Turismo,
Balderramas e Grazeadei (2006) identificam que o tema planejamento em turismo
está entre os principais e mais trabalhados. Esse dado não demonstra um simples
fato, pois para chegar-se a elaboração da monografia, são necessárias leituras,
observações, reflexões e críticas desenvolvidas durante anos do curso. A área de
planejamento em turismo demostra um campo de grande interesse por parte dos
discentes

em

mostrar

a

aplicabilidade

das

teorias

geradas

no

curso

(BALDERRAMAS, GRAZIADEI, 2006).
Logicamente, o planejamento do turismo é estudado pelo bacharel visando
conceber uma formação que atenda à demanda do mercado por determinado
profissional. Diante dos posicionamentos apresentados em todo o texto pode-se
observar que o estudo do planejamento do turismo recebe devida importância, pois
este tema é crucial para a formação no curso superior em Turismo.
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4

ESTÂNCIAS TURÍSTICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por se tratar do nosso campo de pesquisa, começaremos neste capítulo a

nos aproximar das circunstâncias que cercam estes municípios considerados como
estâncias turísticas. Para melhor esclarecimento, algumas questões foram
levantadas a fim de delinear nossas discussões, tais como: Qual é a origem do
termo estância? Quais são as políticas públicas que contemplam estes municípios?
E quais são os benefícios e responsabilidades de se tornar uma estância turística
paulista?
Todas estas perguntas serão respondidas por meio de uma combinação de
análise bibliográfica e documental acerca de obras e autores que pesquisam este
tema. Da mesma maneira, apresentaremos as políticas públicas de turismo do
estado de São Paulo que estão voltadas para o desenvolvimento do turismo nestes
municípios. A partir destas análises, buscaremos também compreender como está
estabelecida a organização do turismo, enquanto estrutura de gestão estadual e
municipal.
4.1

A HISTÓRIA DO TERMO ESTÂNCIA
De acordo com Moraes (2008), a princípio, o termo estância esteve

associado às cidades europeias que possuíam águas termais com propriedades
medicinais possíveis de serem utilizadas como tratamento hidroterápico. Essas
águas eram procuradas na expectativa de curar as doenças da época, como lepra
ou tuberculose, eram também reputadas como milagrosas, construindo-se
socialmente as estâncias de cura e repouso nos lugares circundantes das nascentes
das águas.
Segundo a mesma autora, a ida para essas cidades recebeu o nome de
viagem da cura. Além do termalismo, também se buscava elementos que
favorecessem o restabelecimento da saúde, como clima agradável, pureza no ar,
paisagem, luminosidade, saneamento, entre outros. Essa viagem consistia,
sobretudo, para aqueles que viviam nas cidades, em um deslocamento até ao
campo. Para Rejowski (2002), este movimento teve sua expansão entre os séculos
XVIII e XIX no continente europeu.
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Há também relatos de cidades europeias que receberam da rede sanatorial5,
o nome de cidade-estância por se converterem a símbolos da modernidade, ao
introduzirem, nos hábitos rurais, a cultura e o modo de vida burguês, “[...] a rede
sanatorial é representativa de uma técnica – o saber médico –, e a cidade tornada
estância é representativa de uma política – a da saúde pública, que se legitimava no
final do século XIX” (VIANA; ELIAS, 2007, p.1297) Essa argumentação talvez
consiga justificar a apropriação do termo pelas propriedades localizadas no campo.
Pode-se dizer que as estâncias estabeleceram um novo comportamento em
relação aos banhos. Tal comportamento, até então associado ao termalismo,
expandiu-se para outros ambientes aquáticos, levando consigo a cultura já existente.
A atividade de veraneio que se concentrava nas estâncias termais
vivenciou a crescente concorrência dos balneários marítimos, cuja
evolução começou no século XVIII e consolidou-se no século XIX,
em face da propagação da “talassoterapia”, uma técnica fundamental
no tratamento com águas salgadas e geladas (REJOWSKI, 2002,
p.50).

É possível observar que desde essa época o termo estância já estava sendo
difundido entre litoral e interior seguindo propósitos bastante similares, em
ambientes diferentes, processo que ocorreu também nos municípios brasileiros.
No Brasil, a apropriação do termo estância surgiu com a legitimação do uso
das águas termais, no ano de 1818, data associada à criação da primeira estância
termal brasileira, a cidade de Caldas da Imperatriz, em Santa Catarina. Uma análise
química realizada com a água da cidade revelou propriedades terapêuticas, logo as
águas passaram a ser consideradas como um bem público (QUINTELA, 2004).
Raimundo, Almeida, Solha e Aldrigui (2010) lembram que no Brasil, estas
localidades, reconhecidas como estações de tratamento de saúde, contavam com
um público permanente e significativo. As pessoas doentes sempre viajavam
acompanhadas, e, enquanto os enfermos estavam em suas atividades terapêuticas,
seus acompanhantes acabavam buscando outras atividades para ocupar o tempo,
como por exemplo, os jogos em cassino. Esse foi caso das estâncias de Araxá, São
Lourenço e Poços de Caldas, localizadas no estado de Minas Gerais, que além do
tratamento de saúde, construíram espaços para o descanso, lazer e entretenimento.

5

Rede Sanatorial era o conjunto de estabelecimento destinado ao internamento de doentes
submetidos a regime curativo de repouso, e baseado nas condições ambientais.
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Não só cassinos, mas também hotéis luxuosíssimos, de acordo com Paixão
(2007), as estâncias abriram oportunidade para construções fora dos padrões
comuns, dando vida a shows e espetáculos voltados para uma elite acostumada a
padrões e costumes europeus.
Percebe-se que a busca por recursos de saúde e acompanhamento médico
ocasionaram na criação e procura pelas estâncias, justamente devido à esperança e
possibilidade de tratamento de doenças que até então não se tinham cura e eram
altamente contagiosas. Segundo Paixão (2007), os hotéis brasileiros adaptaram-se
para acolher estas pessoas enfermas, e a medicina aplicada era considerada
magnifica, prestando serviço personalizado nunca visto antes. Comercializavam-se
as águas, as praias e o ar da montanha como elementos de cura, recursos naturais
de uso público.
Contudo, a partir da década de 1950, as estâncias no Brasil e no exterior
entraram em processo de decadência, em função da descoberta de novos
processos terapêuticos, medicamentos mais eficazes, desenvolvimento de novos
destinos turísticos e a proibição dos jogos em cassino no país em 1946, o que
ocasionou em uma diminuição significativa no fluxo de turistas das estâncias
(RAIMUNDO; ALMEIDA; SOLHA; ALDRIGUI, 2010).
Diante desse novo cenário, foi preciso recorrer a alternativas para atender
outros tipos de demanda turística:
No Brasil, no início do século XX, consolida-se a tendência do século
anterior: no litoral, os banhos de mar, mas de forma mais elaborada e
com a disponibilidade de mais alguns serviços; no interior, os
balneários termais e as estâncias climáticas. Neste período, o
desenvolvimento dos balneários embora ainda esteja baseado no
potencial curativo de seus recursos naturais, não é mais exclusivo
destes (RAIMUNDO; ALMEIDA; SOLHA; ALDRIGUI, 2010. p.6).

Com já mencionado anteriormente, o desenvolvimento de um destino
turístico está atrelado a capacidade de diversificar a atividade, gerar novas
segmentações, atrações, descobrir novas paisagens, exaltar as qualidades
ambientais, entre outros. Os destinos precisam estar conectados as novas
tendências e necessidades humanas, enquanto turistas e população residente.
Logo, ao investigarmos a evolução histórica do termo, e seus novos usos no Brasil,
percebemos sua aproximação com o turismo buscando a versatilidade com o
propósito dos destinos se reinventarem, em que se destaca a seguinte passagem:

58

Observa-se que o termo ― estância está fortemente associado a
esta construção de turismo que se origina no início do século XVII na
Europa, e no início do século XX no Brasil, e que serve
principalmente para indicar um ― local de permanência, parada,
pouso ou estação com o propósito de desfrutar dos recursos
naturais, especialmente a água e o clima, para obter o
restabelecimento da saúde, local ao qual é sempre atribuído um
adjetivo que está relacionado às suas especificidades: assim, tem-se
estação termal, litorânea, climática, etc. Verifica-se, também, o uso
indistinto de outros adjetivos para indicar o uso de águas, tais como
hidromineral, mineral, hidrotermal, além dos estrangeirismos como
spa, resort, station e principalmente, balneária, em função dos
banhos característicos dos tratamentos terapêuticos como a
crenoterapia e a talassoterapia (RAIMUNDO; ALMEIDA; SOLHA;
ALDRIGUI, 2010, p.8).

A crescente utilização das águas termais para fins medicinais ou recreativos
obrigou a União, em 1945, a estabelecer o Código de Águas Minerais, lei
7.841/1945, que determina e fiscaliza os requisitos mínimos para a instalação e
funcionamento de uma estância que utilizasse água mineral para tratamento médico
ou para fins balneários.
A lei 7.84/1945 acima pode ser considerada o marco, enquanto politica
pública, da criação das estâncias no Brasil. Primeiramente como estação de
tratamento de saúde e cura, logo depois como centro de entretenimento, turismo e
lazer. A pergunta que nos resta a responder é: porque foi preciso intitular estes
municípios como estâncias e diferenciá-los das demais? A resposta é simples: Seria
uma forma de indicar que ali existe a vocação ou a intenção de fomentar o turismo;
forma também de atrair os turistas, seguindo os costumes europeus.
O turismo no Brasil começa a receber seu lugar de destaque na medida em
que apresenta relativa importância para os municípios que possuem expressivo
potencial turístico e enxergam no título de estância a demanda, e na atividade, a
alternativa de se desenvolverem em amplos aspectos, sobretudo os econômicos.

4.2

AS ESTÂNCIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
A criação do Código de Águas Minerais, lei 7.841/1945, teve um impacto

direto sobre as estâncias do estado de São Paulo, pois foi por meio deste que o
município de Caraguatatuba conseguiu, em 1947, tornar-se a primeira estância
paulista. Segundo Raimundo et al. (2010), mesmo que o decreto-lei denominasse a
estância como hidromineral, Caraguatatuba é decretada como estância balneária, e
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no ano seguinte, 1948, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela também receberam tal
título, completando os municípios de litoral norte paulista. Neste mesmo ano também
são transformadas em estâncias balneárias os municípios do sul do Estado de São
Paulo: Iguape e Cananéia, além de Itanhaém e Guarujá, na baixada santista.
O título de estância balneária tinha o intuito de fomentar o turismo de sol e
praia, de final de semana, visto o notável movimento entre a capital e o litoral.
Contudo, essa categorização só foi regulamentada 25 anos após a criação da
primeira estância (lei estadual nº 20, de 13 de julho de 1972). Esse decreto definia
também as estâncias climáticas e hidrominerais, os artigos 3º, 4º e 5º explicitam os
requisitos mínimos:
Artigo 3° - Constituem requisitos mínimos para a criação de
estâncias hidrominerais:
I - a localização, no município, de fonte de água mineral natural ou
artificialmente captada, devidamente legalizada por decreto de
concessão de lavra expedido pelo Governo Federal, com vazão
mínima de 96.000 litros por vinte e quatro horas.
II - A existência, no município de balneário de uso público para
cravamento crenoterápico, segundo a natureza das águas e de
acordo com os padrões fixados neste regulamento.
§ 1° - Quando no município existirem fontes de água mineral com
análises químicas e físico-químicas semelhantes segundo a
classificação estabelecida pelo Código de Águas Minerais (DecretoLei Federal n. 7.841. de 8 de agosto de 1945, poderão ser somadas
as respectivas vazões, para a apuração do requisito mínimo previsto
no
inciso
1
deste
artigo.
§ 2° - A constância das vazões de fontes naturalmente captadas
deverá ser verificada, comparando-se as médias aritméticas obtidas,
respectivamente, dos resultados de cinco medições consecutivas na
estiagem e igual número na estação chuvosa.
§ 3° - As vazões de águas minerais, artificialmente captadas por
perfuração de poço profundo, deverão ser verificadas através do
resultado obtido em função do nível dinâmico água do respectivo
poço, medido durante período não inferior a vinte e quatro horas.
§ 4° - O balneário de uso público para tratamento crenoterápico
deverá estar localizado em território do município a ser abastecido
por uma ou mais emergências de água mineral, devidamente
legalizadas, cujas vazões atinjam o mínimo de 96.000 litros por vinte
e quatro horas.
Artigo 4º - Constitui requisito mínimo para a criação de estância
climática a existência, no município, de posto meteorológico instalado
e em funcionamento ininterrupto durante pelo menos três anos,
operado por entidades especializadas oficiais, cujos resultados
médios se enquadrem dentro das seguintes características:
I - Temperatura média das mínimas no verão, até 20°c.
II - Temperatura média das máximas no verão, até 25ºc.
III - Temperatura média das mínimas no inverno, até 18ºc.
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IV - Unidade relativa média anual até 60%, admitida a variação, para
menos, de 10% do resultado obtido no local.
V - Número anual de horas de insolação superior a duas mil.
Artigo 5° - Constitui requisito mínimo para a criação de estância
balneária a existência, no município, de praia para o mar, não se
considerando como tal orla marítima constituída exclusivamente de
rocha viva (SÃO PAULO, 1972, [s.p.]).

