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RESUMO 

 

LOPES, Mariana Manzano. O turismo no governo de Jair Bolsonaro: políticas públicas e 

discursos ideológicos (2019-2020). 2022. 210f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola 

de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 2021. Versão corrigida.  

 

Este trabalho contribui com os estudos de políticas públicas de turismo e com os estudos dos 

discursos políticos sobre turismo, estabelecendo um paralelo entre a agenda de políticas 

públicas de turismo e os discursos proferidos por sujeitos políticos. O objetivo geral foi analisar 

a influência dos discursos ideológicos do presidente Jair Bolsonaro nas políticas públicas de 

turismo em âmbito Federal. Para tanto, realizou-se uma pesquisa explicativa, de caráter 

qualitativo, de abordagem aplicada e delineamento de estudo de caso. O corpus contemplou 

discursos do presidente sobre turismo e documentos emitidos pelo Governo Federal e o 

Ministério do Turismo nos anos de 2019 e 2020. Os discursos políticos sobre turismo proferidos 

pelo presidente Jair Bolsonaro foram analisados por meio do modelo do percurso gerativo de 

sentido da semiótica francesa. O estudo revelou que Bolsonaro constrói seus discursos políticos 

e projetos políticos sobre turismo a partir da perspectiva do “eu” e as propostas por ele 

defendidas são aquelas que refletem seus desejos, habilidades, gostos pessoais, seu 

posicionamento ideológico e até seus hobbies. Também demonstrou que o presidente constrói 

uma dualidade sobre si mesmo, oscilando entre o sujeito do saber (dotado de conhecimento) e 

o sujeito do não saber (não dotado de conhecimento). Outra análise revelou que, em seus 

discursos, Bolsonaro tem como “tu” projetado a sua base de apoio. Ao falar de turismo, o 

presidente projeta a maior parte de seus discursos aos seus apoiadores, fazendo a todo tempo 

acenos a temas que são caros a essa base. O trabalho também demonstrou que o turismo é, na 

construção discursiva de Bolsonaro, uma figura que contribui para a construção temática da 

desregulação, em especial a desregulação ambiental. Bolsonaro faz crer, usando o turismo como 

argumento, que a regulação é o que emperra o crescimento do Brasil. Outro ponto destacado é 

que, por meio do percurso do destinador-manipulador, o presidente manipula seus enunciatários 

(eleitores e apoiadores), pedindo poder, manifestado por meio de apoio e aderência para 

conseguir pôr em prática seus projetos. Em adição, revelou-se que o presidente constrói seus 

discursos em cima da polarização, reafirmando a retórica “nós contra eles”. Assim, as duas 

principais contribuições desta pesquisa são: 1) entender como os valores ideológicos do 

bolsonarismo operam, por meio dos seus discursos, o que nos permite compreender as 

prioridades e as direções que este governo toma ou pretende tomar, em especial com relação ao 

turismo, o que auxilia na compreensão do poder de influência que esses discursos exercem nos 

apoiadores deste governo e; 2) demonstrar de forma aplicada a semiótica francesa como 

alternativa metodológica e teórica de pesquisa em turismo.  

 

Palavras chave: Turismo. Discurso político. Políticas públicas de turismo. Semiótica francesa. 

Governo Bolsonaro.  
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ABSTRACT  

 

LOPES, Mariana Manzano. The tourism in Jair Bolsonaro’s government: public policies 

and ideological speech (2019-2020). 2022. 210p. Dissertation (Master of Science) – School of 

Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, 2021. Corrected version.  

 

This work contributes to tourism policies studies and the studies of political speech about 

tourism, stablishing a parallel between the agenda of tourism policies and the speech spoken by 

politicians. The main objective was to analyze the influence of ideological speech of the 

Brazilian president Jair Bolsonaro in tourism policies in a federal scope. Therefore, explanatory 

research with a qualitative approach and case study design was adopted. The corpus 

contemplated speeches of the Brazilian president about tourism, and also documents issued by 

the federal government and the ministry of tourism between 2019-2020. Political speeches 

about tourism pronounced by the president Jair Bolsonaro were analyzed through model of the 

generative path of meaning in French semiotic. This study concluded that Bolsonaro has been 

constructing his political speeches and political projects about tourism from the perspective of 

“self” and the proposals defended by him are those that reflect his desires, skills, personal tastes, 

ideological position, and even his hobbies. This dissertation also demonstrated that the 

president has been constructing a duality over himself, oscillating between the subject of 

knowledge (knowledgeable) and the subject of non-knowledge (unknowingly). Another 

analysis revealed that in his speeches, Bolsonaro has “you” projected in his support base. When 

talking about tourism, the president projects the major part of his speeches to his supporters, all 

the time pointing to themes that are dear to them. This research also demonstrated that tourism 

is, in the discursive construction of Bolsonaro, a figure that contributes to the thematic 

construction of deregulation, specially an environmental one. Bolsonaro makes people believe, 

using tourism as an argument, that regulation is what stuck the growing of Brazil. Another 

highlighted point is that, through the path sender-manipulator, the president manipulates your 

enunciators (electors and supporters), asking power, manifesting through support and 

adherence to be able put in practice his projects. In addition, it was revealed that the president 

constructs his speeches over polarization, reaffirming the rhetoric “we against them”. Thus, the 

two main contributions of this research are: 1) understanding how the ideological values of 

bolsonarism  operates, through his speeches, what allow us to comprehend which are the 

priorities and the directions that this government takes or intends to take, specially towards 

tourism, what helps in the comprehension of influence power that these speeches exert on 

governments supporters, and; 2) demonstrating in an applied way the French semiotic as a 

methodological and theoretical alternative in tourism research.  

 

Keywords: Tourism. Political speech. Tourism policies. French semiotic. Bolsonaro 

government.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o evento político que ficou conhecido como “Jornadas de Junho de 2013”: uma 

série de manifestações em massa que ocorreram simultaneamente em diversas cidades do 

Brasil, motivadas inicialmente pelo aumento das tarifas nos transportes públicos e que 

posteriormente ganharam outras pautas, principalmente ligadas à luta contra a corrupção, à falta 

de investimento público em áreas como saúde e educação e os gastos públicos com a preparação 

da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, o Brasil vem passando por processo 

turbulento e incerto com relação à política e aos valores. 

Esse processo culminou na eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República, em 

2018. Com forte apelo discursivo nacionalista e conservador, Bolsonaro assumiu a cadeira 

presidencial em 1º de janeiro de 2019, tornando-se o 38º presidente do Brasil. Segundo Cioccari 

e Persichetti (2019) no debate político, o conservadorismo geralmente é associado às variadas 

posições contrárias aos avanços das pautas de esquerda, mais progressistas.  

Bolsonaro sempre defendeu as Forças Armadas e as pautas militar-estatizantes 

estiveram presentes em grande parte de seus discursos, durante seu mandato parlamentar como 

Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro, no período de 1991 até 2018.  

Nos últimos anos, ganharam força em seus discursos as pautas mais conservadoras, com 

ataques à esquerda e a grupos minoritários como os homossexuais. Na campanha eleitoral, a 

narrativa do “nós contra eles” reforçou a ideia de que havia um inimigo a ser combatido. Suas 

bandeiras aliaram-se às ideias neoliberais, que começaram a figurar em seus discursos por 

ocasião das eleições presidenciais, especialmente no tocante às políticas econômicas, mudando 

a posição estatizante que defendeu ao longo de seu período como deputado (CIOCCARI; 

PERSICHETTI, 2019).  

 

O presidente sempre se valeu de polêmicas. Sobreviveu sendo um espetáculo de si 

próprio com as declarações que aumentavam a repercussão do que é dito. Do outro 

lado, recebeu um retorno positivo de seus apoiadores mais fiéis, que lhe proferiram a 

alcunha de “mito” (CIOCCARI; PERSICHETTI, 2019, p. 138). 

 

 Segundo Kalil (2018, p. 03), Bolsonaro representa uma “extrema direita secular e 

religiosa no Brasil”, porém seus eleitores e apoiadores não formam um grupo social específico. 

Quando candidato, Bolsonaro conseguiu atrair o apoio de um público bastante heterogêneo. 

Kalil (2018) apurou, no entanto, uma convergência na figura do “cidadão de bem” e nos 

discursos polissêmicos contra a corrupção.  
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Segundo Kalil (2018) o conceito de “cidadão de bem” apresenta variações, mas, em 

geral define aquele que tem condutas corretas na vida privada e na vida cívica, se distingue dos 

bandidos e dos corruptos, considera legítimos, um conjunto específico de temas e agendas e 

sabe se comportar bem em manifestações. Kalil (2018) complementa que a mensagem 

difundida pelos grupos conservadores, de direita e de extrema direita, é a de que existe um 

conjunto de formas adequadas para a participação em manifestações públicas, uma espécie de 

etiqueta de protesto. 

Já aqueles que não se comportam como o “cidadão de bem” são considerados 

comunistas, petistas ou de esquerda. Esses também são vistos como apoiadores da corrupção e 

não trabalhadores. Trata-se, portanto, de uma “noção específica de pessoa e um sentimento de 

pertencimento à uma forma correta de estar no mundo” (KALIL, 2018, p. 09).  

No discurso anticorrupção dos apoiadores de Bolsonaro, Kalil (2018) afirma que é 

possível capturar seus sentidos a partir da tríade ‘Deus, pátria e família’. Ficando como a forma 

mais evidente de corrupção a máxima de que políticos roubam o povo. Porém, a corrupção 

também encontra sentidos em outras expressões relacionadas à desordem de costumes e valores 

que colocariam em risco a ordem familiar. Esses sentidos dizem respeito, principalmente, às 

“condutas morais, como a homossexualidade, a vida sexual desregrada e o aborto” (KALIL, 

2018, p.10).  

Kalil (2018) acrescenta que “o Estado se torna corrupto quando passa a tratar no 

ambiente escolar questões que seriam atribuições das famílias – como a orientação ideológica 

ou política ou mesmo a educação sexual” (KALIL, 2018, p. 10). É nessa perspectiva que o 

movimento Escola sem Partido1 ganha expressão.  

