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RESUMO

O principal escopo deste trabalho se volta para o estudo das políticas públicas de turismo em Roraima, o qual vem sendo trabalhado por seus 
artífices locais sob uma série de paradigmas. O objetivo geral consistiu em compreender como as políticas de turismo (oriundas das esferas 
nacional, estadual e local) foram articuladas no sentido de projetar os municípios de Roraima enquanto núcleos turísticos, chegando a tornarem-
se regiões turísticas por meio do Programa de Regionalização do Turismo – PRT. A análise dessas políticas de turismo empreendidas em Roraima, 
no intuito de projeta-lo como destino turístico nacional, encontraram diversos gargalos, revelando um conceito ainda pouco tratado pela 
academia, que diz respeito ao tempo do turismo. Ainda nesse mote, o estudo buscou compreender os aspectos balizadores da construção de 
Roraima enquanto destino turístico, o papel da capital Boa Vista como destino indutor do turismo regional, entre outros aspectos. Para tanto, a 
metodologia empregada consistiu numa sistematização de dados, obtidos pela revisão da literatura, pesquisa hemerográfica no jornal Folha de 
Boa Vista, entrevista com os integrantes do Fórum de Turismo de Roraima, análise de documentos e projetos oficiais disponibilizados pelo 
Ministério do Turismo (MTUR), Departamento de Turismo do Estado e de seus municípios, no intuito de identificar quais ações e políticas foram 
planejadas com vistas ao escopo turístico de cada região e núcleo turístico. Os dados foram sistematizados em três categorias de análise e 
discutidos (Turismo em Roraima, Política de Turismo em Roraima e Desenvolvimento do Turismo). Os resultados apontam para uma série de 
ações desconexas, que não puderam proporcionar condições necessárias para que o turismo pudesse se desenvolver plenamente em Roraima, a 
exemplo das políticas nacionais que não foram adaptadas à realidade regional, as dificuldades dos núcleos turísticos operarem no tempo do 
turismo e a ausência de recursos e de capital social capaz de integrar todos esses meandros.
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