Esta lei mostra que a gestão pública estadual visava diferenciar os
municípios de acordo com seus principais atrativos naturais. Foi a primeira lei que
determinou critérios técnicos, relacionados aos recursos naturais, como a
potencialidade balneária, a qualidade da água potável ou temperatura média
climática, com a finalidade de definir os requisitos mínimos que deveriam ser
constatados nas estâncias já criadas ou por futuros municípios que viessem a ser
intitulados.
Alguns anos depois identificou-se que a atividade turística contemplava
elementos que iam além dos recursos naturais, como por exemplo, museus,
monumentos, igrejas, festas folclóricas ou religiosas, espaços privados ou públicos
destinamos ao entretenimento e lazer, entre outros. Sendo assim, além das
estâncias hidrominerais, balneárias e climáticas, em 1977 o Governo do Estado
criou por meio do decreto nº 11.022, de 28 de dezembro, a categoria de estância
turística. Para tanto, estabeleceu requisitos dentro do seguinte padrão:
Artigo 3° - A estância turística deve oferecer condições para o lazer,
dentro do seguinte padrão mínimo indispensável de atendimento e
salubridade ambiental:
I - águas de qualquer natureza, de uso público, que não excedam
padrões de contaminação e níveis mínimos de poluição;
II - abastecimento regular de água potável, sistema de coleta e
disposição de esgotos sanitários, bem como dos resíduos sólidos,
capazes de atender às populações fixa e flutuante, no município,
mesmo nas épocas de maior afluxo de turistas;
III - ar atmosférico, cuja composição ou propriedades não estejam
alteradas pela existência de poluentes, de maneira a torná-lo
impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;
IV - rede hoteleira para atendimento da demanda turística; e
V - áreas para lazer e recreação, jardins ou bosques para passeio
público (SÃO PAULO, 1977, [s.p.]).

Diante da lei anterior (lei estadual nº 20, de 13 de julho de 1972), que
determinava os requisitos mínimos para o estabelecimento de uma estância
balneária, climática ou hidromineral, verificamos que os requisitos estavam pautados
apenas na existência e nos parâmetros dos recursos naturais. Já o decreto nº
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11.022, de 28 de dezembro de 1977, que determinava requisitos mínimos para o
estabelecimento de uma estancia turística, estavam pautados em critérios mais
amplos, que possibilitaram a inserção de mais municípios dentro dessa categoria.
Enquanto houve a titulação de 15 estâncias como balneárias, 10 estâncias como
climáticas e 13 como estâncias hidrominerais, 32 conseguiram o título de estância
turística.
A nova legislação que entrou em vigor (lei nº 1261/15), a qual analisaremos
mais a frente, determina não apenas a existência de recursos naturais ou
infraestrutura básica e turística no município, mas também que o município defina
como, por quem, e, a quais propósitos serão utilizados e planejados estes atrativos
ou infraestrutura. Ao determinar, por exemplo, o Plano Diretor de Turismo, que inclui
a identificação do perfil do visitante, as metas e focos, a inclusão da população local,
entre outros itens, indiretamente ela terá como preceito a necessidade de um gestor
público que possua um olhar técnico, com conhecimento na área, que até então não
se tinha tido a preocupação.
Ademais, o processo que intitulou todas as 70 estâncias, estabelecido na
Constituição do Estado de São Paulo de 1967, não se baseava inteiramente em um
processo técnico, mas também, político. Todas essas informações nos levam a crer
que atualmente, existam municípios considerados estâncias, recebendo os
incentivos financeiros, sem ao menos planejar o turismo ou possuir um corpo técnico
e especializado na gestão pública da atividade, caso contrário, não haveria a
necessidade da mudança da legislação.
O quadro 1 apresenta as datas e as respectivas leis de criação de todas as
estâncias do Estado de São Paulo.
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Quadro 1: Municípios, leis e datas de criação das estâncias no Estado de São Paulo
MUNICÍPIO

LEI

ANO

CATEGORIA

Caraguatatuba

Lei nº 38

1947

Balneária

Cananéia

Lei nº 163

1948

Balneária

Guarujá

Lei nº 163

1948

Balneária

Iguape

Lei nº 163

1948

Balneária

Ilhabela

Lei nº 163

1948

Balneária

Itanhaém

Lei nº 163

1948

Balneária

São Sebastião

Lei nº 163

1948

Balneária

Ubatuba

Lei nº 163

1948

Balneária

Peruíbe

Lei nº 344

1974

Balneária

São Vicente

Lei nº 1.358

1977

Balneária

Mongaguá

Lei nº 1.482

1977

Balneária

Santos

Lei nº 2.139

1979

Balneária

Praia Grande

Lei nº 2.140

1979

Balneária

Bertioga

Lei nº 8.512

1993

Balneária

Ilha Comprida

Lei nº 9.072

1995

Balneária

Cunha

Lei nº 182

1948

Climática

Santa Rita do Passa Quatro

Lei nº 719

1950

Climática

Campos Novos Paulista

Lei nº 3.315

1955

Climática

Nuporanga

Lei nº 7.373

1962

Climática

Bragança Paulista

Lei nº 8.389

1964

Climática

Caconde

Lei nº 9.275

1966

Climática

Analândia

Lei nº 9.450

1966

Climática

São Bento do Sapucaí

Lei nº 9.700

1967

Climática

Santo Antônio do Pinhal

Lei nº 9.714

1967

Climática

Campos do Jordão

Lei nº 5.091

1986

Climática

Atibaia

Lei nº 5.091

1986

Climática

Morungaba

Lei nº 8.830

1994

Climática

Águas da Prata

Lei nº 5.091

1986

Hidromineral
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Águas de Lindóia

Lei nº 5.091

1986

Hidromineral

Águas de Santa Barbara

Lei nº 5.091

1986

Hidromineral

Águas de São Pedro

Lei nº 5.091

1986

Hidromineral

Amparo

Lei nº 5.091

1986

Hidromineral

Ibirá

Lei nº 5.091

1986

Hidromineral

Lindóia

Lei nº 5.091

1986

Hidromineral

Monte Alegre do Sul

Lei nº 5.091

1986

Hidromineral

Poá

Lei nº 5.091

1986

Hidromineral

Serra Negra

Lei nº 5.091

1986

Hidromineral

Socorro

Lei nº 5.091

1986

Hidromineral

Aparecida

Lei nº 1.808

1978

Turística

Barra Bonita

Lei nº 2.109

1979

Turística

Itu

Lei nº 2.130

1979

Turística

São Pedro

Lei nº 2.163

1979

Turística

Embu das Artes

Lei nº 2.165

1979

Turística

Bananal

Lei nº 5.519

1987

Turística

São Roque

Lei nº 6.899

1990

Turística

Presidente Epitácio

Lei nº 6.956

1990

Turística

Ibitinga

Lei nº 8.199

1993

Turística

Tremembé

Lei nº 8.506

1993

Turística

Igaraçu do Tiete

Lei nº 8.980

1994

Turística

Batatais

Lei nº 8.993

1994

Turística

Eldorado

Lei nº 9.174

1995

Turística

Paraguaçu Paulista

Lei nº 9.496

1997

Turística

Ribeirão Pires

Lei nº 10.130

1998

Turística

São José do Barreiro

Lei nº 10.180

1998

Turística

Holambra

Lei nº 9.955

1998

Turística

Salto

Lei nº 10.360

1999

Turística

Ilha Solteira

Lei nº 10.536

2000

Turística

Pereira Barreto

Lei nº 10.536

2000

Turística
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Ibiúna

Lei nº 10.537

2000

Turística

Joanópolis

Lei nº 10.759

2001

Turística

Salesópolis

Lei nº 10.769

2001

Turística

Paranapanema

Lei nº 10.944

2001

Turística

Avaré

Lei nº 11.162

2002

Turística

São Luiz do Paraitinga

Lei nº 11.197

2002

Turística

Piraju

Lei nº 11.198

2002

Turística

Santa Fé do Sul

Lei nº 11.373

2003

Turística

Tupã

Lei nº 11.383

2003

Turística

Guaratinguetá

Lei nº 13.574

2009

Turística

Olímpia

Lei nº 5.874

2014

Turística

Brotas

Lei nº 15.535

2014

Turística

Fonte: Adaptação e atualização de quadro
elaborado por Raimundo et al. (2010).

O quadro original construído por Raimundo et al. (2010) incluiu a criação das
estâncias até o ano de 2003, ano que havia sido nomeada a última estância
turística, o município de Tupã. Para este estudo, foi preciso atualizá-la, já que após o
ano de 2003, mais 3 de municípios foram nomeados a estância, sendo eles:
Guaratinguetá, Olímpia e Brotas.
Cabe ressaltar que as estâncias estão distribuídas por todo estado de São
Paulo, em todas as regiões (oeste, leste, norte, sul e centro), tendo diferentes
características como, clima, geomorfologia e vegetação. A Figura 1 mostra a
localização das estâncias conforme a classificação apresentada pelo Quadro 1.
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Figura 4: Localização das estâncias turísticas do estado de São Paulo e as
indicações de suas classificações.

Fonte: Cartilha de Orientação – Municípios de Interesse Turístico, 2016

4.3

6

OS INCENTIVOS FINANCEIROS
De acordo com a Constituição do Estado de São Paulo de 1967, o governo

do estado passa a ser o primeiro, e até então único, a se responsabilizar
propriamente pela criação, amparo e fomento das estâncias em seu território.
Artigo 100 - A criação de estâncias de qualquer natureza dependerá
de aprovação dos órgãos técnicos competentes e do voto favorável
da maioria absoluta da Assembleia.
Parágrafo único - O Estado constituirá, na forma que a lei
estabelecer, o "Fundo de Melhoria das Estâncias", comççç^^çççç
dotação anual nunca inferior à totalidade da arrecadação de
impostos municipais dessas estâncias, no ano anterior (SÃO PAULO,
1967, [s.p.]).

Conforme apresentado, a titulação dependia da aprovação de órgãos
técnicos competentes e da aprovação política consistida na maioria absoluta de
votos favoráveis na Assembleia. Assim que possuísse o título, o município se
beneficiaria financeiramente de uma dotação especial caracterizada como Fundo de
Melhoria das Estâncias. Tal fundo foi criado com os propósitos de desenvolver
6

Informações obtidas no site do Governo do Estado de São Paulo. Disponível em:
< http://www.turismo.sp.gov.br/publico/include/download.php?file=108>. Acesso em: 22 set. 2017.
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programas de urbanização, melhoria e preservação ambiental dos municípios
intitulados.
Alguns anos depois, o Fundo de Melhorias das Estâncias se vinculou ao
Fundo de Melhoria e Urbanização das Estâncias (FUMEST). Este fundo, a princípio,
era de responsabilidade da Secretaria de Esportes e Turismo do Estado de São
Paulo. Posteriormente, foi preciso criar um órgão específico para aprovar, monitorar,
e destinar os recursos financeiros. Sendo assim, foi fundado o Departamento de
Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias (DADE) e extinto o FUMEST, voltando ao
projeto original, como mostra o decreto de Lei nº 6.470, de 15 de junho de 1989:
Ficam determinadas as atribuições do DADE, de acordo com o a lei nº.
30.624, de 26 de outubro de 1989, artigo 3º conforme segue:
Artigo 3° - O Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das
Estâncias tem as seguintes atribuições:
I - avaliar programas e projetos de urbanização e celebrar contratos,
devidamente autorizados, visando o desenvolvimento das estâncias;
II - promover estudos e pesquisas relativas à situação geral das
estâncias e a outras áreas de interesse da Administração Estadual;
III - manifestar-se sobre a observância dos requisitos estabelecidos
para a classificação de municípios como estâncias e fiscalizar as já
existentes, propondo a extinção daquelas que não os satisfaçam;
IV - elaborar relatório anual sobre as aplicações financeiras do Fundo
de Melhoria das Estâncias e a situação geral das estâncias;
V - promover atividades de divulgação das estâncias (SÃO PAULO,
1989, [s.p.]).