Uma terceira interpretação aos discursos anticorrupção é a confusão entre direitos e 

privilégios. Nessa perspectiva, são corruptos aqueles que obtém muitos direitos e não cumprem 

seus deveres. Enquadram-se, então, aqueles que se beneficiam de programas sociais, de 

políticas afirmativas ou de leis de incentivo. Nesses discursos que se expressam as críticas feitas 

ao programa Bolsa Família2, às políticas de cotas e à Lei Rouanet3. Ficando, assim, associada 

 
1 Escola sem Partido é um movimento político que visa implementar uma agenda política que estabelece os limites 

de atuação dos professores, impedindo a promoção de temas ligados às ideologias progressistas em sala de aula.  
2 Bolsa Família é um programa federal de transferência de renda, implementado durante o governo de Lula, e 

destinado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza, buscando garantir acesso à alimentação, saúde e 

educação.  
3 Lei Rouanet é a dominação dada a Lei Federal nº 8.313/91 de incentivo à cultura, ela oficializa o mecenato, 

permitindo que pessoas físicas e jurídicas destinem parte dos recursos que iriam para o pagamento do Imposto de 

Renda ao financiamento de obras artísticas e culturais. 
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à figura do “cidadão de bem” a aquele que luta contra todas essas formas de corrupção (KALIL, 

2018).  

Na perspectiva desta luta contra os diversos tipos de corrupção e na afirmação da figura 

do cidadão de bem, essas pessoas adotam um forte discurso anti-esquerda, fundamentado na 

retórica da corrupção do PT, tido como o partido “mais corrupto que já existiu” (SOLANO, 

2018; KALIL, 2018).  

Nesse cenário, se afirmam pautas como a redução do Estado (estado mínimo); 

substituição de políticos por não políticos; a ideia de que grupos minoritários, como o 

movimento feminista, negro e LGBTQIA+ estariam abusando de seus direitos e uma suposta 

desordem social, em que o cidadão de bem estaria desprotegido e o bandido estaria sendo 

protegido pelo Estado, reafirmado as retóricas dos direitos humanos para os humanos direitos 

e ‘bandido bom é bandido morto’ (SOLANO, 2018). Há também o combate ao conhecimento 

científico e a confusão entre fatos e opiniões.  

Outra pauta que se instalou no país, foi a banalização do discurso de ódio, que é 

legitimado como liberdade de expressão (SOLANO, 2018). A própria postura do presidente 

legitima este discurso. Como noticiado pelo jornalismo, ele desconsidera as formalidades do 

seu cargo e se expressa de modo grotesco, utilizando palavras de baixo calão e, muitas vezes, 

com agressões verbais aos profissionais de imprensa, especialmente às mulheres. 

Fiorin (2019) apurou que uma das operações enunciativas utilizadas no discurso da 

extrema direita é a universalização abstrata, que “nega as diferenças, para afirmar uma unidade 

superior que engloba contrários e contraditórios” (FIORIN, 2019, p. 372). Acredita-se que, na 

nação, não há separações nem divisões e, desta noção, surge a naturalização de valores 

nacionalistas, o culto às tradições e o rechaço à modernidade. Nestes discursos, as únicas 

diferenças aceitáveis são aquelas tidas como naturais, como homens e mulheres. Nesse sentido, 

pretende-se definir, então, os papéis de cada um na sociedade. Há, também, uma confusão entre 

nação e governo. Neste cenário, nação, Estado e governo seriam uma coisa só. Além disso, o 

discurso apresenta um desprezo por aqueles considerados mais fracos ou inferiores, o que 

explica o machismo e a homofobia presentes nas falas.  

Fiorin (2019) também apresentou que, nos discursos da extrema direita, há a criação de 

duas isotopias: a nacionalista e a religiosa. Na isotopia nacionalista, a distinção entre nacional 

e estrangeiro não é espacial, uma vez que o conceito de nação é ideológico, a nação é um 

conjunto de valores. “Assim, esse discurso, fundado numa axiologia simplista, que estabelece 

uma luta entre o bem e o mal, estabelece inimigos internos, que são os que não comungam dos 

valores conservadores que caracterizam a nação brasileira” (FIORIN, 2019, p. 374). Então, o 
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verdadeiro brasileiro é aquele cujos valores ideológicos são semelhantes aos do governo. Os 

outros são os inimigos e tudo passa a ser visto como uma luta entre a direita e a esquerda.  

Na isotopia religiosa, o “marxismo cultural” e o globalismo estariam promovendo uma 

cruzada contra os valores cristãos, os valores religiosos e contra Deus. Fiorin (2019) afirma que 

essas duas isotopias se sobrepõem. Além disso, o autor constatou que o discurso da extrema 

direita se pretende não ideológico. Sobre ideologia, o autor afirma: 

 
Muda-se o sentido dessa palavra. No discurso da extrema-direita, ela passa significar 

‘visão de mundo da esquerda’. A direita não tem ideologia, ela atém-se aos fatos, por 

isso, segundo ela [extrema-direita], seu ponto de vista sobre as coisas é sempre 

verdadeiro, enquanto o da esquerda é distorcido (FIORIN, 2019, p. 378).  

 

 Fiorin (2019) também identificou o uso de exemplificação saliente, em que, a partir de 

um caso isolado, faz-se uma generalização, o uso de hipérbole, que é o aumento da intensidade 

semântica como forma de enfatizar o que está sendo exposto, o uso de eufemismos, que é a 

diminuição da intensidade semântica com a finalidade de atenuar o que está sendo dito. O autor 

também apresenta que há uma oximorização, onde as contradições aparecem. Neste caso “se 

combinam numa mesma expressão elementos linguísticos semanticamente opostos. Esse tropo 

tem a finalidade de apreender as aporias, os paradoxos, as incoerências de uma dada realidade” 

(FIORIN, 2019, p. 380). É o caso, quando se afirma ‘Brasil acima de tudo’ mas se bate 

continência para a bandeira dos Estados Unidos da América.    

A extrema direita, também chamada de nova direita (GIORDANO, 2014) ou direita 

alternativa (SOLANO, 2018) emerge no cenário político, não só com Jair Bolsonaro no Brasil, 

mas também em figuras como Donald Trump nos Estados Unidos, Marine Le Pen na França, 

Matteo Salvini na Itália, Viktor Orbán na Hungria, Recep Erdogan na Turquia e Rodrigo 

Duterte nas Filipinas. Ancorada nesses discursos característicos e em uma vulnerabilidade 

existencial, amparada na sensação de risco permanente, de medo, especialmente de uma suposta 

investida comunista, de um saudosismo conservador e oferecendo respostas simplórias e, por 

vezes, enganosas a problemas complexos.  

Esses políticos trazem consigo uma agenda bastante específica de políticas públicas que 

precisam, de certa maneira, atender as pautas de seus apoiadores, tornando sustentável seu 

projeto de poder. Assim, diversas áreas da gestão pública são impactadas pelos discursos 

ideológicos proferidos por esses grupos.  

John Kingdon (2014), em seu Modelo dos Fluxos Múltiplos (Multiple Streams 

Framework) chamou de sentimento nacional (national mood) a situação em que um grande 

número de pessoas de um país têm ideias semelhantes e afirmou que esse sentimento sofre 
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mudanças ao longo do tempo e que essas mudanças têm impacto significativo nas agendas e 

nos resultados políticos. Assim, se os governantes consideram que a maioria das forças e grupos 

de interesse apontam para a mesma direção, os governos tendem a apontar suas ações nesta 

direção. São nas mudanças de ciclo político e nas reconfigurações de governos, parlamentos e 

hierarquias da administração pública os momentos mais propícios para as alterações das 

agendas (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017).  

Nos discursos do presidente, o turismo já apareceu como reforço às bandeiras 

nacionalistas4, para justificar políticas mais duras de segurança pública5, em declarações de 

discriminação a homossexuais e que reforçam a objetificação da mulher brasileira6, como 

argumento para flexibilização das políticas ambientais, em pautas ligadas às relações 

internacionais com países aliados e como argumento econômico para a condução negacionista 

da crise desencadeada pela pandemia de Covid-19.  

 O turismo é um fenômeno sociocultural que envolve as visões de férias, viagens, lazer, 

descanso, fuga da realidade, difusor de cultura entre povos, deslocamentos, motivações, 

transporte, hospitalidade e outros conceitos relacionados (LOHMANN; PANOSSO NETTO, 

2012). Mas além disso é, também, uma atividade de grande importância econômica e campo de 

excelentes oportunidades, gerando impactos sobre renda, emprego e bem-estar social de um 

país, região ou localidade (SANTOS; KADOTA, 2012).  

O Brasil tem, desde 2003, um Ministério do Turismo sob comando direto da Presidência 

da República. O órgão foi criado como pasta autônoma por meio da Medida Provisória - MP nº 

103, de 1 de janeiro daquele ano. A MP nº 103/2003 foi posteriormente convertida na lei nº 

10.683, de 28 de maio de 2003. A pasta é, segundo sua página institucional, responsável por:  

 

Desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável, com papel 

relevante na geração de empregos e divisas, proporcionando a inclusão social. O 

Ministério do Turismo inova na condução de políticas públicas com um modelo de 

gestão descentralizado, orientado pelo pensamento estratégico (MTUR, 2020a).  

 

 
4 BOLSONARO, 2019. “O Brasil é o 1° país do mundo em belezas naturais, mas um dos últimos em receita no 

turismo.” em Twitter @Jairbolsonaro. Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/115092435929024 

1024. Acesso em 04 de ago. de 2020.  
5 BOLSONARO, 2018. “Economia, turismo, segurança e muitos outros temas estão diretamente ligados” em 

Twitter @Jairbolsonaro. Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1078221562568998912/Photo/1. 

Acesso em: 04 de ago. de 2020.  
6 PORTAL TERRA, 2019. "Brasil não pode ser país do mundo gay", diz Bolsonaro: "Se quiser vir fazer sexo com 

mulher, fique à vontade", afirmou.  Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/brasil/brasil-nao-pode-ser-

pais-do-mundo-gay-dizbolsonaro,e3fc1683369c71b5e887a6ed79493e4d68othtcd.html. Acesso em: 04 de ago. de 

2020.  
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Pelas atribuições legais da pasta, é plausível inferir que a agenda do turismo, enquanto 

campo de interesse das políticas públicas, esteja orientada pelas pautas ideológicas do grupo 

político que está à frente do Governo Federal. Tais ideologias estão representadas tanto nos 

discursos do Presidente da República quanto no planejamento do setor. Afinal, de acordo com 

a Constituição Federal, promulgada em 1988, ao presidente compete estabelecer diretrizes 

gerais para promover o desenvolvimento nacional.  

O discurso é uma atividade comunicativa expressa por meio da linguagem. A linguagem 

é definida como a capacidade humana de comunicação através de um sistema de signos. “O 

discurso é a instância linguística que contempla os embates, os acontecimentos, as 

instabilidades de sentido” (FULANETI, 2018, p. 8).  