O DADE passa a assumir as responsabilidades técnicas de gestão das
estâncias, sendo ele encarregado de realizar estudos e desenvolver projetos que
visem o desenvolvimento das mesmas. Além de ser ele quem fiscaliza o
cumprimento dos requisitos, tendo ainda a função de extinguir aquelas que não
atenderem os critérios estabelecidos. Dado as funções, e tratando-se de municípios
turísticos, novamente recaímos sobre a necessidade de um olhar especializado no
planejamento do turismo, que vá para além das abordagens quantitativas,
economicistas e reducionistas, inserido neste departamento.
Após a criação do DADE, foi regulamentado o Fundo de Melhoria das
Estâncias e seu uso por meio do decreto nº 31.257, de 23 de fevereiro de 1990. O
Fundo já tinha sido criado, mas seu uso ainda não tinha sido regulamentado por lei.
Em 1992, foram estabelecidas as normas de funcionamento para o Fundo
de Melhoria das Estâncias (lei 7.862/1992). Em 1993, foi regulamentando o
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Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das Estâncias
(Lei 36.856/1993). Ambas as leis com a finalidade de planejar, supervisionar e
controlar a distribuição dos recursos.
No ano de 2011, o DADE foi reorganizado, por intermédio do Decreto nº
56.638, e passou a ser denominado como Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR), preservando as mesmas
funções e ficando subordinado à Secretaria Estadual de Turismo, a qual incumbe-lhe
prestar suporte técnico e administrativo (SÃO PAULO, 2011).
O Fundo de Melhoria das Estâncias também passou por alterações.
Atualmente, é denominado como Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos
(FUMTUR), segundo a lei nº 16.283, de 15 de julho de 2016 (SÃO PAULO, 2016).
Possui os mesmos propósitos do Decreto anterior, todavia, foi incluído em seu
escopo a possibilidade de investimentos em serviços e equipamentos turísticos.
Essa mudança ocorreu devido ao fato do DADETUR ter reconhecido que o
desempenho da atividade está diretamente relacionado à qualidade da prestação de
serviços. Reafirmando que a falta de corpo técnico com o conhecimento em turismo
prejudica o desenvolvimento das possibilidades do turismo. Mais um indício da
necessidade de pessoas qualificadas atuando na atividade turística desses
municípios.
Não se pode negar que os incentivos financeiros oriundos do FUMTUR é
uma dotação especial para alguns municípios do estado. Fonseca (2006) lembra
que a busca pelo título aumentou significadamente após a aprovação da Emenda
Constitucional n.º 4, 1808/12/1996. Esta Emenda decretou um repasse de verbas
“[...] nunca inferior a dez por cento da totalidade da arrecadação dos impostos
municipais destas estâncias, no exercício imediatamente anterior, devendo a lei fixar
critérios para a transferência e a aplicação desses recursos” (FONSECA, 2006, p.8).
O valor do repasse é calculado com base na “Declaração da Receita
Tributária Própria Municipal (DREMU)”, compondo-se de:
- imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU);
- imposto sobre a transmissão de bens móveis;
- imposto sobre venda a varejo de combustíveis líquidos e gasosos;
- imposto sobre serviço de qualquer natureza (FONSECA, 2006, p.5).

A receita que o DADETUR disponibilizada para os municípios é composta
pela somatória dos impostos municipais de todas as estâncias por meio da
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apresentação de seu DREMU. Há também uma dotação oriunda do Governo do
Estado no próprio Plano Plurianual. O orçamento que é disponibilizado para cada
cidade, anualmente, também varia de acordo com a participação do próprio
município na composição do FUMTUR (DADETUR, 2017).
A verba que é repassada pelo DADETUR é um recurso que está disponível
para cada estância no orçamento do estado todos os anos. Para recebê-lo, a
prefeitura deve determinar quais serão os objetos dos convênios a serem
celebrados, ou seja, os lugares e ações onde as verbas serão aplicadas (DADETUR,
2017).
Esses objetos são apresentados primeiramente ao Conselho Municipal de
Turismo e, após aprovação, seguem ao Conselho de Orientação e Controle do
Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, por meio de planos de trabalho.
Quando o Conselho aprova os objetos, a Prefeitura desenvolve um projeto para
cada um deles, explicando detalhadamente como será utilizada a verba que
receberá. O departamento então analisa tecnicamente cada projeto e os aprova
quando estiverem de acordo com as normas. Depois da aprovação dos projetos, os
convênios entre município e DADETUR, são assinados, pelo prefeito e pelo
secretário de Turismo do Estado. A partir daí, os recursos começam a ser liberados
(DADETUR, 2017).
Dentre os últimos 10 anos, 2012 foi o ano que houve maior investimento,
registrando mais de 300 milhões de reais, em seguida, foi o ano de 2015, que foram
repassadas as estâncias mais de 200 milhões de reais. Entre os anos de 2011 a
2014 os investimentos nas estâncias superaram a casa de 1 bilhão de reais, em 641
convênios firmados (DADETUR, 2017).
Os investimentos reafirmam o compromisso do governo estadual para com a
atividade. Ainda sem dados precisos, é possível dizer que o estado de São Paulo
esteja entre os estados brasileiros que mais investem no turismo.

4.4

A ATUALIDADE

O Governo do Estado de São Paulo, no ano de 2015, aprovou a Lei
Complementar nº 1.261, de 29 de abril que determina diversas mudanças na
legislação das estâncias, principalmente no que se refere à estrutura, quantidade,
categorização e processo de aprovação dos municípios.
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Além das 70 estâncias existentes, foram estabelecidos também os
“municípios paulistas com interesse turístico”, compostos por 140 cidades que
apresentam potencial turístico e serviços básicos, além de infraestrutura de
saneamento capaz de atender às populações fixas e flutuantes. Tendo em vista que
o estado possui 645 municípios, cerca de 32% destes poderão ser contemplados
dentro dos incentivos da nova lei.
De acordo com a nova legislação, a classificação do município como
estância, ou como de interesse turístico, deverá seguir os seguintes critérios
presentes no capitulo III, artigo 5º:
Artigo 5º - O projeto de lei que objetive a classificação de município
como Estância Turística ou como de Interesse Turístico deverá ser
apresentado por qualquer Deputado, devidamente instruído com os
seguintes documentos:
I - para classificação de Estâncias:
a) estudo da demanda turística existente nos 2 (dois) anos anteriores
à apresentação do projeto, a ser realizado pela Prefeitura Municipal
em convênio com órgão público estadual, federal, instituição de
ensino superior ou entidade especializada;
b) inventário,
subscrito
pelo
Prefeito
Municipal,
dos
atrativos turísticos do município, de que trata o inciso II do artigo 2º
desta lei complementar, com suas respectivas localizações e vias de
acesso;
c) inventário dos equipamentos e serviços turísticos, de que trata o
inciso III do artigo 2º desta lei complementar ;
d) inventário da infraestrutura de apoio turístico de que trata o inciso
IV do artigo 2º desta lei complementar;
e) certidões emitidas pelos órgãos oficiais competentes para efeito
de comprovação dos requisitos estabelecidos no inciso V do artigo 2º
desta lei complementar ;
f) cópia do Plano Diretor Municipal de Turismo e atas das 6 (seis)
últimas reuniões do Conselho Municipal de Turismo, devidamente
registradas em cartório;
II - para classificação de Municípios de Interesse Turístico:
a) estudo da demanda turística existente no ano anterior
à apresentação do projeto, a ser realizado pela Prefeitura
Municipal em convênio com órgão público estadual, federal,
instituição de ensino superior ou entidade especializada;
b) inventário,
subscrito
pelo
Prefeito
Municipal,
dos
atrativos turísticos do município, de que trata o inciso II do artigo 2º
desta lei complementar, com suas respectivas localizações e vias de
acesso;
c) inventário, subscrito pelo Prefeito Municipal, dos equipamentos e
serviços turísticos, do serviço de atendimento médico emergencial e
da infraestrutura básica de que tratam os incisos II e III do artigo 4º
desta lei complementar;
d) cópia do Plano Diretor Municipal de Turismo e atas das 6 (seis)
últimas reuniões do Conselho Municipal de Turismo, devidamente
registradas em cartório.
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§ 1º - A Comissão da Assembleia Legislativa incumbida de apreciar
os projetos de lei de classificação de municípios como Estância
Turística ou de Interesse Turístico encaminhará os documentos de
que trata este artigo à Secretaria de Estado competente para os
assuntos relacionados ao turismo, para sua manifestação quanto ao
cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta lei complementar.
§ 2º - Caberá à Secretaria de Estado competente para os assuntos
relacionados ao turismo manifestar-se sobre cada projeto e, para
efeito do disposto no artigo 6º desta lei complementar, elaborar o
ranqueamento das Estâncias e dos Municípios de Interesse Turístico,
com base nos requisitos estabelecidos nesta lei complementar,
escalonados de acordo com a matriz de avaliação proposta em
regulamento, para efeito de classificação de, no máximo, 70 (setenta)
Estâncias e 140 (cento e quarenta) Municípios de Interesse Turístico,
que serão habilitados a receber recursos do Fundo de Melhoria dos
Municípios Turísticos, previsto no artigo 146 da Constituição do
Estado (SÃO PAULO, 2015, [s.p.]).

Como se observa, tanto as estâncias turísticas, como os municípios de
interesses turísticos precisarão desenvolver uma série de estudos técnicos
referentes à atividade turística do município, caso contrario será desclassificado,
perdendo seu título e todos os benefícios provindos dele. Estes requisitos atribuem
importância aos conhecimentos técnicos indispensáveis ao planejamento do turismo,
e indiretamente carecem de um, ou mais profissionais com amplo conhecimento da
área para desenvolvê-los.
Após cumprir todos os requisitos presentes no artigo 5º, os municípios que
pretenderem continuar como estância, ou se transformarem em uma, deverão ainda
passar por um processo de avaliação que determinará a obtenção ou continuidade
do titulo, o que será crucial para liberação de recursos.
De acordo com o artigo 6º da lei nº 1261/15, este processo ocorrerá a cada
três anos, e será feita uma avaliação de 3 requisitos, sendo eles: fluxo turístico
permanente; atrativos turísticos; equipamentos e serviços turísticos. A avaliação será
composta por uma Comissão de Especialistas da Secretaria de Turismo do Estado
de São Paulo junto ao DADETUR, para ranquear e classificar os municípios de
acordo seu desempenho. A partir desta classificação, as três estâncias que
apresentarem o pior desempenho serão rebaixadas para município com interesse
turístico. Logo, os três municípios com interesse turístico que se sobressaírem, e
atenderem a todos os requisitos da lei, serão promovidos à estâncias (SÃO PAULO,
2015, [s.p.]).
Da mesma forma que identificamos a importância de um profissional com
conhecimento em turismo para o cumprimento dos requisitos da lei em âmbito

71

municipal, em âmbito estadual, essa importância se maximiza, ao analisar a
complexidade e amplitude de avaliar os três requisitos em 210 municípios paulistas
(70 estâncias e 140 municípios de interesse turísticos).
Conforme o Artigo 5º da lei nº 16.283, de 15 de julho de 2016, os municípios
aprovados como interesse turístico passarão a usufruir de uma parcela dos
incentivos financeiros oriundos do FUMTUR. Já os munícipios de interesse turístico
promovidos como estância receberão uma fração ainda maior do fundo.
Artigo 5º - Os recursos do FUMTUR destinam-se a, no máximo, 70
(setenta) Estâncias Turísticas e 140 (cento e quarenta) Municípios de
Interesse Turístico, que atendam às condições estabelecidas em lei
complementar, observados os seguintes critérios:
I - 80% (oitenta por cento) destinados às Estâncias, sendo:
II-50% (cinquenta por cento) distribuídos de forma igualitária entre
todas as Estâncias;
III-50% (cinquenta por cento) distribuídos proporcionalmente,
segundo o percentual de formação da receita proveniente da
arrecadação dos impostos municipais das Estâncias;
VI- 20% (vinte por cento) destinados aos Municípios de Interesse
Turístico na proporção de 1/140 (um cento e quarenta avos) para
cada Município.
Parágrafo único - As despesas referentes ao apoio e
acompanhamento técnico e contábil dos convênios, inclusive com
vistorias técnicas, elaboração de relatórios de medição e prestação
de contas, não podem ser superiores a 4% (quatro por cento) da
receita anual do FUMTUR (SÃO PAULO, 2016, [s.p.]).

Entende-se que o processo de ranqueamento resultará em uma competição
para permanecer no grupo. Aprovar ou rebaixar uma estância não será uma decisão
plácida, visto que esta ação afetará seriamente o desenvolvimento do turismo
municipal. Projetos, planos ou programas poderão ser ampliados ou extintos, por
dependerem exclusivamente dos recursos oriundos do FUMTUR. Esse fato, por
consequência, também impactará diretamente na vida da população local,
sobretudo, nas pequenas cidades que possuem na atividade turística uma das suas
principais fontes de renda. Logo, analisar o processo de ranqueamento, mesmo que
parcialmente, e identificar as qualidades profissionais que estão sendo visadas para
compor a equipe responsável pela avaliação será de suma importância para todos
os municípios envolvidos.
Entretanto, devido ao processo de ranqueamento ser recente e ainda não ter
sido executado, já que ocorrerá, a princípio, pela primeira vez, no ano de 2018,
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poucas são as informações relativas ao perfil profissional que está sendo visado
para compor a equipe técnica.
Nota-se que a lei nº 1261/15 possui a intenção de enaltecer os requisitos
técnicos em detrimento dos políticos, já que os requisitos que deverão ser avaliados
(fluxo turístico permanente; atrativos turísticos; equipamentos e serviços turísticos)
são respectivamente técnicos. Entretanto, ela não determina quem terá o poder de
avaliar, e de que modo será avaliado, ficando o questionamento do que será
considerado como conhecimento técnico em turismo para compor a comissão de
especialistas? Será considerada importante a formação superior em turismo em
nível de bacharelado?
Entre outras mudanças notáveis da lei nº 1261/15, consta no artigo 7º,
capitulo V, a exclusão das categorias de estância climática, balneária e hidromineral,
passando a serem denominadas como estâncias turísticas.
Raimundo et al. (2010) acreditam que as categorias já não sustentam mais o
turismo nos municípios e encaram essa mudança de maneira positiva, pois uma vez
considerados destinos de turismo, todas as estâncias são turísticas por excelência,
apresentando características de atratividade em maior ou menor grau.
A mudança na legislação demostra a intenção do estado em diversificar a
atividade turística. Isso se torna nítido ao analisarmos o artigo 2º, incisivo II pelo qual
o estado segmenta o turismo em 13 tipos distintos, são eles:














Turismo Social;
Ecoturismo;
Turismo Cultural,
Turismo Religioso;
Turismo de Estudos e de Intercâmbio;
Turismo de Esportes;
Turismo de Pesca;
Turismo Náutico;
Turismo de Aventura;
Turismo de Sol e Praia;
Turismo de Negócios e Eventos;
Turismo Rural;
Turismo de Saúde.