Foucault (1999) estabelece a relação do discurso com o desejo e o poder, posto que o 

discurso não é simplesmente aquilo que manifesta ou oculta um desejo. O discurso é, por si 

mesmo, também, o objeto do desejo. Da mesma forma, não é simplesmente aquilo que traduz 

as lutas ou os sistemas de dominação, mas também aquilo pelo que se luta. Discurso é poder. 

Em suas palavras “Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições 

que o atingem revelam logo, rapidamente a sua ligação com o desejo e o poder” (FOUCAULT, 

1999, p. 10).  

Fulaneti (2018) sintetiza que o discurso político é aquele que fala de política em situação 

política ou aquele proferido por políticos em situação política, considerando que situações 

políticas são situações de disputa de poder.  

Na perspectiva de Fiorin (1988) a modalização fundamental do discurso político é o 

poder. O discurso político é aquele que busca o poder, mesmo quando o discurso propõe ao 

enunciatário um dever-fazer, ocorre a busca pelo poder, na medida que pretende colocar o 

destinatário como adjuvante do fazer do governante. “Mesmo quando o político está investido 

do poder, ao se dirigir ao povo ele pede mais poder, pelo menos sob a forma de renovação de 

confiança e do apoio necessário para que ele continue a realizar sua tarefa” (FIORIN, 1988, p. 

143).  

Alinhado a isso, Landowski (1992) afirma que o discurso político é toda manifestação 

discursiva que vise ou acarrete um efeito de poder. Uma das dimensões de poder apresentadas 

por Lukes (1974) é aquela que, ideológica por natureza, engloba as outras pessoas, no sentido 

de obter a sua dependência, aderência, aliança ou cumplicidade, mesmo que esse poder não 

precise ser exercido (PEDROSO, 2014). 

Para Barros (2013), o sujeito político apresenta-se como sujeito de poder pelo papel 

temático que assume (candidato, governante, ocupante de cargo político, membro de partido) e 
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pelo fazer persuasivo que exerce em relação ao seu destinatário (o cidadão, o eleitor). Segundo 

a autora, para que a manipulação do discurso político aconteça, o sujeito político precisa 

mostrar-se confiável, e para isso apresenta-se não somente como um sujeito do poder, mas 

também como um sujeito do saber. Saber este, sobre a realidade, os acontecimentos, a sociedade 

ou sobre o saber-fazer, sendo, portanto, sujeito competente.  

O sujeito político mostra-se, então, como um especialista sobre a “coisa política”, que 

sabe bem interpretar os demais discursos sociais e construir a sua verdade. Barros (2013) 

completa que, o discurso político faz-crer, graças à confiabilidade construída pelo sujeito 

político e, uma vez empoderado dessa credibilidade, o sujeito político exerce a segunda etapa 

da manipulação, procurando levar o destinatário a fazer o que dele se espera, como votar nele, 

ou apoiar um projeto. E, enquanto sujeito de poder, manipula, ora por tentação, oferecendo 

ganhos, vantagens, ora por intimidação, ameaçando com a perda de valores.  

Fiorin (2013) concebe, a partir de Landowski (1982), que a verdade reconhecida no 

discurso político depende do reconhecimento prévio do sujeito. Nesse sentido, diz a verdade 

aquele em quem eu tenho confiança. Não há impessoalização da política, mas uma 

personalização. “Vota-se na credibilidade de alguém e não em argumentos verdadeiros no 

sentido tomista” (FIORIN, 2013, p. 25).  

No meio de tudo isso, aparece o turismo, enquanto campo de interesse tanto das políticas 

públicas e enquanto elemento discursivo presente nos discursos políticos e de disputa de poder.  

Portanto, não parece razoável atravessar esse momento político sem uma ampla análise 

dos discursos de Bolsonaro e seus apoiadores relacionados ao turismo e seu impacto nas 

políticas públicas que determinam o turismo no país. Por tanto, o problema de pesquisa resume-

se à pergunta: Qual é a posição do governo brasileiro em relação ao turismo, tomando como 

base as declarações do presidente da república no período de 2019 e 2020?   

 Este trabalho tem como objetivo geral: Analisar a influência dos discursos ideológicos 

do presidente Jair Bolsonaro nas políticas públicas de turismo em âmbito Federal.  

Foram elencados como objetivos específicos:  

(I) Debater os conceitos da Semiótica Francesa e sua aplicabilidade na interpretação 

de discursos relacionados ao turismo;  

(II) Apresentar uma abordagem sobre a ideologia política do presidente Jair 

Bolsonaro;   

(III) Comparar o projeto ideológico do governo de Jair Bolsonaro com as políticas 

públicas de turismo implementadas, continuadas ou descontinuadas, nos dois 

primeiros anos de governo (2019 e 2020);  
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(IV) Refletir sobre a evolução das políticas públicas de turismo em âmbito federal no 

Brasil desde as primeiras manifestações pontuais nos anos de 1930 até 2020. 

 

Esta pesquisa tem abordagem interdisciplinar (VEAL, 2011), pois relaciona dois 

campos distintos de conhecimento, o das políticas públicas e o dos discursos. Para isso, se parte 

de pressupostos teóricos de duas disciplinas: as ciências políticas e os estudos linguísticos. 

No campo das ciências políticas, o trabalho se apoia nos conceitos e teorias 

relacionadas às análises de políticas públicas, em especial, na perspectiva de agendamento 

proposta no Modelos dos Fluxos Múltiplos de John Kingdon (1984; 2014). No campo dos 

estudos linguísticos, o trabalho baseia-se nos modelos de análise do percurso gerativo de sentido 

da semiótica francesa, aplicando a semiótica francesa ao estudo de turismo. 

A pesquisa tem caráter qualitativo, pois apresenta como pressuposto o fato de que a 

realidade não é constituída de forma objetiva, mas, social e subjetivamente (VEAL, 2011). 

Segundo Yin (2016, p. 7), a pesquisa qualitativa apresenta cinco características: (1) estuda o 

significado da vida das pessoas, nas condições da vida real; (2) representa as opiniões e 

perspectivas das pessoas; (3) abrange condições contextuais; (4) contribui com revelações sobre 

conceitos existentes e emergentes que podem ajudar a explicar o comportamento social 

humano; e (5) esforça-se por usar múltiplas fontes de evidências em vez de se basear em uma 

única.  

Quanto à abordagem, ela é aplicada, pois não busca criar um conhecimento totalmente 

novo, mas aplicar o conhecimento existente a uma situação específica (VEAL, 2011). 

Em relação ao tipo (VEAL, 2011), o trabalho é uma pesquisa explicativa, pois tem 

como característica principal descobrir a existência de associações entre variáveis, pretendendo 

determinar a natureza dessa relação. Entende-se que é o caso deste trabalho, pois além de 

descrever um fenômeno, ele buscou entender a relação de causalidade entre duas variáveis: a 

propagação de discursos ideológicos e o estabelecimento de políticas públicas. 

Enquanto delineamento, esta pesquisa é um estudo de caso. Este tipo de estudo é 

reconhecido como o delineamento adequado para a investigação de fenômenos contemporâneos 

dentro de seu contexto real, em que os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

percebidos (YIN, 2015). Realizou-se, então, um estudo de caso das políticas públicas de turismo 

no governo de Jair Bolsonaro e sua relação com os discursos proferidos pelo presidente. Para o 

recorte temporal, foram estabelecidos os dois primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro 

(2019 e 2020).  
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Para as técnicas de coletas de dados, foram elencadas a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa documental.  

Por pesquisa bibliográfica, entende-se que é a pesquisa realizada em materiais 

elaborados de forma científica como artigos científicos, livros, trabalhos monográficos. Esta 

técnica é considerada essencial para qualquer projeto de pesquisa, e tem, como propósito, 

contextualizar o leitor sobre as contribuições teóricas e resultados de outros estudos realizados 

na área (estado da arte) e analisar criticamente as informações coletadas (VEAL, 2011).  

A pesquisa documental é a que se vale de dados apresentados em registros cursivos 

emitidos por organismos governamentais, documentos oficiais, legislação, registros produzidos 

por meios de comunicação/ imprensa, discursos, documentos de empresas etc. (GIL, 2019).  

Foram objeto de pesquisa documental os portais do Governo Federal, do Palácio do 

Planalto, do Ministério do Turismo, da Embratur, do Congresso Nacional e o Diário Oficial da 

União.  

Também foram contemplados na pesquisa documental os pronunciamentos oficiais e 

extraoficiais do Presidente da República Jair Bolsonaro, que se relacionem com a temática do 

turismo, nos dois primeiros anos de seu governo (2019 e 2020).  Por pronunciamentos oficiais, 

entendem-se os discursos proferidos pelo presidente em eventos oficiais, as entrevistas 

concedidas aos meios de comunicação, e os documentos oficiais de comunicação, como a 

Mensagem do Presidente ao Congresso Nacional. Por pronunciamentos extraoficiais, 

entendem-se aqueles proferidos por meio das redes sociais do presidente.  

Para dar preferência aos textos pronunciados (falados) pelo presidente, as coletas dos 

pronunciamentos extraoficiais foram realizadas majoritariamente no canal oficial de Jair 

Bolsonaro da rede social Youtube. De forma complementar, algumas informações também 

foram coletadas na conta do presidente da rede social Twitter e na página do facebook do 

Ministério do Turismo. As redes sociais têm se mostrado um importante veículo de 

comunicação nesta gestão e elas não poderiam deixar de ser incluídas nesta análise.  

 As falas do presidente e de outras pessoas como ministros, secretários e apoiadores, que 

representaram material de interesse para este trabalho e encontravam-se disponíveis em meio 

eletrônico em forma de áudio ou vídeo, foram transcritas integralmente ou em partes e 

encontram-se disponíveis na sessão de anexos deste trabalho. Apesar do Palácio do Planalto 

disponibilizar em sua página oficial na internet as transcrições dos discursos oficiais do 

presidente, por uma questão metodológica, optou-se por transcrevê-los integralmente a partir 

dos áudios ou vídeos originais, pois esta pesquisa encontrou incoerências entre as falas e as 

transcrições disponibilizadas, como correções quanto a coesão e coerência e supressão de 
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partes. Nas transcrições das falas, os problemas de coesão e coerência foram mantidos e fizeram 

parte das análises, quando pertinente.  

  Este trabalho é composto por quatro capítulos. No primeiro deles, é apresentado o tema, 

alguns pressupostos importantes de onde partem as inquietações identificadas, os objetivos da 

pesquisa e a pergunta norteadora que se pretende responder, os procedimentos metodológicos 

utilizados e justifica, de forma introdutória, as escolhas e caminhos que foram traçados. 

No segundo capítulo, foi realizada breve revisão das bases teóricas de quatro temas que 

fundamentam o estudo, em ordem: a semiótica francesa, em seus principais conceitos e modelo 

de análise. Depois, o conceito de ideologia, discutido principalmente, a partir da visão de quatro 

autores, que se debruçaram sobre o tema. Na sequência, discutimos as políticas públicas, seus 

conceitos e os principais modelos de análise de políticas públicas existentes, com enfoque 

especial na perspectiva de agendamento proposta por John Kingdon em seu Modelo dos Fluxos 

Múltiplos. E então, foi realizado um apanhado geral das principais políticas públicas de turismo 

desenvolvidas no Brasil, desde a década de 1930 até a atualidade.  

É fato que existem inúmeros e excelentes manuais, desenvolvidos por pesquisadores 

exclusivamente dedicados aos temas, tanto da semiótica francesa, quanto da ideologia e da 

análise de políticas públicas. Assim como também existem inúmeras pesquisas que traçam a 

perspectiva histórica das políticas públicas de turismo, mas, por se tratar de trabalho com 

proposta interdisciplinar, optou-se por sintetizar as principais ideias e conceitos desses campos, 

possibilitando uma leitura mais fluída para aqueles que não estão familiarizados com alguma 

das áreas aqui envolvidas.  

O terceiro capítulo apresenta as análises das políticas públicas implementadas, 

continuadas ou descontinuadas, pelo governo Bolsonaro e as análises dos discursos proferidos 

pelo presidente sobre o tema do turismo, estabelecendo conexões entre as políticas e os 

discursos. As análises foram divididas por assuntos e essa divisão é explicada com maiores 

detalhes no texto que introduz o capítulo. No último capítulo, são apresentadas as considerações 

finais sobre o tema e reflexões que abrem espaço para novos estudos que podem apropriar-se 

dos caminhos que foram traçados até aqui.  

Este trabalho também possui uma seção de anexos, em que se encontram as transcrições 

de trechos de dezoito lives semanais do presidente, nas quais se falou do turismo e, também, a 

transcrição integral de 5 discursos oficiais proferidos em eventos relacionados ao turismo, nos 

dois primeiros anos desta gestão. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

2. 1. SEMIÓTICA FRANCESA 

 

Este tópico apresenta, em linhas gerais, os fundamentos da semiótica francesa, 

entendida como a teoria desenvolvida pelo lituano Algirdas Julien Greimas e pelo Grupo de 

Investigações Semiolinguísticas da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na França 

(BARROS, 2005). Esta teoria também é conhecida na literatura como semiótica do discurso 

(MATTE; LARA, 2009), semiótica greimasiana (MATTE; LARA, 2009) ou teoria semiótica 

do texto (BARROS, 2005). Para fins desse estudo será adotada apenas a nomenclatura 

semiótica francesa.  

Para entender melhor os conceitos aqui envolvidos, será preciso retomar brevemente os 

conceitos de linguística estrutural, derivada do trabalho do linguista suíço Ferdinand 

de Saussure, em sua obra póstuma: Curso de linguística Geral, publicada em 1916. Nos estudos 

de Saussure a língua era vista como uma estrutura em funcionamento. A linguagem então era 

concebida como um sistema independente e autorregulado, sendo os elementos linguísticos 

definidos a partir do relacionamento que possuem com os demais elementos. No estruturalismo, 

o significado se constitui pelas diferenças, ou seja, uma palavra significa o que a outra não 

significa (RODRIGUES, 2008). 

Dentro do estruturalismo proposto por Saussure, o objeto maior de estudo era a frase, 

ficando o estudo do discurso e da fala postergado a outras teorias como a Etnolinguística, 

Sociolinguística, Psicolinguística, Linguística Textual, Pragmática, Análise da Conversação e 

outras.  

 Uma dessas teorias que se propôs a estudar o discurso é a Análise de Discurso francesa, 

concebida a partir dos estudos realizados no final dos anos 1960 pelo linguista francês Michel 

Pêcheux, que propunha, entre outros pressupostos, uma análise automática do discurso. Outra 

corrente teórica que propõe o estudo do texto além da estrutura máxima da frase é a Análise 

Crítica do Discurso, corrente inglesa que pretende analisar os textos a partir da junção de teorias 

da linguística, da sociologia e da política.  

 

A mudança de posicionamento frente aos fatos de linguagem levou ao aparecimento 

de propostas teóricas diversas que concebem o texto, e não mais a frase, como unidade 

de sentido e que consideram, portanto, que o sentido da frase depende do sentido do 

texto. Ao lado dos estudos do texto, desenvolveram-se, também, diferentes teorias 

pragmáticas ou da enunciação que têm em comum o ponto de vista adotado de exame 

das relações entre a instância da enunciação e o texto-enunciado e entre o enunciador 

do texto e o enunciatário, para quem o texto é fabricado (BARROS, 2005, p. 11). 
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 Gregolin (1995) explica que essa a passagem da linguística da frase para a linguística 

do texto provocou transformações na ideia, anteriormente aceita, de que a fala era individual e 

assistemática e, por isso, não passível de análise científica.  

Uma outra corrente teórica que adotou o texto como objeto de estudo, e que será 

utilizada como base teórica para este trabalho, justamente por oferecer um arcabouço 

metodológico consolidado para uma análise científica do texto, é a semiótica francesa, que foi 

concebida por Greimas e seu grupo de estudos, no final dos anos 1960. Greimas estabeleceu os 

alicerces desta, que se consolidou como uma metodologia de análise dos mecanismos de 

construção dos sentidos nos textos.   

É importante esclarecer que o termo semiótica também dá nome a pelo menos outras 

duas disciplinas distintas, cujos pressupostos e objetivos são diferentes da semiótica francesa. 

A saber, a primeira delas, amplamente difundida no Brasil, a chamada Semiótica “peirciana”, 

fundada pelo americano Charles Sandres Peirce, é uma teoria dos signos e não da significação 

(ALMEIDA, 2021). Para alguns estudiosos da corrente francesa, a semiótica proposta por 

Peirce recebe o nome de semiologia, como em Fontanille (2019). A segunda disciplina que 

recebe o mesmo nome, é a semiótica “russa” ou semiótica “da cultura”, iniciada por Yuri 

Lotman (ALMEIDA, 2021). A partir de agora, sempre que a palavra semiótica for utilizada 

neste trabalho, ao menos que haja referências sobre as duas tradições acima citadas, estaremos 

nos referindo à semiótica francesa.  

A semiótica francesa parte do pressuposto de que os textos possuem uma lógica 

subjacente geral. E, independente das características que individualizam cada texto, há um 

esquema de organização comum em todos eles (GOMES; MANCINI, 2007). “Trata-se, pois, 

de uma teoria linguística com grande poder interdisciplinar, que permite análises textuais nos 

mais diversos campos do conhecimento que dela podem valer-se para resolver problemas 

relativos à construção do sentido em diferentes objetos” (MATTE; LARA, 2009, p. 343-344).  

 Sendo o texto o seu objeto de estudo, a semiótica francesa procura entender e explicar 

o que um texto diz e como ele diz, “tomando o texto como objeto de significação, a semiótica 

se preocupa em estudar os mecanismos que o engendram, que o constituem como um todo 

significativo” (MATTE; LARA, 2009, p. 341).  

 Antes de adentrarmos nas especificidades da teoria, cabe aqui um pequeno adendo sobre 

a definição de texto. Barros (2005) define texto de duas formas que se complementam: pela 

organização ou estruturação que faz dele um “todo de sentido” e, como objeto da comunicação 

que se estabelece entre um destinador e um destinatário.  
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 Barros (2005) explica que:  

 

A primeira concepção de texto, entendido como objeto de significação, faz que seu 

estudo se confunda com o exame dos procedimentos e mecanismos que o estruturam, 

que o tecem como um “todo de sentido”. A esse tipo de descrição tem-se atribuído o 

nome de análise interna ou estrutural do texto. Diferentes teorias voltam-se para essa 

análise do texto, a partir de princípios e com métodos e técnicas diferentes. A 

semiótica é uma delas (BARROS, 2005, p. 11 e 12, grifos da autora). 

  

 E complementa: 

 

A segunda caracterização de texto não mais o toma como objeto de significação, mas 

como objeto de comunicação entre dois sujeitos. Assim concebido, o texto encontra 

seu lugar entre os objetos culturais, inserido numa sociedade (de classes) e 

determinado por formações ideológicas específicas. Nesse caso, o texto precisa ser 

examinado em relação ao contexto sócio-histórico que o envolve e que, em última 

instância, lhe atribui sentido. Teorias diversas têm também procurado examinar o 

texto desse ponto de vista, cumprindo o que se costuma denominar análise externa do 

texto (BARROS, 2005, p. 12, grifos da autora).  

 

Barros (2005) conclui então que o texto só existe quando concebido na dualidade objeto 

de significação e objeto de comunicação.  Dessa forma, o estudo do texto e a apreensão de seus 

sentidos só pode ser realizado com o exame conjunto dos mecanismos internos e dos fatores 

contextuais ou sócio-históricos de fabricação do sentido. “Nos seus desenvolvimentos mais 

recentes, a semiótica tem caminhado nessa direção e procurado conciliar, com o mesmo aparato 

teórico-metodológico, as análises ditas “interna” e “externa” do texto” (BARROS, 2005, p. 12) 

 A grande contribuição desta teoria diz respeito a uma metodologia direcionada para a 

leitura e interpretação de textos, em que é possível analisá-los a partir de três níveis, com 

diferentes graus de abstração. O conjunto desses níveis é chamado de percurso gerativo de 

sentido (FIORIN, 2018; BARROS, 2005; GOMES; MANCINI, 2007; ALMEIDA, 2021).  

O primeiro nível do percurso gerativo de sentido é o mais simples e abstrato. 