É valido relembrar que os atrativos turísticos serão um dos itens a serem
avaliados pela comissão de especialistas. Mesmo que o município consiga fomentar
todos os segmentos, o que é muito improvável, não se pode medir o expressivo
potencial turístico do mesmo utilizando-se apenas de métodos quantitativos. O
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profissional encarregado em medir a qualidade dos atrativos, e de seus serviços,
deverá ter um vasto conhecimento da atividade, o que se complica ao pensarmos na
complexidade de discernir e compreender cada um dos 13 segmentos listados. Logo
nos perguntamos, quem auxiliará neste processo?
Da mesma forma, esse questionamento segue para escala de gestão
pública municipal. Tendo em vista a complexidade em fomentar um ou mais
segmentos turísticos, em elaborar e desenvolver um plano diretor de turismo ou
reunir e coordenar o Conselho Municipal de Turismo, decidindo onde serão
aplicados os recursos financeiros do FUMTUR, indaga-se se o conhecimento técnico
em turismo é considerado importante no momento da contração do gestor público da
área em questão ou se este fator é sucumbido por interesses políticos? E de que
forma a Lei complementar nº 1.261, de 29 de abril 2015 é avaliada pelo
gestor/secretário de turismo? Está sendo possível cumpri-la? Quais são os principais
desafios em gerir o turismo e manter-se no cargo de gestor/secretário de turismo
municipal? Qual suporte é dado às estâncias no quesito técnico?
Tais questões serão respondidas na presente pesquisa e possuem
relevância, na medida em que são poucos os estudos destinados a tal proposta.
Além disso, tendo a necessidade cada dia maior de se planejar o turismo, sobretudo
quando tratamos de municípios turísticos, como, por exemplo, as estâncias
turísticas, é indispensável o olhar de um profissional com conhecimento da área
neste processo. Dessa forma, nos dedicaremos no próximo capitulo a analisar a
atual relação entre o bacharel em turismo e esfera pública.
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5
A INSERÇÃO E ATUAÇÃO DO BACHAREL EM TURISMO NAS
ESTÂNCIAS TURISTICAS PAULISTAS

Por meio do formulário aplicado via mídia digital conseguiu-se um total 23
respostas de gestores municipais, sendo que o formulário foi enviado 3 vezes, uma
vez por semana, no mesmo mês. No primeiro envio, obtivemos 13 respostas, no
segundo 7, e no terceiro 3, evidenciando a dificuldade de estabelecer contato e
conseguir a participação desses representantes políticos.
Vale ressaltar que o formulário anexado ao e-mail enviado aos municípios
continha uma apresentação do pesquisador, pessoal e profissional, mostrando a
finalidade acadêmica da pesquisa e, sobretudo, a discrição dos dados, preservando
o nome do gestor e da estância participante.
Diante do número baixo de gestores que responderam ao formulário,
tentamos uma nova técnica de abordagem, agora via telefone. Essa segunda etapa
foi aplicada no mês de julho de 2017, quando telefonamos para as 47 estâncias que
não retornaram nosso e-mail. Desta vez obtivemos 33 respostas. Não foi possível
aplicar o formulário em 14 estâncias, por motivos dos quais incluem a ausência do
gestor/secretário público de turismo municipal em todas as tentativas de contato, e a
escolha do mesmo em não participar da pesquisa, por se dizer não estar autorizado
a fornecer as informações ou até mesmo por medo de futuras retaliações (mesmo
sabendo que seus nomes seriam mantidos em sigilo). Resultando assim, um número
de 56 estâncias participantes, do total de 70.
Durante as duas primeiras etapas, ao identificar um gestor bacharel em
turismo, houve a tentativa de entrevistá-lo, de forma presencial ou a distância com o
intuito de conhecer seus principais desafios de atuação com mais proximidade.
Nesse sentido, 4 bacharéis em Turismo aceitaram participar de uma entrevista – 1
presencialmente e 3 a distância (por telefone). Tais entrevistas aconteceram no mês
de agosto de 2017 e permitiram ter um entendimento de outras questões não
abordadas durante o formulário.
A terceira e última etapa da pesquisa empírica, também foi constituída por
entrevistas. Desta vez, buscou-se entrevistar os representantes públicos de turismo
do Estado de São Paulo, envolvidos diretamente, com a criação e implantação da
Lei nº 1261/15.

75

Para isso, realizamos 3 entrevistas: a primeira com o Secretário de Turismo
do Estado de São Paulo, de forma presencial, no mês de agosto de 2017; a segunda
com um deputado estadual (responsável pela elaboração da Lei 1261/15), via mídia
digital – e-mail – com 4 perguntas abertas, no mês de agosto de 2017; e a terceira
com a assessora administrativa da diretoria do DADETUR, de forma presencial, no
mês de setembro de 2017.
Destacamos que houve 2 trocas de gestores no cargo de Secretário de
Turismo do Estado de São Paulo no período desta pesquisa, e que por esse motivo,
a entrevista foi adiada por 4 vezes.
Da mesma forma, o cargo de direção do DADETUR, também teve uma troca
de gestor, adiando a entrevista por 3 vezes.
As entrevistas com esses representantes nos permitiram conhecer os
principais motivos que levaram a elaboração da Lei nº 1261/15; se acreditavam que
as estâncias conseguiriam, dentro do prazo, atender aos critérios estabelecidos pela
Lei, se participariam da comissão de especialistas que avaliará as estâncias
(conforme os critérios da Lei) e como será composta essa comissão avaliadora.
A análise de dados consistiu na interpretação das informações obtidos por
meio do formulário, que possibilitou na formulação de alguns gráficos, pois se
tratavam de respostas quantitativas, que resultaram em comparação numérica. Para
as respostas abertas, inclusive das entrevistas, foram fragmentadas e retiradas
partes das falas dos entrevistados que corroborassem com os objetivos desta
dissertação. Ademais, a análise buscou reunir as discussões obtidas na pesquisa
bibliográfica e empírica como forma de comparar os estudos teóricos com a
realidade vivenciada nestes municípios.
Inicialmente, ressaltamos que nenhum município, prefeitura, gestor,
secretário ou deputado será colocado em evidência, tendo em vista os preceitos da
ética na pesquisa científica. Todas as informações foram coletadas de forma legal e
com o consentimento de todos os entrevistados. Para tanto, os nomes dos
participantes serão preservados, seguindo os padrões científicos e éticos de
confidencialidade. Como forma de identificar os gestores bacharéis em turismo que
atuam nas estâncias turísticas paulistas, fez-se diferenciação nas referências
apresentadas nas falas dos sujeitos. Sendo assim, teremos as categorias “Gestor” e
“Gestor bacharel em Turismo”. Os demais entrevistados serão identificados
conforme seus cargos profissionais.
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Diante das considerações do capítulo 2, compreendemos que o Turismo
representa um fenômeno sócioespacial assim como uma das principais atividades
econômicas mundiais, geradora de renda e empregos. Sendo a atividade turística
uma possibilidade de desenvolvimento, sobretudo, sustentável, o turismo pode ser
uma ferramenta de conservação do meio ambiente natural, da história e da cultura
local (quando planejado). Para tanto, o turismo, assim como toda atividade humana,
gera impactos onde se insere, o que evidencia a necessidade do seu estudo, da sua
pesquisa e da sua profissionalização, visando um planejamento adequado e
estratégico que tenha como objetivo minimizar os impactos negativos e realçar os
positivos.
Como identificado, o curso de bacharelado em Turismo possui como
proposta formar um profissional especializado no planejamento da atividade, visto
que desde o primeiro currículo disciplinar, há mais de 40 anos, até a atual diretriz
curricular, o planejamento vem sendo ministrado em todos os cursos do Brasil.
Por

sua

vez,

o

poder público

contempla

o

turismo

dentro

das

responsabilidades administrativas do Estado. Os órgãos de gestão pública –
nacional,

estadual

e

municipal

–

assumem

um

papel

fundamental

no

desenvolvimento estratégico da atividade no país e na formulação de políticas
públicas direcionadas ao setor, mas é no âmbito municipal que o turismo acontece
de fato e onde se remetem os principais impactos. Neste sentido, questiona-se se há
bacharéis em Turismo atuando nos órgãos públicos municipais de turismo
principalmente em municípios considerados turísticos no estado de São Paulo, como
é o caso das estâncias paulistas. Buscando responder a este questionamento, um
formulário (Apêndice A) foi aplicado por meio eletrônico e telefone aos gestores
públicos de turismo municipal das 70 estâncias paulistas. Conforme relatado
anteriormente, deste montante, conseguimos obter 56 respostas.
A primeira questão do formulário teve como objetivo principal identificar se
os gestores públicos de turismo municipal das estâncias paulistas possuem
formação superior na área de turismo, em nível de bacharelado, e/ou em outras
áreas, conforme o gráfico 1.
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Gráfico 1 - Quantidade de gestores públicos municipais das estâncias
turísticas paulistas formados em Turismo

25%

75%

Gestores que possuem formação superior em outras áreas (75%)
Gestores que possuem formação superior em turismo, em nível de bacharelado (25%)
Fonte: Rodrigo Herzer (2017).

Dos 56 gestores participantes, 14 afirmaram possuir formação superior em
Turismo (bacharelado), sendo que 2 deles informaram possuir uma segunda
formação superior além do Bacharelado em Turismo. Os outros 42 entrevistados
afirmaram ter formação superior em outras áreas. Além disso, foi colocado como
alternativa uma questão em aberto caracterizada como “outros”, caso o participante
desejasse acrescentar outras informações além das quais constatavam no
formulário. Neste caso, 1 dos gestores afirmou possuir mestrado em Turismo, outro
afirmou possuir mestrado em Comunicação e outro doutorado em Meio Ambiente.
No momento em que os municípios conquistam o título de estância turística
eles assumem maior responsabilidade em fomentar a atividade em comparação com
os demais municípios, até porque recebem anualmente uma dotação orçamentaria
especial para tanto.
A partir da nova legislação mencionada no capitulo 4, para que os
municípios permaneçam com o título, e continuem recebendo os incentivos
financeiros, deverão atender a uma série de requisitos técnicos voltados para o
planejamento do turismo, além de ficar condicionado a um processo de avaliação.
O título de estância turística, e os incentivos econômicos realçam o
compromisso do município com a atividade turística. A nova legislação exige que a
gestão pública municipal possua estudos técnicos e planos estratégicos e
participativos para gerir e planejar o desenvolvimento do turismo. Neste sentido,
indiretamente esses fatores mencionados atribuem importância à necessidade de
um gestor que tenha conhecimento técnico do setor, no sentido de poder contribuir
com este processo, além de minimizar os impactos negativos do turismo discutidos
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por Urry (2000); Panosso Netto; Trigo (2009); Vail (2014), conforme apresentado no
capítulo 2,
Mas diante dos dados do Gráfico 1, nos questionamos por que a formação
em Turismo não está sendo utilizada como critério de contratação na maioria dos
cargos analisados? Acredita-se que não seja pela falta de profissionais formados na
área, pois segundo a ABBTUR (2013), são mais de 170 mil bacharéis formados em
Turismo no Brasil.
Buscou-se também averiguar se gestores possuem formação técnica em
turismo e/ou em outras áreas, conhecimento do mercado turístico e experiências
profissionais na gestão pública, sendo possível marcar mais de uma opção (Gráfico
2).
Gráfico 2 – Experiência e outras formações dos gestores públicos
municipais das estâncias turísticas paulistas
2%
12%
33%
12%

41%
Experiência em gestão pública (33%)
Conhecimento de mercado turístico (41%)
Formação técnica (12%)
Formação Técnica em Turismo (12%)
Ainda não possui experiência em turismo (2%)
Fonte: Rodrigo Herzer (2017).

Dos 56 gestores participantes, 32 afirmaram possuir experiência em gestão
pública; 40 afirmaram possuir conhecimento do mercado turístico; 12 afirmaram ter
formação técnica em outras áreas; 12 afirmaram ter formação técnica em Turismo; e
2 afirmaram não possuir experiência em turismo.
Apesar de poucos gestores possuírem formação em Turismo, é preciso
considerar que todos informaram possuir ensino superior completo e, mais da
maioria, experiência no mercado turístico e na gestão pública, além de alguns
possuírem cursos técnicos, inclusive na área de Turismo, o que pode ser visto de
forma positiva.
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Entretanto, o bacharel em turismo é considerado o profissional especializado
no planejamento da atividade turística, o que pode favorecer a execução de parte
das funções do cargo de gestor, no que se refere ao pensar o turismo. Além disso,
há necessidade cada vez maior de planejar a atividade, principalmente quando
analisamos as exigências técnicas da lei nº 1261/15. Diante de todas essas
informações, percebe-se que as contrações dos gestores de turismo municipal da
maioria das estâncias paulistas estão pautadas em outros princípios. Os fatores
políticos continuam a sobressair os fatores técnicos.
Esse fato pode ser explicado ao analisarmos as literaturas clássicas da
Ciência Politica. Nunes (1997), ao estudar a gramática política brasileira, utiliza-se
do termo clientelismo para explicar a troca de favores dentro do sistema politico. Ele
aponta que as elites políticas nacionais contam com uma complexa rede de
corretagem política que vai dos altos escalões até as localidades. Os recursos
materiais do Estado desempenham um papel social na operação do sistema;
aqueles que apoiam o governo têm acesso a inúmeros privilégios através do
aparelho de Estado. Esses privilégios vão desde a nomeação de cargos políticos a
distribuição de recursos.
As instituições formais do Estado ficaram altamente impregnadas por
este processo de trocas de favores, a tal ponto que poucos
procedimentos burocráticos acontecem sem uma “mãozinha”.
Portanto, a burocracia apoia a operação do clientelismo e
suplementa o sistema partidário. Este sistema de trocas não apenas
caracteriza uma forma de controle de fluxo de recursos materiais na
sociedade, mas também garante a sobrevivência politica do
“corretor” local. Todo o conjunto de relações característico de uma
rede está baseado em contato pessoal e amizade leal (NUNES,
1997, p.33).

As relações pessoais e hierárquicas são cruciais para tudo, desde obter um
emprego até um pedido aprovado por um órgão público, ou contratar uma empresa,
até fechar um contrato com o governo. Os brasileiros enaltecem sua autoridade
pessoal como mecanismos cotidianos para regular relações sociais e relações com
instituições formais (NUNES, 1997).
Apesar de não termos dados suficientes que comprovem a impregnação
politica e clientelista dentro da gestão pública do Turismo do estado de São Paulo,
quais argumentos poderiam justificar melhor a criação de uma lei nº1261/15 que
determina uma serie de requisitos técnicos para a continuidade do município como
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estância e inibe, pelo menos na lei, os requisitos políticos. Além disso, em 2014,
Herzer; Ribeiro e Ribeiro (2015) identificaram que 98% dos cargos de secretário
municipal de turismo (gestor público) das estâncias eram políticos (comissionados),
e quase inexistentes eram os cargos concursados dentro das secretárias (órgão de
gestão). Esses dados levam a crer que a gestão pública municipal do Turismo do
estado de São Paulo pode estar sofrendo com um alto índice de “cabides de
emprego” e troca de favores.
Porém, o gráfico 1 não demostra que não existam outros bacharéis em
Turismo atuando na gestão pública das estâncias. Nosso objetivo concentrou-se em
pesquisar o cargo de maior responsabilidade dentro dos órgãos públicos municipais,
deixando para um próximo momento a análise dos demais cargos, como os técnicos
e os concursados.
A segunda questão do formulário teve o intuito de averiguar a opinião dos
gestores municipais de turismo a respeito da lei nº 1261/15, e se os municípios estão
conseguindo atendê-la (Gráfico 2) já que a lei enaltece requisitos técnicos, o que
não condiz com o cenário politico em que se encontra a gestão do turismo destes
municípios.
Gráfico 3 – Opinião dos gestores públicos de turismo municipais das
estâncias paulistas sobre a lei nº 1261/15.
0%

4%
25%

71%

Considerou a Lei positiva e está conseguindo atendê-la (71%)
Considerou a Lei positiva, mas está tendo dificuldades para atendê-la (25%)
Considerou a Lei imparcial, e acredita ser preciso mais discussões (4%)
Considerou a Lei Negativa e informou não estar conseguindo atendê-la (0%)
Fonte: Rodrigo Herzer (2017).

Dos 56 gestores participantes, 40 consideram a lei positiva e afirmaram estar
conseguindo atendê-la, 14 também consideram a lei positiva, porém estão tendo
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dificuldades em atendê-la, 2 consideram a lei imparcial e acreditam ser necessário
mais discussões. Nenhum dos participantes acredita que a lei seja negativa, ou
afirmou que não conseguirá atendê-la. Cabe ressaltar que os 14 gestores Bacharéis
em Turismo consideraram a lei positiva e que irão conseguir atendê-la.
O fato de nenhum gestor ter apontado a lei como negativa ou afirmar não
estar conseguindo cumpri-la, demonstra que todos irão conseguir atendê-la, mesmo
aqueles municípios que informaram estar com dificuldades ou acharem a lei
imparcial.
Embora os princípios de contratação da maioria dos gestores públicos de
turismo municipais das estâncias paulistas ainda estejam pautados em fatores
políticos, a aceitação da lei, por quase todos os gestores estudados, contrasta com
esse dado, já que os critérios que determinam a continuidade do município como
turístico são pautados em fatores técnicos.
A próxima e última questão do formulário, por se tratar de uma pergunta com
resposta aberta, permitiu com que os participantes relatassem quais são os desafios
de planejar o turismo no município e de manter-se no cargo de gestor.
Dentre os fatores destacados pelos 14 gestores que afirmaram estar com
dificuldades em atender a lei nº1261/15, incluem, principalmente, a falta de recursos
financeiros do município para cumprir os requisitos.
A Prefeitura ainda não possui toda a verba para atender lei, já que
teremos que iniciar tudo do zero. O município nunca teve um PDT
(Plano Diretor de Turismo), um verdadeiro descaso das gestões
passadas (GESTOR 1).
[...] os valores apresentados pelos licitantes estão muito maiores que
nosso orçamento. Ainda estamos vendo a possibilidade de contratar
uma empresa para a elaboração dos documentos (GESTOR 2).

Nota-se, de acordo com o relato do Gestor 1, que há estâncias que nunca
tiveram um plano municipal de turismo, mesmo se tratando de um município
considerado turístico, o que pode corroborar com a falta de conhecimento técnico
dos gestores passados e enaltecer as exigências da Lei nº1261/15 para os
cumprimentos dos requisitos. Vale ressaltar que a crítica à gestão passada é algo
comum na política partidária nacional, indicando problemas nas gestões passadas
para se justificar as limitações presentes. Mas será que se existissem o PDT eles
dariam continuidade?
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A respeito do comentário do Gestor 2, entende-se que pode estar havendo
um aumento dos preços cobrados pelas empresas de consultoria para elaboração
dos documentos, visto que a procura pelos serviços deve ter aumentado
consideravelmente, devido as exigências da nova legislação. Como indício dessa
suposição, vemos o recente caso dos protestos populares na Estância de São
Vicente, em que parte da população não está de acordo com os gastos públicos na
contratação de uma empresa para elaboração do PDT. Ao receber as criticas, o
Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) da estância se justificou, por meio de um
canal oficial de comunicação online, dizendo que, como não havia tempo hábil para
o cumprimento da Lei, decidiu-se contratar uma empresa, pois caso contrário
deixariam de ser estância e isso representaria um prejuízo muito maior do que os
gastos com a empresa. Ademais, o COMTUR informou que os gastos,
correspondente a 70 mil reais, não estaria alto, quando comparado a valores
praticados em outras estâncias, como, por exemplo, Santos que ultrapassou os 500
mil reais (SÃO VICENTE, 2017).
Mesmo não sendo o objetivo da pesquisa, e sem dados precisos, foi
constatado que parte das estâncias estão contratando empresas de consultoria
privadas para elaboração dos estudos, principalmente, do Plano Diretor de Turismo.
Os recursos financeiros podem ser considerados fundamentais para o
planejamento do turismo, mas não devem ser decisivos para a contratação de
empresas de consultoria, já que de acordo com o artigo 1º da resolução ST - 14, de
21 de junho de 2016, o Plano Diretor de Turismo do município poderá ser elaborado
pelo próprio órgão de turismo da prefeitura, como foi mencionado por um gestor
bacharel.
[...] contando comigo, nossa equipe tem 4 turismólogos, e com a
ajuda de alguns funcionários da Prefeitura, atualizamos o Plano
Diretor de Turismo internamente, pois o último tinha sido feito em
2007, já estava completamente desatualizado (GESTOR BACHAREL
EM TURISMO1).

Inclusive, como visto no terceiro capítulo, o Bacharel em Turismo possui
conhecimento suficiente para contribuir na elaboração dos planos municipais de
turismo, pois conforme o incisivo II e III do artigo 4º da resolução nº 13, de
24/11/2006, que estabelece a diretriz curricular do curso, a formação em turismo
deve oferecer “[...] positiva contribuição na elaboração dos planos municipais e

83

estaduais de turismo” e “[...] domínio das técnicas indispensáveis ao planejamento e
à operacionalização do Inventário Turístico”.
Além disso, a resolução ST - 14, de 21 de junho de 2016, permite que para
elaboração do PDT seja estabelecido convênio com Faculdades de Turismo ou
entidades públicas especializadas. Logo, se existe a possibilidade do órgão público
de turismo desenvolver o plano, sobretudo em convênio com faculdades de Turismo,
o que seria uma excelente oportunidade para os discentes e para os gestores, nos
questionamos por que parte dos municípios estão contratando entidades privadas
(terceirizadas) para elaboração destes estudos?
Em contrapartida, o Bacharel em Turismo acaba atuando profissionalmente
dentro das entidades privadas, o que também demonstra a versatilidade deste
profissional.
[...] ainda não temos turismólogos aqui. Estamos vendo a
possibilidade de contratar. Mas no edital do pregão do Plano Diretor
de Turismo foi exigido que a empresa disponibilizasse no mínimo 2
(GESTOR 3).

Deve-se levar em conta que a necessidade de contratação do profissional
em questão não pode ser vista apenas para o cumprimento da lei, até porque
tampouco ela determina isso. De nada adiante possuir o Plano Diretor de Turismo
Municipal se ele não for implementado e/ou supervisionado de acordo com o seu
planejamento, o que amplia as funções do Bacharel em Turismo.
Os outros 2 gestores que marcaram a opção do formulário que indicava ser
necessário mais discussões para melhor clareza e entendimento da Lei,

não

concordam com os critérios de avaliação, pois acreditam que não é possível fazer
uma análise técnica e precisa para determinar se o município é ou não turístico,
embasada somente em tais critérios estabelecidos pela Lei.
[...] não vejo como fazer uma avaliação do turismo deixando de lado
a sua relevância para comunidade. Não adianta um município
possuir uma variedade de serviços e equipamentos turísticos,
diversos atrativos e demanda, se a população local não é incluída
nesse processo e muito menos se beneficia [...] (GESTOR 4).
[...] os critérios não são justos. Existem inúmeras diferenças entre
uma estância e outra e que não estão sendo levadas em
consideração pela lei (GESTOR 5).
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Sobre a fala do Gestor 4, recaímos novamente a questão: o turismo deve ser
planejado para quem? Quem deverá se beneficiar do desenvolvimento do turismo?
A inclusão da população local no planejamento é essencial para que o destino não
vire interesse apenas de grandes investidores e/ou multinacionais.
Em relação aos comentários do Gestor 5, como identificado, as estâncias
paulistas estão distribuídas por todo o território estadual. São inúmeras as
diferenças geográficas entre elas, que incluem clima, paisagem, relevo, vegetação,
geomorfologia, entre outros. Além disso, o estado de São Paulo é o mais populoso
do país, possuindo aproximadamente 43 milhões de habitantes (IBGE, 2016) dado
que reflete a vasta diversidade cultural dentro do mesmo território. Todas essas
diferenças podem justificar os comentários dos gestor.
A princípio era esperado que houvesse mais questionamentos e menos
concordância, visto que lei não apresenta termos claros que determinem como, e
por quem, será feito a avaliação das estâncias, deixando abertura para os interesses
políticos. Todavia, os dados demonstram o oposto.
Ao analisarmos a Lei nº1261/15, livre de interferência política, diversos
questionamentos são apontados como fatores que carecem um olhar minucioso,
crítico e científico. Na tentativa de exemplificar os comentários dos Gestores 4 e 5,
vemos o caso da estância turística de São José do Barreiro. Este município obteve
tal título em 1998 e é ser a sede do Parque Nacional da Serra da Bocaina, sendo o
5º mais visitado do Brasil em 2011, recebendo quase 100 mil turistas por ano
(ICMbio, 2011). Contudo, São José do Barreiro é um munícipio pequeno, igual a
outras estâncias, possuindo cerca de 4 mil habitantes (IBGE, 2016).
Se analisarmos os dados, veremos que São José do Barreiro, apenas por
meio do Parque Nacional, recebe de turistas e/ou visitantes, por ano, 25 vezes a
quantidade da sua população total, mostrando que o turismo possui um papel
importante neste município. No entanto, tendo em vista os itens que serão avaliados
no processo de ranqueamento (fluxo turístico permanente; atrativos turísticos;
equipamentos e serviços turísticos) nos perguntamos como São José do Barreiro irá
concorrer com, por exemplo, o município de Santos, que possui cerca de 420 mil
habitantes ou Embu das Artes e Guarujá que possuem, aproximadamente, 240 mil
habitantes cada (IBGE, 2016). Todavia, além do numero de habitantes e portes das
cidades, deve-se considerar também a diferenças de perfil (litoral e interior).
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Longe de afirmar que o número de habitantes justifique o potencial dos
municípios, mesmo sabendo que o porte da cidade implica numa maior
infraestrutura para atender a população e, consequentemente, os turistas, a intenção
é ressaltar que o desenvolvimento do turismo, de forma sustentável, está atrelado a
diversos fatores, como culturais, ambientais, sociais, entre outros. Sendo assim, é
possível avaliá-lo deixando de lado todo o restante do contexto? Dessa forma,
percebemos a necessidade de estudos voltados a esta política pública, na medida
em que possam identificar quais são os verdadeiros interesses envolvidos na sua
formulação.
Ainda na última questão do formulário, sobre quais são os desafios de
planejar o turismo no município e de manter-se no cargo de gestor, constaram entre
as respostas dos gestores formados e também os não formados em Turismo,
principalmente, o baixo repasse de recursos destinados pela prefeitura para o órgão
público de turismo.
[...] para se ter uma ideia, o orçamento da secretaria de turismo é tão
baixo que mal conseguiremos fazer o material publicitário esse ano
(GESTOR BACHAREL EM TURISMO 2).
O maior desafio é conquistar recursos dos órgãos oficiais e conseguir
novos investidores para o turismo. Estamos conseguindo o apoio da
população que entende o trabalho de reconstrução do turismo em
nossa estância, devido a omissão dos últimos 4 mandatos (GESTOR
BACHAREL EM TURISMO 3).
[...] temos muitos projetos, mas poucos saem do papel, é muito difícil
manter o turismo com o orçamento baixo, como é o caso da nossa
cidade (GESTOR 6).