Denominado nível fundamental, é nele que se determina o mínimo de sentido sobre o qual o 

texto se constrói. Esta etapa funda-se nas relações de oposição, contradição e implicação 

semânticas. No segundo nível, denominado nível narrativo ou nível das estruturas narrativa 

(BARROS, 2005) os valores fundamentais são organizados em forma de narrativa a partir da 

perspectiva de um sujeito e se baseia nas relações juntivas (de conjunção ou disjunção) 

estabelecidas entre o sujeito e o objeto valor. O último nível, mais superficial e concreto, é o 

nível discursivo, em que a narrativa é assumida pelo sujeito da enunciação e este deixa marcas 

de sua projeção no enunciado. Cada um desses três níveis e suas especificidades serão 

analisados mais detidamente a seguir.  
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2. 1. 1. NÍVEL FUNDAMENTAL  

 

No nível fundamental é analisada a estrutura elementar do texto. Para isso, é 

estabelecida a oposição ou as oposições semânticas a partir das quais se constroem o sentido 

do texto. Exemplos de oposições semânticas fundamentais que podem ser encontradas em 

diversos textos são: vida e morte, liberdade e opressão, força e fraqueza, identidade e 

austeridade etc. As categorias fundamentais são os polos em torno dos quais os elementos do 

texto se organizam. Já nesse nível, é possível identificar a inclinação ideológica do texto que 

posteriormente se concretizará na análise do nível discursivo (GOMES; MANCINI, 2007).  

Tomaremos aqui como exemplo hipotético a oposição fundamental força vs fraqueza, 

em um determinado texto, em que a orientação ideológica sejam os valores de masculinidade, 

resistência, brutalidade e vitória frente ao inimigo. Não é difícil imaginar que o polo “força” 

será valorado positivamente e a “fraqueza” será valorada negativamente. Porém, em outro texto, 

cujas inclinações sejam a inocência, a delicadeza e a fragilidade, o polo “fraqueza” será 

valorado positivamente, enquanto o polo “força” será valorado negativamente.  

A determinação dos valores de cada um dos polos na semiótica francesa é o que os 

analistas chamam de orientação axiológica, em que os valores positivos são identificados como 

eufóricos e os valores negativos como disfóricos. Além disso, estabelece-se no nível das 

estruturas fundamentais um percurso entre os termos. Passa-se, então, da disforia à negação da 

disforia e então à euforia ou, no percurso contrário, da euforia à não-euforia e então à disforia. 

É justamente a transformação e o encadeamento desses valores que produzirão a sucessividade 

do texto e determinará a linha argumentativa da narrativa.  

 

Figura 1 – Percurso entre os valores fundamentais 

 

Fonte: Adaptado de Barros (2005).  

 

É a partir das oposições entre dois termos que se estabelecem outras relações do nível 

fundamental como a contradição e a implicação. Greimas apresentou pela primeira vez, em 

1966, a estrutura que ficaria conhecida como quadrado semiótico ou quadrado de Greimas, em 

referência ao seu criador Algirdas Julien Greimas.  Barros (2002, p. 22) afirma que “O quadrado 
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semiótico, por meio da reformulação das relações em operações, responde também pela 

representação dinâmica da estrutura elementar.”  

 

Figura 2 – Quadrado Semiótico 

 

Fonte: Adaptado de Greimas e Courtés (2008) 

 

Além dos quatro termos que compõem os vértices do quadrado, este modelo permite 

analisar as relações de oposição, contradição e implicação, entre cada um deles. Também 

cumpre a função de demonstrar a passagem de uma posição a outra (BERTRAND, 2003).  

Greimas e Courtés (2008) afirmam que oposição é um conceito operatório, que designa 

a existência de duas grandezas, cuja relação seja suficiente para permitir a sua aproximação. O 

termo aplica-se na relação de “ou... ou” no eixo paradigmático (ou eixo das oposições) entre 

unidades de mesmo nível comparáveis entre si. Essa relação geralmente é representada pelo 

símbolo vs (abreviação de versus) ou por uma barra oblíqua (/). No exemplo acima, força opõe-

se a fraqueza e não-força opõe-se a não-fraqueza.  

Sobre contradição, Greimas e Courtés (2008) afirmam que esta é a relação de categoria 

binária asserção/negação entre dois termos. “É a relação que se estabelece após o ato cognitivo 

de negação entre dois termos, de que o primeiro, posto antecipadamente, é tornado ausente por 

essa operação, ao passo que o segundo se torna presente” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 

83). No quadrado acima, força está em contradição com não-força e fraqueza está em 

contradição com não-fraqueza.   

A relação de implicação, segundo Greimas e Courtés (2008, p. 228) é uma relação de 

“se... então”. A relação de implicação pressupõe uma relação anterior de pressuposição. No 

exemplo citado, o termo força está em relação de implicação com não-fraqueza e o termo 
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fraqueza estão em relação de implicação com não-força.  Barros (2002, p. 23) observa que, 

apesar de o quadrado semiótico pertencer ao “nível metalinguístico da semiótica”, é possível 

observar eficácia heurística dele como modelo de análise. 

Uma vez estabelecida as relações do nível fundamental, é no segundo patamar, o nível 

narrativo, que os “elementos das oposições semânticas fundamentais são assumidos como 

valores por um sujeito e circulam entre sujeito graças à ação também de sujeitos. Ou seja, não 

se trata mais de afirmar ou de negar conteúdos (...) mas de transformar, pela ação do sujeito” 

(BARROS, 2005, p. 13). Dessa forma, a narrativa, então, simula a história de um sujeito em 

busca de valores e os contratos, conflitos e consequências (recompensas ou punições), que 

marcam essa busca.  

 

2. 1. 2. NÍVEL NARRATIVO 

 

Nos primórdios, as discussões semióticas concentravam-se no nível narrativo, mais 

precisamente na formação de uma sintaxe narrativa. “Essa sintaxe prevê uma estruturação 

mínima que, a princípio, serviria de base para qualquer enunciado e que se baseia nas relações 

juntivas estabelecidas entre um sujeito e um objeto valor” (GOMES; MANCINI, 2007, p.02). 

A sintaxe, na gramática, estuda as regras que regem a organização e construção das frases nas 

línguas naturais, a relação lógica das palavras em uma frase e as combinações possíveis para a 

transmissão de um significado completo e compreensível. Na mesma linha, na semiótica, a 

sintaxe narrativa preocupa-se com a construção do enunciado em sua organização narrativa.  

Para iniciar precisaremos entender conceitualmente cada um dos actantes da narrativa: 

há sempre um sujeito, e esse sujeito se coloca em busca de um objeto que representa um valor 

para ele. Objeto aqui não é entendido só como algo físico, palpável, esqueçamos a definição do 

senso comum de objeto, como cadeiras ou lápis e entendamos objeto como um objetivo que o 

sujeito deseja ou precisa alcançar.  

Todos os textos têm em comum um sujeito em busca de um objeto valor, mesmo que 

pressuposto. Não importa se é um príncipe em busca de uma princesa no alto de uma torre, um 

presidente em busca da reeleição ou um grupo de empresários em busca de mais turistas para 

sua cidade. Em todos os casos, há em comum o sujeito (o príncipe, o presidente, os empresários) 

e os objetos que despertam o desejo dos sujeitos (a princesa, os votos, os turistas). Cada um 

desses objetos representa um valor para o sujeito: para o príncipe, o seu grande amor; para o 

presidente, a manutenção do poder; para os empresários, o lucro advindo dos turistas.  
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A ideia de alcançar cada um desses objetivos, em termos semióticos, significa entrar em 

conjunção com os objetos valor, assim como perdê-los ou ser deles privado, significa entrar 

em disjunção com este objeto. Na narrativa, o anti-sujeito representa os obstáculos que o 

sujeito deverá enfrentar para que possa finalmente entrar em conjunção com o objeto valor. Nos 

exemplos citados, podem ser os anti-sujeitos: o dragão malvado que guarda a torre onde vive a 

princesa, um adversário político que disputará os votos dos eleitores ou as leis ambientais que 

regulam o número máximo de turistas em uma determinada localidade.  

 

A sintaxe narrativa deve ser pensada como um espetáculo que simula o fazer do 

homem que transforma o mundo. Para entender a organização narrativa de um texto, 

é preciso, portanto, descrever o espetáculo, determinar seus participantes e o papel 

que representam na historiazinha simulada (BARROS, 2005, p. 20).  

 

Assim, em um exemplo de plano narrativo: o príncipe está em disjunção com o objeto-

valor princesa, ele deve então matar o anti-sujeito dragão (exercendo uma transformação) para 

finalmente entrar em conjunção com o objeto valor princesa e viver sua linda história de amor. 

Em outro exemplo, um empresário do ramo da hotelaria está em disjunção o objeto valor Resort 

cinco estrelas na beira da praia, pois nessa localidade existe uma regulação ambiental (anti-

sujeito) que o impede de construir um Resort ali. O sujeito então precisará de uma mudança na 

regulação ambiental (transformação) para que finalmente possa entrar em conjunção com o seu 

objeto valor. Visto isso, é possível afirmar que apesar de contarem histórias diferentes, e com 

oposições semânticas diferentes (solidão vs amor ou regulação vs desregulação) as narrativas 

apresentam esquemas de organização comuns. No nível narrativo, as passagens de uma posição 

à outra, operadas no nível fundamental, devem ser examinadas como transformações realizadas 

por sujeitos. Sobre as estruturas narrativas, Matte e Lara (2009) afirmam que:  

 

Ao invés de ser uma armadura na qual devemos “enfiar” os heróis de nossas histórias, 

a narrativa funciona como uma espinha dorsal que equilibra valores e discurso. 

Diferentemente de engessar uma análise, a narrativa tem o poder de explicitar relações 

lógicas que o discurso manipula a fim de produzir efeitos de sentido (MATTE; LARA, 

2009 p. 343) 

 

 A sintaxe narrativa propõe duas concepções complementares de narrativa:  

- Narrativa como mudança de estados: os acontecimentos são operados pelo fazer 

transformador de um sujeito que age no e sobre o mundo, em busca dos valores investidos nos 

objetos (BARROS, 2005).  

- Narrativa como sucessão de estabelecimentos e de rupturas de contratos: contatos estes 

estabelecidos entre um destinador (um sujeito que dá) e um destinatário (um sujeito que recebe). 
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Assim, estabelecem-se a comunicação e os conflitos entre sujeitos e a circulação de objetos 

(BARROS, 2005).  

O enunciado elementar da sintaxe narrativa caracteriza-se, então, pela relação de 

transitividade entre o sujeito e o objeto. Há duas diferentes relações transitivas, a junção e a 

transformação, que, no texto, estabelecem a distinção entre enunciados de estado, cuja função 

é a relação de junção entre o sujeito e o objeto e; o enunciado de fazer, cuja função é a 

transformação operada por um sujeito do fazer na relação de um sujeito de estado com um 

objeto.  