As estâncias são consideradas municípios que possuem expressivo
potencial turístico, e por esse motivo devem receber incentivos financeiros voltados
para a aplicação em serviços e infraestrutura turística. Diante dos comentários dos
Gestores bacharéis em turismo 2 e 3 e do Gestor 6, vê-se que os órgãos de gestão
municipal de turismo, responsáveis por manter o município com o título e com isso
angariar tais recursos, no momento da distribuição estão sendo menos favorecidos.
Esse dado pode justificar a falta de importância que está sendo atribuída a estes
órgãos, refletidas nas falas dos gestores entrevistados. Nesse sentido, vê-se a
necessidade da parceria entre os setores público e privado, uma vez que a atividade
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turística se enquadra na iniciativa privada, mas depende do setor público para
determinar e direcionar suas diretrizes.
Outro ponto a ser levantado, a partir da análise de Fratucci; Schwantes;
Maia (2014) é fato que os municípios passaram a ter, desde a Constituição de 1988,
responsabilidades de gerir e manter uma série de serviços públicos, sem terem tido,
em contrapartida, um equivalente de autonomia técnica, fiscal e financeira, que lhes
viabilizassem o cumprimento de tais competências e responsabilidades.
Na sequência outro desafio mencionado pelos gestores formados em
turismo inclui a falta de investimento e a baixa qualidade da prestação de serviços
turísticos e a insipiência por parte do trade turístico em considerar que não é preciso
conhecimento técnico para atuação na área.
O maior desafio está em convencer o governo, o COMTUR e os
empresários do trade a investirem em qualidade de serviços
(GESTOR BACHAREL EM TURISMO 4).
Outro aspecto importante a ser destacado é a falta da
profissionalização e qualificação dos 'atores' envolvidos no turismo
(GESTOR BACHAREL EM TURISMO 5).
Falta visão dos empresários e pessoas ligadas ao turismo que
acham que não é preciso conhecimento técnico para operação e
gestão de equipamentos e serviços turísticos (GESTOR BACHAREL
EM TURISMO 6).

A ausência de investimentos em qualidade de prestação de serviços pode
estar associada à falta de entendimento dos empresários envolvidos no setor
turístico, segundo a fala dos Gestores 4, 5 e 6. A consequência da falta de
entendimento dos atores envolvidos no turismo, talvez esteja refletindo na baixa
competitividade

dos

municípios

brasileiros

quando

comparado

a

destinos

internacionais. Enquanto não estabelecermos como meta a melhoria da qualidade
de serviços, talvez não tenhamos um turismo que possibilite, todos os benefícios
mencionados por Hall (2001) como a preservação do meio ambiente natural, a
conservação do patrimônio e a valorização a cultura e a história, e sobretudo o
envolvimento da comunidade local, não apenas como mão de obra, mas como
empreendedores.
Como foi possível observar no capitulo 4, a partir do ano de 2015 o
FUMTUR passou a incluir a qualidade de serviços como uma das possibilidades
legais de investimento público. No entanto, ao analisar os pedidos de liberação de
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recursos do DADETUR, (2016) não vemos investimentos destinados aos serviços,
mas sim à infraestrutura, pavimentação e recapeamento asfáltico, prova de que nem
os princípios, muito menos a possibilidade de investimento estão sendo
considerados pelas estâncias paulistas.
Além disso, os problemas nos processos licitatórios e burocráticos foi algo
mencionado e que possivelmente está prejudicando a contratação de prestação de
serviços para o turismo.
A Lei nº 8666/937 não tem dispositivos específicos para o Turismo e
assim atravancam as contratações de prestação de serviço
(GESTOR BACHAREL EM TURISMO 7).

Sobre os desafios de permanecer no cargo, houve poucos comentários.
Percebeu-se,

principalmente

nos

formulários

respondidos

por

telefone,

a

insegurança dos participantes em responder, mesmo que o formulário realçasse a
questão da confidencialidade e do seu propósito.

Entre aqueles que decidiram

responder, mencionaram, principalmente os interesses políticos e a falta de
autonomia que interferem nas tomadas decisões.
Como o cargo é de confiança e político, essa pergunta é difícil de
responder. A gente precisa atender uma série de interesses. Porém,
o bom relacionamento com o trade turístico, a imparcialidade e a
captação de eventos são aspectos que ajudam a ter o cargo por 4
anos (GESTOR BACHAREL EM TURISMO 8).
[...] estou na gestão pública há um bom tempo e as coisas funcionam
do mesmo jeito. Sempre que muda a gestão corremos o risco de
perder o cargo (GESTOR BACHAREL EM TURISMO 9).
[...] já trabalhei em outras secretarias, os interesses políticos
prejudicam qualquer gestor, não apenas o do turismo (GESTOR
BACHAREL EM TURISMO 10).

Como identificado nas falas dos gestores 8, 9 e 10, a questão dos interesses
políticos influenciam na autonomia do gestor. Logo, nem sempre as tomadas de
decisões vão ao encontro do planejado, mas sim no propósito de atender os
interesses políticos, como aponta Nunes (1997). Mesmo que haja dentro do órgão
público um profissional qualificado, qual seria sua real efetividade diante desse

7

A Lei Nº 8666 de 21 de junho de 1993 regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
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cenário encontrado? Não sendo exclusivo do turismo, esse fato pode se estender
para os outros setores públicos.
Além das informações cedidas via formulário pelos 14 gestores formados em
turismo, em nível de bacharelado, buscou-se também entrevistá-los na tentativa de
saber mais detalhadamente sobre os objetivos que versam essa pesquisa: os
desafios da atuação e de manter-se no cargo de gestor. Aproveitou-se também para
averiguar se a formação em questão é considerada importante, por parte do governo
municipal, e se a mesma atende as exigências do cargo.
Dentre os 14 gestores, foi possível entrevistar 1 deles presencialmente, e
outros 4 gestores aceitaram participar da entrevista a distância (por telefone).
Diferente das demais respostas obtidas pelo formulário, as entrevistas
possibilitaram identificar outros desafios além dos apresentados nas respostas
anteriores. Evidenciaremos estas questões mais pontuais na tentativa de
complementar os desafios vivenciados pelos bacharéis em Turismo que atuam como
gestores das estâncias paulistas.
Nitidamente pode-se observar em todas as entrevistas a falta do
entendimento das funções da secretaria (órgão público) e do secretário (gestor
público) por parte do governo municipal, do trade turístico e da população local.
[...] acredito que falte o entendimento de quais são as funções do
secretário de turismo e da secretaria. Uma das principais, o
planejamento, na maioria dos municípios é deixado de lado. O
secretário de turismo é cobrado para ser o organizador de eventos
(GESTOR BACHAREL EM TURISMO 3).
A população tem a visão de que a administração pública deve ser
responsável sozinha pelo desenvolvimento do turismo, e a gente
sabe que não é bem assim, ninguém constrói nada sozinho,
precisamos de parcerias com os empresários do setor (GESTOR
BACHAREL EM TURISMO 7).

Conforme a fala do Gestor 3, entendemos que o conhecimento das funções
do órgão e gestor público é essencial para que haja um planejamento participativo,
equilibrado, em que todos saibam suas responsabilidades, deveres e limites.
Somente dessa forma a atividade consegue se desenvolver em parceria com todos
os atores envolvidos, atendendo as necessidades e anseios dos turistas, do trade
turístico e da população local.
Quando questionados sobre se a formação era considerada importante pelo
governo municipal e se a mesma atende as exigências do cargo, os 4 gestores
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bacharéis em Turismo entrevistados afirmaram positivamente, inclusive para o
cumprimento da nova legislação. Contudo, a falta de reconhecimento das
possibilidades do turismo por parte dos outros setores da administração municipal
foram aspectos referidos que interferem na atuação.
O maior desafio, além da dotação orçamentária que é baixa, é fazer
com que o turismo seja visto pelo poder público como uma atividade
importante e viável para o desenvolvimento econômico e social do
município (GESTOR BACHAREL EM TURISMO 11).
Os outros setores da administração pública não levam o turismo a
sério, por isso não se dedicam como deveriam, isso nos dificulta
muito. Mas estamos trabalhando para mudar essa realidade
(GESTOR BACHAREL EM TURISMO 6).
O maior desafio é mostrar ao poder executivo e legislativo a
importância do investimento no turismo e das suas possibilidades
(GESTOR BACHAREL EM TURISMO 7).

Como mencionam os autores Hall (2001); Barretto (2003); Fratucci (2009),
afirmam que o turismo oferece amplas possiblidades de benefícios que precisam ser
consideradas no momento do planejamento. Novamente enfatizamos que a falta de
conhecimento e entendimento do turismo por parte da população, dos empresários e
do poder público pode estar associada o baixo investimento na qualidade de
prestação de serviços.
Entre os setores públicos da administração municipal, o turismo tem sido
visto como uma atividade menos importante. A falta de reconhecimento das suas
possibilidades de desenvolvimento social, cultural, econômico e sustentável dificulta
a atuação dos gestores. Esse fato é de difícil compreensão, sobretudo quando se
trata de municípios turísticos.
Foi questionado especificamente a respeito da falta de recursos (um dos
itens mais mencionado quanto à dificuldade de se planejar o turismo).
Na divisão dos repasses, por lei, deve se destinar recursos mínimos
aos serviços básicos (educação, saúde, segurança). Após esses
setores serem contemplados é feita a divisão para os demais
setores. Os municípios pequenos já não têm muita receita, fica difícil
atender até os serviços básicos, quem dirá a pasta de turismo. Se
não fosse o repasse anual do DADETUR, não teríamos como investir
no turismo (GESTOR BACHAREL EM TURISMO 8).
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De acordo com a fala do gestor bacharel em Turismo 8, a baixa economia
do país pode estar refletindo diretamente no baixo repasse para os municípios, que
por consequência também reflete na falta de recursos para o turismo.
O turismo, quando planejado, pode ser uma ferramenta de desenvolvimento
do setor econômico, porém, é preciso que os serviços básicos sejam atendidos.
Esse é o grande dilema vivenciado pelos países em desenvolvimento, como o Brasil,
pois como destinar recursos para o turismo sendo que os serviços básicos ainda se
encontram em estado precário e requerem atenção? Dessa forma, os recursos que
são, inicialmente, destinados para o turismo acabam sendo utilizados em outros
setores, na tentativa de suprir a falta de recursos nos serviços básicos, podendo
perder parte do seu propósito.
Já que os gestores não possuem autonomia no processo de repasse dos
recursos gerais do município, questionamos então sobre os repasses específicos do
FUMTUR, destinados pelo DADETUR.
No início do ano é repassada ao prefeito uma estimativa dos
recursos disponíveis pelo DADETUR para serem aplicados no
município. O prefeito, junto com a secretaria municipal de obras
estudam as viabilidades de investimentos e depois encaminha as
propostas para o conhecimento da Secretaria Municipal de Turismo e
o para o COMTUR (GESTOR BACHAREL EM TURISMO 8).

Apesar do COMTUR e o órgão de gestão pública do turismo municipal
serem consultados, ou terem conhecimento, sobre a destinação dos recursos do
DADETUR para o município, ainda assim as tomadas de decisão são atribuídas ao
prefeito, demostrando a falta de autonomia do cargo de gestor de turismo em
relação aos interesses políticos, como descreve a fala do gestor bacharel em
Turismo 8.
A entrevista permitiu analisar, relativamente, a preocupação dos gestores
formados em turismo sobre a continuidade das políticas públicas.
A falta de profissionais de turismo no quadro efetivo dificulta a
continuidade do trabalho nas mudanças de gestão. Quando
assumimos a pasta começamos praticamente do zero (GESTOR
BACHAREL EM TURISMO 3).
[...] para o gestor o maior desafio é a falta de continuidade na política
pública para um setor que muda a cada mandato (GESTOR
BACHAREL EM TURISMO 11).
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Se por um lado o turismo se desenvolve de médio a longo prazo, por outro
os mandatos duram apenas 4 anos, além disso o gestor comissionado não possui
nenhuma segurança em seu cargo, podendo ser exonerado a qualquer momento.
Neste sentido, sobre a fala do Gestor 3, vemos a necessidade da contratação de
mais profissionais concursados dentro dos órgãos públicos de turismo municipais,
para que o planejamento e as políticas púbicas não sofram prejuízos a cada
mudança de mandato.
Após a aplicação do formulário e das entrevistas com os gestores de turismo
municipais, foram realizadas mais 3 entrevistas com a finalidade de compreender
como o bacharel em Turismo pode fazer parte dos processos estabelecidos pela Lei
nº 1261/15 ou se este profissional já está sendo considerado dentro das avaliações
técnicas. Neste sentido, foram entrevistadas pessoas que estão diretamente
relacionados com a elaboração e implementação desta politica pública. Os
entrevistados foram: o Secretário de Turismo do Estado de São Paulo; a Assistente
Administrativa da Diretoria do DADETUR e um dos Deputados Estaduais
responsáveis pela elaboração da lei.
A entrevista realizada com o Secretário de Turismo do Estado de São Paulo
teve como objetivo identificar: se as estâncias estão conseguindo atender a lei; quais
estão sendo os principais desafios enfrentados por estes municípios para o
cumprimento; se o secretário fará parte da equipe de especialistas responsável pela
avaliação técnica das estâncias; se o bacharel em Turismo esta sendo visado para
compor esta equipe, e qual dos meios de contração dos gestores municipais de
turismo – comissionado ou concursado – seria mais eficaz para o cumprimento da
lei.
Quando questionado se as estâncias estão conseguindo atender a lei e
quais estão sendo os principais desafios enfrentados por estes municípios para o
cumprimento, o Secretário informou que as estâncias que não conseguirem atender
a lei até a data limite serão desclassificadas automaticamente, e desacredita que
todas conseguirão atender a mesma. Sobre os desafios, relatou que ainda existem
estâncias que não possuem o Plano de Desenvolvimento Turístico, tampouco um
COMTUR.
[...] acredito que 30% das estâncias não vão conseguir atender a lei
dentro do prazo [...] as estâncias já existem há tanto tempo que é
difícil de acreditar que existam ainda algumas sem um Plano de
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Turismo ou um Conselho Municipal de Turismo (SECRETÁRIO DE
TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO).

Com relação a sua possível participação na equipe de especialistas, o
Secretário respondeu que fará parte da equipe. Sobre se o bacharel em Turismo
está sendo visado para compor esta equipe e qual dos meios de contração dos
gestores municipais de turismo seria mais eficaz para o cumprimento da lei, ele
informou que engenheiros, arquitetos e turismólogos irão fazer parte do processo e
que o melhor meio de contratação é o concursado.
Sim, farei parte da equipe supervisionando todo o processo. A equipe
será composta por engenheiros, arquitetos e principalmente
turismólogos. [...] concursados sem dúvida, se dependesse de mim
teria ao menos 1 turismólogo por município (SECRETÁRIO DE
TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO).

Cabe enfatizar que a profissão de turismólogo, não exige necessariamente,
a formação acadêmica em turismo para o seu exercício, visto que ela não é
regulamentada. Contudo, esse termo é utilizado pela ABBTUR e é conhecido
popularmente para referir-se aos bacharéis em Turismo. Como a pergunta ao
Secretário de Turismo do estado de São Paulo foi com relação a inserção do
bacharel em Turismo na esfera pública, entendemos que ao utilizar o termo
turismólogo ele estava se referindo ao bacharel.
Diante das informações cedidas pelo Secretário, cabe primeiramente
analisar o porquê de parte das estâncias não estar conseguindo atender a lei. Será
que esse fato pode estar relacionado com a falta de gestores formados em turismo?
Sobre a sua participação dentro da equipe de especialistas, novamente levantamos
o questionamento: como este processo será técnico e não sofrerá interferência
política se o cargo de Secretário Estadual de Turismo é exclusivamente político e
não se exige conhecimento algum para a sua contratação?
Como mostra a notícia divulgada no site oficial de jornalismo da Rede
Record (2017), o governo do estado vem sofrendo pressão na determinação dos
municípios de interesse turístico. A verba do turismo é vista como uma renda extra
pelas prefeituras, o que está causando bastante interesse, justamente em um
momento de crise. A notícia anuncia o risco de contaminação política no processo
de avaliação causada pelas eleições de 2018 (R7, 2017).
Contudo, o Secretário reconhece a importância do bacharel em Turismo no
processo de avaliação das estâncias, assim como inserido, de forma concursada,
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nos órgãos públicos de turismo municipais, o que é contraditório com a realidade
vivenciada por estes municípios.
Na sequência, a entrevista realizada com um dos deputados estaduais
responsáveis pela criação da lei complementar nº1262/15 teve como objetivo
identificar: quais foram os motivos para a criação da lei; se ele acredita que as
estâncias conseguirão atendê-la; se ele fará parta da comissão de especialistas
responsável pela avaliação e como será feita a escolha dos integrantes dessa
equipe.
O Deputado informou que o motivo pelo qual ocasionou na criação da lei foi
a intenção de desenvolver ainda mais o potencial turístico do Estado de São Paulo.
A legislação prevê um mecanismo de disputa. Os Municípios de
Interesse Turístico mais bem colocados no ranking poderão se tornar
Estâncias Turísticas. Será um prêmio às melhores práticas do setor,
beneficiando a excelência na gestão pública. É uma legislação
pioneira, que enxerga o turismo como uma atividade econômica
importante, que movimenta a economia do município, gera emprego
e renda e contribui para o desenvolvimento regional (DEPUTADO
ESTADUAL DE SÃO PAULO).

Tal mecanismo de disputa referido pelo deputado estadual de São Paulo nos
faz questionar o quão sadio será essa “competição”. Uma vez que existe a política
de regionalização, que tem como objetivo estabelecer vínculos entre municípios para
que eles possam se desenvolver, juntos, por meio da atividade turística. Essa
política faz com que diferentes produtos e serviços sejam oferecidos para os turistas
dentro de uma mesma região, em uma forma de integração. Sendo assim, como
esses municípios se colocarão diante desse mecanismo de disputa e, ao mesmo
tempo, da política de regionalização? Quando cada município começar a priorizar
apenas o que acontece dentro de seu perímetro, logo os circuitos e roteiros
turísticos que fazem parte dessa política ficarão de lado, prejudicando o
planejamento turístico regional.
Sobre sua opinião em relação ao cumprimento dos requisitos da lei pelas
estâncias, relatou que um dos objetivos da lei é fazer com que apenas aqueles
munícipios que realmente estejam comprometidos com a atividade permaneçam
dentro da categoria, então possivelmente alguns municípios irão perder o título.
Existem alguns casos de Estâncias Turísticas que ao longo dos anos
se afastaram desta vocação, e se quiserem continuar como
estâncias precisarão novamente tratar o turismo como prioridade. A
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nova legislação é benéfica neste sentido, pois irá promover uma
competição saudável entre os municípios e valorizar as melhores
práticas (DEPUTADO ESTADUAL DE SÃO PAULO).

Referente sobre se ele fará parte da equipe de avaliação e como será feito a
escolha dos integrantes dessa equipe, o deputado informou que não fará parte, pois
o processo deverá ser exclusivamente técnico, e disse que ainda não está definido
como se dará a escolha dos integrantes da equipe.
O ranqueamento das Estâncias Turísticas e dos Municípios de
Interesse Turístico será feito de forma exclusivamente técnica, sem
interferência política, com base em critérios pré-estabelecidos pela
Lei Revisional, que será enviada para a Assembleia Legislativa a
cada três anos pelo poder executivo (DEPUTADO ESTADUAL DE
SÃO PAULO).

Sem ter o esclarecimento sobre os critérios de como será feita a seleção da
equipe da comissão de especialistas, se o bacharel em Turismo fará parte desse
processo ou de que como será realizado a avaliação das estâncias, foi necessário
entrevistar a Assistente Administrativa do Diretor do DADETUR como tentativa de se
obter tais esclarecimentos. Foi proposto pelo próprio Diretor do DADETUR que
entrevistássemos a sua Assistente Administrativa, pois havia assumido o cargo o
recentemente e afirmou não possuir conhecimento das questões, diferente da sua
Assistente que era concursada, e estava no departamento desde sua criação, há
mais de 30 anos.
Por sua vez, a primeira pergunta feita a essa funcionária versava sobre o
modo que será avaliado o desempenho das estâncias, que resultará no
ranqueamento dos municípios. Foi respondido que o DADETUR está desenvolvendo
um sistema de pontuação sobre os critérios da lei. Os municípios que atenderem os
critérios receberão pontos, logo os 3 municípios menos pontuados serão rebaixados.
Ainda assim, nenhum documento foi apresentado que explique detalhadamente o
processo.
Vai ter um quadro que nós vamos fazer com todas as pontuações, as
3 estâncias que menos atender aos critérios, automaticamente 3 MIT
(Município de Interesse turístico) ocuparão seus lugares
(ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DO DADETUR).

Ao perguntarmos se todas as estâncias estariam conseguindo atender a lei
ou se algum critério em especifico não estaria sendo atendido, a entrevistada
informou que parte das estâncias ainda não possuem todos os documentos

95

necessários para o cumprimento da Lei, mas que não houve nenhuma reclamação
sobre os critérios estabelecidos.
Não houve nenhuma reclamação, mas como 55 prefeitos são novos,
eles ainda estão tentando entender os processos ou não estão
preocupados. Ainda tem muita estância que nem começou a fazer o
PDT. Quando chegar a hora da avaliação, elas serão cobradas e aí
quem não tiver tudo em ordem, infelizmente... (ASSISTENTE
ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DO DADETUR).

Vemos que parte das estâncias pode ser desclassificada não pela falta de
vocação para o turismo, mas simplesmente por não conseguir atender a Lei
nº1261/15. Se a estância não consegue cumprir os requisitos básicos de
planejamento proposto pela nova legislação, como poderia desenvolver turismo
sustentavelmente? Este dado pode ser um dos principais indícios da falta de
profissionalização nos cargos de gestão pública do turismo municipal.
Se tratando da comissão de especialistas que avaliará as estâncias, foi
perguntado como será composta esta equipe e se o bacharel em Turismo estava
sendo visado neste processo, visto que este profissional é especialista no
planejamento do turismo.
Uma parte da equipe de especialistas será composta por
funcionários da Secretaria de Turismo, da Assembleia Legislativa do
Estado, do Conselho Estadual de Turismo, da Secretaria de
Planejamento e representantes do COMTUR. Mas ainda não se sabe
a quantidade de cada um (ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA
DIRETORIA DO DADETUR).

Sobre se o Bacharel em Turismo está sendo visado para compor a comissão
de especialistas, ela afirma que:
[...] na comissão por enquanto não, mais pra frente talvez, até porque
não serão feitas as avaliações agora. No momento ele pode, e será
bem-vindo, nos municípios, lá ele tem muito o que atuar, você não
concorda? Se eles não o tiverem, eles vão cometer erros. Pra
assinar o COMTUR tem que ser da área; para assinar o Plano
Diretor tem que ser da área; pra fazer pesquisa tem que ser da área;
ou faz convênio ou tem que ter. Mas a opção é do município, nós não
podemos determinar (ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA
DIRETORIA DO DADETUR).

Como a comissão de especialistas, a princípio, será formada apenas no
próximo ano, 2018, percebeu-se na entrevista que não se tem nada definido ainda,
são apenas suposições. Ao dizer que o bacharel em Turismo ainda não está sendo
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considerado para compor a comissão, a entrevistada, na verdade, está dizendo que
não abriram novas oportunidades de contratação no momento, mas que os
profissionais já contratos, que fazem parte da Secretária atualmente, irão atuar.
Não ficando totalmente claro por quem será constituída tal comissão, podese ter como base a comissão estabelecida para a avaliação dos Municípios de
Interesse Turístico (MITs), (Anexo 1), a qual já está ocorrendo. Nota-se que dentro
dessa primeira comissão dos MITs constam bacharéis em Turismo da própria
Secretaria do Estado atuando.
Nós temos que ter turismólogos aqui, e nós temos na Secretária.
Inclusive um deles faz parte do grupo de especialistas do MIT e nos
ajuda bastante (ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA
DO DADETUR).

A entrevistada afirmou também que o processo de avaliação dos municípios
terá que ser técnico, mas deu a entender que mesmo assim, esse processo sofrerá
intervenção politica.
O grupo que analisa as solicitações dos MIT, e que farão a análise
das estâncias, é um grupo técnico, não é um grupo político. Mas
depois que for para Assembleia Legislativa ai a gente não sabe né
(riso), entendeu? (ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA
DO DADETUR).

Foi perguntado novamente se existiria a possibilidade do Secretário de
Turismo do Estado de São Paulo vir a fazer parte dessa comissão, já que como visto
anteriormente, este cargo é político, podendo interferir nos processos técnicos.
Ele sempre participa. É ele quem assina tudo. Ele dará a avaliação
final. Ele tem que corroborar com o grupo. Não tem havido nenhuma
vez que ele tenha sido contra aquilo que foi dito (riso), e não foi por
causa disso que trocou o Secretário várias vezes (riso)
(ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DO DADETUR).

Mesmo que os integrantes da comissão sejam técnicos, a avaliação final
ficará condicionada pela aprovação de um cargo político. Mais uma vez
evidenciando os interesses políticos sobrepostos aos técnicos, mesmo sendo
pautado em legislação que exige elementos técnicos. Esse fato se confirma perante
o Oficio CG-GS/ST nº 646/2017 (Anexo 2), no qual houve a solicitação de 40
municípios de interesses turístico barrados na Assembleia Legislativa, após o
Secretário de Turismo do Estado de São Paulo afirmar que os municípios
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cumpriram com os requisitos técnicos sem a aprovação da comissão de
especialistas.
Diante de todos os fatores que podem estar interferindo no planejamento do
turismo das estâncias paulistas, foi questionado se os municípios conseguirão
atender aos critérios da Lei até abril de 2018, prazo final estabelecido pela
Legislação.
Vai ter que ser prorrogado o prazo, vai ter não, será prorrogado o
prazo para 2019 porque não tem MIT suficiente para começar a
avaliação. Apenas 20 MITs conseguiram ser aprovados. Pra chegar
a 140 falta muito, não vai dar tempo (ASSISTENTE
ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA DO DADETUR).