Retomando o exemplo do empresário e seu Resort: Quando o sujeito empresário está 

em disjunção com o objeto-valor Resort cinco estrelas, se tem um enunciado de estado. Na 

sequência da narrativa, quando um político, dotado do valor modal de poder-fazer, concedido 

por aqueles que o elegeram, modifica a lei ambiental para autorizar a construção do Resort, 

temos então um enunciado de fazer, sendo o político o sujeito do fazer que opera uma 

transformação (através da mudança na lei), na relação do sujeito de estado empresário com o 

objeto-valor Resort.  

 A comunicação hierárquica de enunciado de fazer que rege um enunciado de estado 

define o programa narrativo ou sintagma elementar da sintaxe narrativa, que é a unidade 

operatória elementar da organização narrativa de um texto. A primeira concepção de narrativa 

é, portanto, a de sucessão de estados e de transformações (BARROS, 2005). Se um programa 

narrativo resulta em um estado de conjunção do sujeito com o objeto, tem-se, então, um 

programa de aquisição. Do contrário, se a transformação resulta em um estado de disjunção na 

relação sujeito/objeto, tem-se um programa de privação. 

O sujeito do fazer e o sujeito de estado podem ser assumidos por um único ator. Neste 

caso, tem-se um programa reflexivo, ou por atores diferentes e, então, o programa é transitivo. 

Se forem combinados os critérios aquisição e privação e programas transitivo e reflexivos, 

obtém-se, então, diferentes denominações de programas narrativos, que podem ser de doação, 

apropriação, espoliação ou renúncia.  
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Quadro 1 – Denominação dos programas narrativos 

Natureza 

da 

função  

Relação 

entre os 

actantes  

Denominação  Programa Narrativo  

aquisição  transitiva  doação 

O sujeito do fazer doa o objeto-valor ao sujeito de 

estado 

aquisição  reflexiva  apropriação  O sujeito adquire por si próprio o objeto-valor  

privação  transitiva  espoliação 

O sujeito do fazer tira do sujeito de estado o objeto-

valor  

privação  reflexiva  renúncia  O sujeito abre mão por si próprio o objeto-valor  
Fonte: Adaptado de Barros (2005).  

 

Observando o quadro 1, é possível perceber que cada programa narrativo projeta sempre 

um programa correlato, pois, se um sujeito adquire um objeto-valor, é porque outro sujeito foi 

dele privado ou dele se privou. “Os objetos circulam entre os sujeitos, graças às transformações, 

e põem os sujeitos em relação. O programa de doação corresponde, em outra perspectiva, ao 

programa de renúncia, e o de apropriação, ao de espoliação” (BARROS, 2005).  

Quanto aos valores atribuídos aos objetos, estes podem ser modais ou descritivos. Os 

valores modais são os valores do programa de performance, aqueles relacionados com o querer, 

o poder, o dever, o saber: eles modalizam a relação do sujeito com os valores e os fazeres 

(dever-fazer, saber-fazer, querer-ter, poder-ter etc.). Já os valores descritivos, são os valores do 

programa de competência, podendo estar ou não materializados.   

Barros (2005) define que, segundo critérios tipológicos de caracterização, existem dois 

tipos fundamentais de programas narrativos: o programa de competência e o programa de 

performance. Em um programa de competência, um sujeito do fazer doa valores modais ao 

sujeito de estado, capacitando-o para a performance, em que o sujeito por si só (personificado 

então em sujeito de estado e sujeito do fazer) adquire o valor descritivo, num programa de 

performance.   

Quanto à complexidade e hierarquia, os programas narrativos podem ser simples ou 

complexos. Este segundo constituído por mais de um programa hierarquizado, no qual 

diferencia-se o programa principal (programa de base) dos programas secundários (programas 

de uso), pressupostos pelo programa principal (BARROS, 2005).  

Qualquer texto é uma narrativa complexa, que envolve uma série de enunciados de 

estado e enunciados de fazer de forma hierárquica, organizados em uma sequência canônica 

que envolve as fases de: manipulação, competência, performance e sanção (FIORIN, 2018).  
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A manipulação é a “ação do homem sobre outros homens, visando a fazê-los executar um 

programa dado” (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p. 269) essa manipulação pode se manifestar 

por: 

• Intimidação: manipulação da ordem do não poder não fazer ou do dever fazer, apoiada 

na modalidade do poder, onde o destinador proporá ao destinatário um objeto-valor 

negativo (ameaça).  

• Provocação: manipulação da ordem do não poder não fazer ou do dever fazer, apoiada 

na modalidade do saber, sob forma de juízo negativo do destinador para com o 

destinatário.  

• Tentação: manipulação da ordem do querer fazer, apoiada na modalidade do poder, 

onde o destinador proporá ao destinatário um objeto-valor positivo (vantagens).  

• Sedução: manipulação da ordem do querer fazer, apoiada na modalidade do saber, sob 

forma de juízo positivo do destinador para com o destinatário.  

 

Quando se trata de uma manipulação da ordem do saber, o destinatário é levado a exercer 

um fazer interpretativo e escolher entre duas imagens de sua competência, a imagem positiva 

no caso da sedução e a imagem negativa no caso da provocação. Quando a manipulação está 

apoiada na modalidade do poder, o destinatário é lavo a optar entre dois objetos-valor, um 

objeto positivo no caso da tentação, ou um objeto negativo no caso da intimidação (GREIMAS; 

COUTÉS, 2008).  

Na fase da competência, que antecede a fase da performance (a fase do fazer), o sujeito 

que vai realizar a transformação central da narrativa é dotado de um saber e/ou de um poder, 

que o capacita para o fazer (FIORIN, 2018).  Na performance ocorre a mudança de um estado 

a outro. A fase da performance surge então como uma transformação que produz um novo 

“estado de coisas” (GREIMAS; COUTÉS, 2008, p. 329), e esta pode distinguir-se em dois 

tipos, considerando na natureza dos valores dos quais se ocupam (modais ou descritivos).  

Na fase da sanção, onde ocorre a constatação de que a performance se realizou, há o 

reconhecimento do sujeito performante. Eventualmente, nessa fase, são distribuídos prêmios e 

castigos decorrentes do cumprimento ou não dos acordos estabelecidos entre um destinador e 

um destinatário. É nessa fase também que ocorrem as descobertas ou revelações, onde os 

“falsos” são desmascarados e os “verdadeiros” são reconhecidos (FIORIN, 2018).   

 Fiorin (2018) explica quem nem sempre as fases da sequência canônica são bem 

arranjadas, eventualmente fases ficam ocultas e precisam ser recuperadas pela pressuposição. 
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Outras narrativas não se realizam completamente, quando por exemplo um destinador não 

aceita a manipulação proposta pelo destinatário, a história pode ser interrompida nesta fase. 

Outro ponto é que uma narrativa pode relatar preferencialmente uma das fases. Além disso, 

uma narrativa não contém uma única sequencia canônica, mas um conjunto delas, encaixando-

se e sucedendo-se. As fases também não precisam aparecer sempre na sequência lógica, o 

narrador pode dispor de cada uma das fases de maneira diferente, o narratário as entenderá por 

relação de pressuposição.  

 

2. 1. 3. NÍVEL DISCURSIVO  

 

No nível narrativo as formas são abstratas, é então no nível discursivo que essas formas 

serão “revertidas em termos que lhes dão concretude” (FIORIN, 2018, p. 41). Uma vez 

estabelecidas as estruturas narrativas, elas serão, no nível discursivo, transformadas em 

discurso. Ou seja, serão assumidas por um sujeito da enunciação.  

 Patamar mais superficial e concreto do percurso gerativo de sentido, é no nível 

discursivo que “as estruturas narrativas convertem-se em discurso quando assumidas pelo 

sujeito da enunciação, que faz uma série de escolhas (...) contando a história a partir de um 

determinado ponto de vista” (GREGOLIN, 1995, p. 16).  Nestes termos, superficial entende-se 

como aquilo que está visível, convidando para reflexões. E concreto pode ser interpretado como 

uma estrutura consolidada, definida.  

 Gomes e Mancini (2007) explicam que todo enunciado tem como pressuposto um 

sujeito da enunciação, esse sujeito da enunciação se desdobra em um enunciador (alguém que 

fala) e um enunciatário (alguém para quem se fala). Dito isso, pode-se afirmar que todo 

enunciado tem como pressuposto uma interlocução e que, nessa interlocução estão construídas 

as especificidades de cada texto, dado que “o sujeito da enunciação, ao se projetar no enunciado, 

deixa suas marcas nele” (GOMES; MANCINI, 2007, p. 02).  

 É no nível discursivo que se situam as estratégias de projeção do sujeito da enunciação 

nos enunciados. E quando falamos de sujeito da enunciação na semiótica – seja pela perspectiva 

do enunciador, seja pela do enunciatário – refere-se a uma voz que emana do texto e não de 

pessoas reais. Essa projeção é feita por meio de marcas espalhadas no texto, especialmente, no 

que tange às categorias de pessoa, tempo e espaço (sintaxe discursiva) e no uso de temas e 

figuras (semântica discursiva).  

 Parte-se, então, do princípio que todo enunciado tem, na sua estrutura de base: um 

sujeito, um espaço e um tempo da enunciação. 
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Quando produz um ato de fala, o enunciador apropria-se do conhecimento linguístico 

e, ao fazê-lo, institui-se como “eu”. “Eu” é quem diz “eu”, quem toma a palavra. 

Então, o ato de dizer estabelece um “eu” e, ao mesmo tempo, como esse “eu” fala para 

alguém, ele constitui simultaneamente um “tu”. Esse “eu” fala num determinado 

espaço, que é o “aqui”, o lugar do “eu”. A partir desse marco espacial, são 

estabelecidas todas as diferenças de espaço: por exemplo, em português, aqui, ali, lá, 

acolá, etc. Além de falar num dado espaço, o “eu” fala num certo tempo, o “agora”. 

O “agora” é o momento da fala. “Agora” é o momento em que o “eu” toma a palavra 

(FIORIN, 2017, p. 971).  

 

 

 Na sintaxe discursiva, o enunciado pode projetar para fora de si os actantes e as 

coordenadas espaciais e temporais do discurso. Essa operação denomina-se debreagem 

(FIORIN, 2017) ou desembreagem (BARROS, 2005), e é um mecanismo de instauração de 

pessoas, espaços e tempos no enunciado. O sujeito da enunciação, por meio do uso da 

debreagem, “faz uma série de opções para projetar o discurso, tendo em vista os efeitos de 

sentido que deseja produzir” (BARROS, 2005, p. 54).  A debreagem pode ser enunciativa ou 

enunciva.  

 

Por meio da debreagem enunciativa (enunciação enunciada), o sujeito da enunciação 

projeta um eu-aqui-agora que produz um discurso em 1ª pessoa, simulando o espaço 

e tempo em que o discurso é enunciado, criando o efeito de sentido de subjetividade. 

Através da debreagem enunciva (enunciado enunciado), é projetado um ele-alhures-

então, produzindo um discurso em 3ª pessoa, além de um espaço e tempo não 

coincidente ao da enunciação, produzindo o efeito de sentido de objetividade 

(GOMES; MANCINI, 2007, p. 07).  

 

 

 Na enunciação enunciada, cria-se um efeito de aproximação e, portanto, de parcialidade. 

É um recurso muito utilizado em autobiografias, nas quais se fabrica o efeito de subjetividade 

na visão dos fatos narrados por quem os viveu. Já no enunciado enunciado, muito utilizado no 

jornalismo, cria-se o efeito oposto, por meio da ilusão de distanciamento e imparcialidade, 

fazendo parecer que o enunciador nada mais faz do que comunicar os fatos e o modo de ver de 

outros. “Além de produzir efeito de verdade objetiva, o jornal, com a aparência de afastamento, 

evita arcar com a responsabilidade do que é dito, já que transmite sempre a opinião do outro, o 

saber das fontes” (BARROS, 2005). 

 Outro efeito de sentido do qual o enunciador pode lançar mão, é o efeito de realidade 

ou referente, que cria a ilusão discursiva de que um diálogo real está ocorrendo dentro do 

enunciado, e que os fatos contados são coisas ocorridas à, com ou por pessoas reais.  E que, 

assim, o discurso portanto, copia a realidade. Esse efeito ocorre, em geral, a partir da debreagem 

interna. Quando, no interior do texto, cede-se a palavra, através do discurso direto, a outros 

interlocutores. Constrói-se então uma cena que serve de referente ao texto.  



38 
 

O recurso semântico que caracteriza o efeito de realidade e referente denomina-se 

ancoragem, nela há a indicação exata das pessoas (ancoragem actancial) dos espaços 

(ancoragem espacial) ou das datas (ancoragem temporal). Tem o objetivo de atar o discurso a 

pessoas, espaços e datas que o receptor reconhece como reais ou existentes, tornando o discurso 

verossímil e produzindo o efeito de sentido de cópias da realidade.  

A observação dos mecanismos discursivos como a debreagem e a ancoragem e dos 

efeitos de sentido produzidos por eles, dá indicações, tanto do contexto histórico e social no 

qual o texto foi produzido quanto da formação ideológica no qual o texto se insere e, portanto, 

quais verdades ele deseja expressar.  

Mas, sendo o enunciador um sujeito, que por meio de seu discurso pretende atingir um 

certo objetivo, dentro da sintaxe discursiva, também são observados os procedimentos 

argumentativos com os quais o enunciador manipula o enunciatário a crer em seu discurso. O 

enunciador define-se, então, como o destinador-manipulador responsável pelos valores do 

discurso e capaz de fazer-crer e fazer-fazer. Dessa forma: “A manipulação do enunciador 

exerce-se como um fazer persuasivo, enquanto ao enunciatário cabe, o fazer interpretativo e a 

ação subsequente. Tanto a persuasão do enunciador quanto a interpretação do enunciatário se 

realizam no e pelo discurso” (BARROS, 2005, p. 60).  

Cumprindo o papel de manipulador, o enunciador persuade o enunciatário a crer na 

verdade do seu discurso, essa relação torna-se possível por meio da “instauração de um contrato 

de veridicção, determinado por um conjunto de referências contextuais e situacionais 

necessariamente inscritas no discurso” (GOMES; MANCINI, 2007, p. 07).  

 

O discurso constrói a sua verdade. Em outras palavras, o enunciador não produz 

discursos verdadeiros ou falsos, mas fabrica discursos que criam efeitos de verdade 

ou de falsidade, que parecem verdadeiros ou falsos e como tais são interpretados. Por 

isso, emprega- se o termo “veridicção” ou “dizer-verdadeiro”, já que um discurso será 

verdadeiro quando for interpretado como verdadeiro, quando for dito verdadeiro 

(BARROS, 2005, p. 62).  

 

A semiótica francesa provocou, com a definição do termo veridicção, um avanço 

considerável nas teorias que tratam do texto (BALDAN, 1988). O conceito de veridicção é 

definido como um processo de enunciação crítico da verdade, por meio das modalidades que 

se expressam no quadrado veridictório (figura 3). A “problemática da verdade no interior do 

discurso enunciado pode ser interpretada como a inscrição e a leitura de marcas da veridicção, 

graças às quais o discurso enunciado se ostenta como verdadeiro ou falso, mentiroso ou secreto” 

(CASQUILHO, 2013, p. 87).  
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A verdade, a mentira, a falsidade e o segredo são então, integrantes dos efeitos de 

sentido, e estabelecem-se na relação entre o ser e o parecer. “O ‘ser’ reporta-se à natureza 

profunda, diríamos ontológica, enquanto o ‘parecer’ remete para a ordem da manifestação, da 

superfície, da aparência. Estes dois planos não têm que coincidir: quantas vezes alguma coisa 

parece outra que não é?” (CASQUILHO, 2013, p. 87, grifos do autor).  

Estabelecida a relação entre o ser e o parecer: a verdade é aquilo que parece ser o que 

é, e portanto, é a produção do saber autêntico; a mentira é aquilo que parece ser, mas não é, e 

se manifesta na produção da simulação do saber (parecer saber); a falsidade é aquilo que nem 

é, nem parece ser, e instaura-se na produção do não saber; o segredo é aquilo que é, mas não 

parece ser e se apresenta na dissimulação do saber (BALDAN, 1988).  

 

Figura 3 – Quadrado Veridictório 

 

Fonte: Adaptado de Baldan (1988); Casquilho (2013).  

 

Baldan (1988) explica que, a não ser que o enunciatário receba expressa indicação do 

enunciador de que o discurso enunciado é um discurso não-verdadeiro (como uma história de 

fantasia ou uma piada), a interpretação se dá na crença de que o enunciador lhe transmite um 

saber, e que esse saber é da ordem do ser, ou seja, é verdadeiro. Barros (2005) observa que: 

 

Para negar a verdade de um discurso, fortemente elaborada na relação contratual entre 

enunciador e enunciatário, duas possibilidades se oferecem. A primeira delas ocorre 

com os discursos mal construídos, que, portanto, não serão ditos verdadeiros pelo 

enunciatário que os interpreta. A outra possibilidade apresenta-se quando um texto é 

inserido no contexto de outros textos e, a partir do confronto, pode-se então recusá-

lo, ou seja, dizê-lo mentiroso e falso (BARROS, 2005, p. 62). 

 

 Por ser o patamar mais concreto do percurso gerativo de sentido, o nível discursivo é o 

mais privilegiado para as manifestações ideológicas. Isso se demonstra claramente por meio da 
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análise de como os temas (valores abstratos) são concretizados sensorialmente em figuras de 

mundo. “O tratamento figurativo dos temas propostos por determinados textos pode dizer muito 

sobre o universo ideológico no qual o texto se insere” (GOMES; MANCINI, 2007, p. 12).  

 Segundo Fiorin (2018, p. 90), “tematização e figurativização são dois níveis de 

concretização do sentido”, e a oposição entre temas e figuras remete, em princípio, à oposição 

entre abstrato e concreto, observado que os conceitos de abstrato e concreto não se opõe de 

maneira absoluta, mas constituem um continuum. A figura remete a algo existente no mundo 

natural, é o elemento linguístico que tem um correspondente perceptível no mundo. Já o tema, 

é um investimento semântico, portanto, de natureza puramente conceitual e que não remete ao 

mundo natural.  

Para Barros (2005, p. 66) “tematizar um discurso é formular os valores de modo abstrato 

e organizá-los em percursos”. Os percursos são constituídos pela recorrência de traços 

semânticos7, concebidos abstratamente. Para analisá-los, devem-se empregar princípios da 

análise semântica e determinar os traços que se repetem no discurso e o tornam coerente. “Dois 

aspectos, ao menos, precisam ser considerados no exame dos procedimentos de tematização: a 

organização dos percursos temáticos, em função da estruturação narrativa, subjacente, e as 

relações entre tematização e figurativização” (BARROS, 2005, p. 67).  

É pelo procedimento de figurativização que “figuras do conteúdo recobrem os percursos 

temáticos abstratos e atribuem-lhes traços de revestimento sensorial” (BARROS, 2005, p. 69). 

Há etapas diferentes na figurativização: “a figuração é a instalação das figuras, ou seja, o 

primeiro nível de especificação figurativa do tema, quando se passa do tema à figura; a 

iconização é o investimento figurativo exaustivo final, isto é, a última etapa da figurativização, 

com o objetivo de produzir ilusão referencial” (BARROS, 2005, p. 69 grifos da autora).  

 

Os efeitos da realidade, a que se fez referência quando se examinaram os 

procedimentos de ancoragem, resultam, portanto, da iconização do discurso. Na 

iconização, mas também nas demais etapas da figurativização, o enunciador utiliza as 

figuras do discurso para levar o enunciatário a reconhecer “imagens do mundo” e, a 

partir daí, a acreditar na “verdade” do discurso. O enunciatário, por sua vez, crê ou 

não no discurso, graças, em grande parte, ao reconhecimento de figuras do mundo. O 

fazer-crer e o crer dependem de um contrato de veridicção que se estabelece entre 

enunciador e enunciatário e que regulamenta, entre outras coisas, o reconhecimento 

das figuras (BARROS, 2005, p. 70).  

 

Os temas espalham-se pelo texto e são recobertos por figuras. “A reiteração dos temas 

e a recorrência das figuras no discurso denominam-se isotopia” (BARROS, 2005, p. 71). É a 

 
7 Traços semântico (ou sema) é a unidade mínima de significação.  
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isotopia que garante, pela recorrência de temas e figuras, a coerência textual. O conceito de 

isotopia é fundamental para a análise semiótica e se refere à “reiteração de elementos que ao se 

relacionarem sintagmaticamente em determinados contextos compartilham um mesmo campo 

semântico” (GOMES; MANCINI, 2007, p. 13).  

Os “conectores de isotopias, cumprem a função de garantir a adesão entre linhas 

isotópicas colocadas em paralelismo” (GOMES; MANCINI, 2007, p. 13). Eles garantem o 

contato entre dois campos semânticos, em princípio, díspares. “Esse contato é responsável por 

grande parte do efeito de sentido final visado pelo sujeito da enunciação” (GOMES; MANCINI, 

2007, p. 13). Sempre há uma figura que é um desencadeador de isotopias, que nos fornece uma 

direção de leitura do texto (GREGOLIN, 1995).  