A baixa quantidade de municípios que atendem os critérios da Lei nº
1261/15, tanto de MITs quanto de estâncias, pode estar relacionada: com a falta de
profissionalização do setor de gestão pública do turismo; com a baixa inserção de
bacharéis em Turismo em cargos de gestor público municipal e com a falta de
autonomia e de recursos dos órgãos de gestão pública do turismo municipal. Esses
indícios estão acarretando na prorrogação do prazo para o ranqueamento, o que
demonstra mais uma vez que o planejamento do turismo continua sendo pautado
em interesses políticos e que a implementação da lei em questão não é
politicamente interessante.
Como forma de ilustrar, de uma maneira mais prática, com relação às
opiniões e respostas dos entrevistados (secretário de Turismo do estado de São
Paulo, deputado estadual de São Paulo, e assistente administrativa da diretoria do
DADETUR), elaboramos um quadro com suas principais respostas. A partir Quadro
2, é possível estabelecer um comparativo suas as opiniões percebendo divergências
entre as repostas, o que demonstra que nem os responsáveis pela criação,
fiscalização e andamento da Lei estão sabendo como os munícipios estão se
preparando para se adequar aos requisitos exigidos, como será o processo de
ranqueamento (político ou técnico), e como e/ou quando ela entrará em vigor.
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Quadro 2 – Principais respostas dos entrevistados (secretário de Turismo do estado
de São Paulo, deputado estadual de São Paulo, e assistente administrativa da
diretoria do DADETUR).

Secretário de
Turismo de São
Paulo

Apenas 30% das
estâncias não vão
conseguir cumprir a Lei

Fará parte da comissão.
Ao menos 1 turismólogo
concursado, por
município também

Deputado Estadual
de São Paulo

A criação da Lei teve a
intenção de desenvolver
o potencial turístico de
SP - Competitividade

O ranqueamento será
exclusivamente técnico (paradoxo)

Assistente
Administrativa do
DADETUR

Quadro de pontuações
(3 estâncias darão
espaço para 3 MITs).

Nenhuma estância
reclamou sobre
possíveis dificuldades
para atender a Lei

Comissão será técnica,
não política.
Mas depois passa para a
Assembleia Legislativa

O Secretário assina tudo.
Não tem reprovado nada
trocas de secretários

Será prorrogada para
2019.

Fonte: (Rodrigo Herzer, 2017).

Por fim, fica evidente que para se obter os recursos financeiros, que alguns
do governo chamam de extra, o processo será mais burocrático e difícil. Haverá
necessidade de maior empenho dos municípios para conseguir ou continuar com o
título e receber os incentivos para desenvolver o turismo localmente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reafirmando o que já foi mencionado anteriormente, as discussões trazidas
para esta pesquisa tinham como finalidade de identificar se os bacharéis em turismo
estão se inserindo nos cargos de gestor público de turismo em municípios
considerados turísticos, como é o caso das estâncias de turismo do estado de São
Paulo; quais os principais desafios de atuação desse profissional; e se os critérios
estabelecidos pela nova legislação (nº 1261/15) atribuem importância para o
Bacharel em Turismo.
A partir da revisão bibliográfica, percebeu-se que o turismo é uma atividade
que

pode

oferecer

inúmeros

benefícios,

normalmente

associados

a

sua

potencialidade de desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental,
sobretudo, sustentável. Mas quando seu processo de implementação ocorre sem
planejamento, há também a possibilidade de gerar uma série de impactos negativos,
até mesmo irreversíveis, nas comunidades receptoras.
Nesse sentido, buscou-se destacar a importância da gestão pública para o
planejamento do turismo, de forma estratégica e participativa. Além de enfatizar a
necessidade de profissionais com o conhecimento técnico da área dentro desse
processo.
O bacharel em turismo se mostra como o profissional especializado no
planejamento da atividade. O contexto histórico e atual da formação acadêmica
corrobora e possibilita com a inserção deste profissional em órgãos públicos de
planejamento do turismo, principalmente em munícipios turísticos.
Por sua vez, no estado de São Paulo são classificados, por lei, 70
municípios que recebem o título de Estância Turística e os incentivos econômicos
oriundos do Fundo de Melhorias dos Municípios Turísticos (FUMTUR). Contudo,
para estes municípios permanecerem com esse título, e continuarem recebendo os
incentivos, deverão atender a uma série de critérios técnicos exigidos pela Lei
complementar Nº 1.261 de 29 de abril de 2015, ficando ainda condicionados por um
processo de avaliação, o que ressalta a necessidade do planejamento público e de
um gestor com amplo conhecimento da área.
A pesquisa empírica identificou que apenas 25% das estâncias pesquisadas
possuem bacharéis em turismo como gestor público da área. Um número pequeno
quando comparado à seriedade da questão, pois como comprovado nas falas da
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assistente administrativa da direção do DADETUR, o processo de ranqueamento
não ocorrerá no prazo estipulado, já que parte das estâncias, assim como muitos
municípios pelo estado que querem se classificar como MITs, não estão
conseguindo simplesmente atender os critérios da lei nº 1261/15. Esse indício pode
pressupor que a falta de gestores com o conhecimento técnico pode estar
prejudicando esse processo e consequentemente interferindo no planejamento e
desenvolvimento do turismo municipal, se tornando um problema recorrente ao
longo dos anos. Por outro lado, esse número de 25% de bacharéis atuando nas
estâncias também representa um indício, mesmo que incipiente, de preocupação
para com esse profissional.
Tal número não afirma que não existam outros bacharéis atuando na gestão
pública destes municípios. Nosso objetivo se concentrou em pesquisar o cargo de
maior responsabilidade dentro dos órgãos públicos municipais de turismo, deixando
para um próximo momento a análise dos demais cargos, como os técnicos e os
concursados.
Dos municípios que estão conseguindo atender a lei, é válido ressaltar que,
uma parte deles está contratando empresas de consultoria para prestar os serviços
técnicos.
O fato dos municípios não estarem conseguindo atender os critérios, ou
contratando empresas de consultoria para tanto, sustenta novamente a ideia da falta
de profissionais especializados em turismo na gestão pública que possam
desenvolver os estudos, estabelecidos como requisitos.
Como foi observado, os estudos podem ser desenvolvidos pelos próprios
órgãos públicos, mesmo se tratando de municípios pequenos, com poucos recursos
humanos e financeiros, como mostra o recente caso do município de Rosana/SP,
que possui cerca de 19.691 habitantes (IBGE, 2016), e conquistou o título de
município de interesse turístico. Rosana desenvolveu os requisitos, inclusive o PDT
(ROSANA, 2015), com uma equipe de graduados e de graduandos estagiários em
turismo da Universidade Estadual Paulista (UNESP), mostrando que os convênios
podem ser uma alternativa viável e benéfica para ambos os envolvidos.
A contração de profissionais deve ser prioridade, visto que todos os critérios
deverão ser revisados a cada 3 anos para serem avaliados novamente. Neste
sentido, se o município não possuir profissionais especializados para rever os
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estudos,

ficará

refém

dessas

empresas,

destinando

altos

recursos

exacerbadamente.
Além disso, os gestores públicos precisam ter a consciência de que os
requisitos da lei nº 1261/15 vão além da posse ou não, dos documentos técnicos. Se
trata de um processo contínuo, em longo prazo, que vá de encontro com as
diretrizes de planejamento e que deve ser implementada como tal. Da mesma forma,
deve-se levar em conta que a necessidade de contratação do bacharel em turismo
não pode ser vista apenas para o cumprimento da lei. De nada adiante possuir o
Plano Diretor de Turismo Municipal se ele não for implementado e/ou supervisionado
de acordo com o seu planejamento, o que amplia as funções deste profissional
dentro destes órgãos.
Contudo, não descartamos a hipótese de que a exigência dos requisitos
técnicos da legislação possa mudar o cenário quase que exclusivamente político, em
que se encontra, atualmente, a gestão pública dos municípios estudados. Este pode
ser o primeiro passo para o reconhecimento e valorização do conhecimento técnico
da área, abrindo a possibilidade da inserção do bacharel em Turismo na gestão
pública municipal das estâncias, contribuindo para a profissionalização do setor, e
um melhor desempenho do desenvolvimento e do planejamento da atividade
turística.
Da mesma forma, considerando a complexidade da avaliação técnica para o
processo de ranqueamento das estâncias, identifica-se a importância de um
profissional com conhecimento em Turismo para compor a comissão de
especialistas. Um desses profissionais poderia ser o bacharel em turismo, visto que
ele é um dos principais especialistas no planejamento do turismo de acordo com sua
formação acadêmica. Não apenas se tratando do conhecimento em planejamento
propriamente dito, a formação em turismo dispõe de uma série de disciplinas que
comtemplam outras áreas de conhecimento fundamentais para este processo, como
Sociologia, Antropologia, Geografia, Administração, Economia, História, entre outras,
todas voltadas para a atividade turística.
Entretanto, poucas são as informações referentes de como será composta
essa comissão ou de como será feito essa avaliação. Não há documentos que
explicitem, e tampouco os principais representantes da criação e implementação da
lei nº 1261/15 souberam nos responder com clareza.
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Com relação aos principais desafios de planejar e manter-se no cargo de
gestor, identificou-se que o principal desafio relatado, independente da formação
acadêmica do gestor, versava sobre a falta de recursos financeiros repassados ao
órgão de gestão pública do turismo municipal. Esse dado pode demostrar a baixa
importância em que estes órgãos públicos vêm recebendo dos governos municipais,
sobretudo, no momento da divisão financeira, o que é incompatível com o fato dos
municípios serem intitulados como instâncias turísticas.
Os gestores bacharéis em turismo participantes dessa pesquisa relataram
como principais desafios de atuação: os interesses políticos; a falta de autonomia
reconhecimento e entendimento das funções do órgão e do cargo por parte do trade
turístico, do poder público e da população; e a baixa qualidade de prestação de
serviço oferecida pelo trade turístico.
A autonomia dos órgãos públicos de turismo, e dos gestores, também é
determinada pelo orçamento estipulado e repassado pelo governo municipal. Os
gestores de turismos, por mais especializados que sejam, não estão tendo
autonomia ou liberdade nas tomadas de decisões, conforme o alto número de
respostas relativas ás interferências políticas e a falta de recursos financeiros.
O DADETUR disponibiliza uma dotação orçamentária especial, e anual, a
todas as estâncias paulistas. Os valores referentes a estes repasses são
repetidamente destacados em documentos ou reportagens produzidas pelo
departamento. Por outro lado, quando analisamos a situação atual da gestão pública
do turismo desses municípios, nos deparamos com uma outra realidade. Os
interesses políticos interferem na aplicação dos recursos, fazendo com que os
gestores, e órgãos de gestão do turismo, percam autonomia, e os recursos percam
parte do seu propósito.
Sobre a inserção do bacharel em Turismo no mercado de trabalho,
destacamos a necessidade de mais estudos que abordem a formação, as
possibilidades de atuação, e suas contribuições profissionais na medida em que
consiga entender e diminuir o progressivo fechamento dos cursos de Turismo no
país.
Neste sentido, pensando na inserção destes profissionais na esfera pública,
sugerimos mais discussões sobre política nos cursos de Turismo, visto que se por
um lado o planejamento da atividade é tido dentro da teoria como uma área técnica,
na prática tem ocorrido de forma diferente, sendo essencial o aprendizado político
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neste processo. Outra questão que deve ser levantada nos cursos de Turismo é com
relação às pesquisas, é necessário que elas estabeleçam diálogos entre a
academia, mercado de trabalho e setor público. Essa pode ser uma saída para que
os cursos de turismo não desapareçam no futuro.
É preciso também que as instituições de ensino do turismo, públicas ou
privadas, se dediquem a estabelecer convênios e parcerias com a esfera de gestão
pública, e que os discentes busquem formas de diálogo com o poder público, como
por exemplo, por meio do Conselho Municipal de Turismo ou outros meios de
comunicação, na medida em que possam ocupar esses cargos. Caso contrário, os
vereadores, deputados e senadores que não possuem formação técnica,
experiência ou competência na área, continuarão a ocupar as pastas de turismo em
troca de apoio político, e como destaca Aldrigui (2016) jamais saberemos, de fato, o
que poderia ser feito de forma diferente.
Por fim, enfatizamos a dificuldade de conseguir contato com os gestores
públicos de turismo municipais das estâncias. Foram utilizadas diversas formas de
contato para conseguirmos realizar as entrevistas, mas 14 estâncias não
participaram por ausência do gestor em todas as nossas tentativas ou por não
concordarem em participar. No entanto, alguns gestores, além de participarem da
entrevista, demonstraram interesse para com os resultados dessa pesquisa, nos
solicitando uma cópia ao término do estudo. Com os representantes da criação e
implementação da lei nº 1261/15 tivemos dificuldades de conseguir contato por
conta das várias trocas de pessoas nestes cargos. Foi percebido também, durante
as entrevistas por telefone e presenciais, que os entrevistados estavam com receio
de futuras retaliações e, portanto, se limitaram ou se recusaram a responder
algumas perguntas.
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