A semiótica francesa optou por olhar, de forma privilegiada, para os mecanismos 

intradiscursivos de constituição do sentido, mas não ignora que o texto é, também, um objeto 

histórico e, portanto, pertence a um contexto. O contexto, como uma instância externa ao texto, 

costuma ser trazido por diversas teorias de análise do discurso como solução para problemas de 

compreensão textual. A semiótica francesa foge dessa solução, “pois acredita que a criação de 

efeitos de sentido está no próprio texto e não em outro lugar. Se há algo além do texto são outros 

textos” (MATTE; LARA, 2009) – pois toda manifestação, é texto, para a semiótica francesa, 

texto não é um conceito restrito à linguagem verbal. Seguindo na linha de que o texto está 

inserido em um contexto histórico, será dado seguimento à revisão teórica, analisando, 

brevemente, os conceitos de ideologia.  

 

2. 2. IDEOLOGIA  

 

Volli (2015), ao estabelecer a relação entre discurso e ideologia, concebe que discurso, 

do ponto de vista da relação com as circunstâncias concretas da enunciação, é usado para 

descrever o modo como se fixam os significados, sua reprodução e circulação em forma de 

representações. Nesse sentido, o discurso é “o processo social de criação e de reprodução do 

sentido que ocorre dentro de formações sociais, institucionais e históricas” (VOLLI, 2015 p. 

296).  

Segundo o autor: 
 

O fato de que um texto ou uma prática produzam um significado implica que existam 

elementos materiais e políticos próprios de cada sistema de representações. Em outros 

termos, o conhecimento produzido por um discurso, além de estabelecer formas do 

conteúdo e da expressão, regula comportamentos, está ligado às formas de poder, 

define identidades, subjetividades e normas de corporeidade. Visto que os discursos 

são sempre produzidos em um certo tempo e lugar e por determinadas pessoas, o 
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aceno no aspecto discursivo indica a especificidade histórica dos regimes de 

representação. Cada discurso e cada prática devem, portanto, ser colocados tanto no 

próprio contexto de produção como em seus diferentes e possíveis contextos de 

interpretação (VOLLI, 2015, p. 296). 

 

E completa: 

 
O texto torna-se inseparável do contexto que às vezes o interpreta; por outro lado, a 

determinação e a escolha de um contexto nunca são operações neutras, inocentes, 

transparentes ou desinteressadas. Ao contrário, são atividades interpretativas que 

contém uma dimensão “política”. Cada contexto implica a escolha de valores, de 

papéis, e de temas que sobredeterminam os sujeitos em jogo e o próprio mecanismo 

de significação (VOLLI, 2015, p. 297). 

 

Ao afirmar que qualquer tipo de discurso é regido por códigos e exprime uma ideologia, 

Volli (2015) explica que, a ideologia, aqui, indica os “processos pelos quais se constituem e 

reconstituem as identidades, graças aos quais os sujeitos se tornam agentes de um mundo dotado 

de sentido” (p. 298). Quando concebida desta maneira “a ideologia não representa uma estrutura 

de sentido rígida, uma grade de valores imutável, uma ‘falsa consciência’ política, mas o 

universo discursivo pelo qual os indivíduos ou grupos sociais interpretam e reescrevem a sua 

experiência" (p. 297 e 298). O discurso não pode ser concebido como um produto que 

representa de forma transparente o real, mas o modo pelo qual “a linguagem articula e determina 

conceitualmente condições e relações reais” (p. 298).  

O citado autor também explica que não é casual que, em algumas pesquisas pós-

estruturalistas e dos estudos culturais, o conceito de ideologia apareça como um “conjunto de 

discursos que, constituindo o sentido comum, transforma o que é parcial e aberto à mudança 

em algo universal, imutável e eterno, em suma, na realidade” (VOLLI, 2015, p. 297). E, por 

sentido comum, não se entende só à cultura popular, pois qualquer orientação teórica ou 

metodológica, independente dos sistemas textuais ou culturais, é também produto de uma 

posição relativa à história, à cultura, à política, às instituições, à classe, à identidade e, portanto, 

já é produto de uma ideologia (VOLLI, 2015). 

Em complemento, Eagleton (1997) sugere que a ideologia é mais uma questão de 

discurso do que de linguagem, pois não se pode decidir se um enunciado é ideológico ou não 

quando examinado isoladamente de seu contexto discursivo. Nesse sentido, a ideologia tem 

mais a ver com a questão de quem está falando o que, para quem e com qual finalidade, do 

que com as propriedades linguísticas inerentes de cada pronunciamento. Não se trata, com isso, 

de negar a existência de “idiomas ideológicos”. O fascismo teve seu léxico próprio, assim como 

o bolsonarismo também o tem, com seus “marxismos culturais” e “ideologias de gênero”. Mas 



43 
 

o que há de mais ideológico nesses termos são os interesses de poder a que eles servem e os 

efeitos políticos que geram.  

Neste sentido, um mesmo fragmento de linguagem pode ser ideológico em um contexto 

e em outro não, pois a ideologia está na relação de uma enunciação com seu contexto social. 

“Dizer que o enunciado é ideológico significa, portanto, afirmar que está carregado de um 

motivo ulterior estreitamente relacionado com a legitimação de certos interesses em uma luta 

de poder” (EAGLETON, 1997, p. 28).  

Ao renunciar o significado de ideologia como uma falsa representação da realidade, 

Zizek (1996) afirma que mais importante do que afirmar se um conteúdo é falso ou verdadeiro, 

é compreender como esse “conteúdo se relaciona com a postura subjetiva envolvida em seu 

próprio processo de enunciação” (ZIZEK, 1996, p. 13). O autor completa que estamos dentro 

do espaço ideológico quando um conteúdo, independente se verdadeiro ou falso, é funcional 

com respeito a alguma relação de dominação social de maneira intrinsecamente não 

transparente. Nesse sentido, sugere que o ponto de partida da crítica da ideologia tem que ser o 

reconhecimento do fato de que “é muito fácil mentir sob o disfarce da verdade” (ZIZEK, 1996, 

p. 14).  

Um dos principais pensadores que empreendeu esforços no sentido de estabelecer a 

relação entre linguagem, verdade e poder foi Michel Foucault. Porém, uma das principais 

características do pensamento de Michel Foucault é, certamente, a sua recusa em trabalhar com 

o conceito de ideologia. Essa postura do autor é frequentemente associada a uma crítica da 

ideologia (BENEVIDES, 2013). Foucault (2014) enumera três razões pelas quais considera 

dificilmente utilizável a noção de ideologia:  

A primeira delas é que, a ideologia está sempre em oposição virtual a alguma coisa que 

seria a verdade. Completa que o problema não está exatamente em distinguir, num discurso, a 

cientificidade da verdade, de outras coisas, mas de ver como, historicamente, se produzem 

efeitos de verdade no interior de discursos que não são em si nem verdadeiros nem falsos. O 

segundo inconveniente apresentado por Foucault (2014) refere-se, necessariamente, à 

vinculação da ideologia a alguma coisa, como um sujeito. A terceira razão, diz respeito à 

posição secundária da ideologia com relação a alguma coisa, que deve funcionar para ela como 

a infraestrutura, a determinação econômica, o mundo material etc. Por estas três razões, afirma 

que a noção de ideologia não deve ser utilizada sem precauções. 

Em outra ocasião, Foucault (2009), ao reafirmar a sua recusa da análise ideológica, 

recusa essa que o autor insistiu por diversas vezes, e a essa insistência, ele atribuiu um desejo 

de leves deslocamentos, pelos quais as posições teóricas não cessam de se transformar, disse: 
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Esperando um outro deslocamento e uma nova forma de inteligibilidade, portanto, o 

que significa essa recusa da análise em termos de ideologia? Eu poderia dizer nesse 

ano o seguinte: existe uma maneira, eu creio, tradicional, antiga, perfeitamente nobre, 

de colocar a questão filosófica ou política dizendo que no momento em que o sujeito 

se submete voluntariamente a uma ligação de verdade numa relação de conhecimento; 

quer dizer, no momento em que ele pretende, após lhe serem dados os fundamentos, 

os instrumentos, as justificações com as quais ele pretende sustentar um discurso de 

verdade, a partir daí, o que é que ele pode dizer sobre, ou para, ou contra o poder que 

o assujeita? Dito de outro modo, a ligação voluntária com a verdade, o que ela pode 

dizer sobre a ligação involuntária que nos prende e nos dobra ao poder? Essa, eu creio, 

é a maneira tradicional, maior, de colocar a questão filosófico-política (FOUCAULT, 

2009, p. 33).  

 

 E completou que:  

 
Eu creio que é possível retomar esse mesmo problema inversamente: não mais 

supondo, inicialmente, o direito de acesso à verdade; não mais estabelecendo de início 

essa ligação voluntária e, de qualquer modo, contratual com a verdade, mas colocando 

inicialmente a questão do poder da seguinte maneira, perguntando-se: o que esse gesto 

sistemático, voluntário, teórico e prático de colocar em questão o poder tem a dizer 

sobre o sujeito de conhecimento e sobre a ligação com a verdade na qual 

involuntariamente ele se encontra preso? Dito de outro modo, não se trata mais de 

dizer: considerando o vínculo que me liga voluntariamente à verdade, o que é que eu 

posso dizer do poder? Mas, considerando minha vontade, decisão e esforço de 

desfazer a ligação que me liga ao poder, o que é [feito] então do sujeito de 

conhecimento e da verdade? De outro modo, não é mais a crítica da representação em 

termos de verdade e de erro, em termos de verdade ou de falsidade, em termos de 

ideologia ou de ciência, de racionalidade ou irracionalidade; não é mais a crítica da 

representação nesses termos que deverá servir de indicador para definir a legitimidade 

do poder ou para denunciar sua ilegitimidade: é o movimento para separar-se do poder 

que deve servir de revelador da transformação do sujeito e das relações que ele 

mantém com a verdade (FOUCAULT, 2009, p. 33 e 34).  

 

Ao falar sobre as análises marxistas tradicionais de ideologia e a relação dos sujeitos 

com a verdade, Foucault (2002, p. 26) considera que esta é uma noção “muito importante e ao 

mesmo tempo muito embaraçosa de ideologia”.  

 

Nas análises marxistas tradicionais a ideologia é uma espécie de elemento negativo 

através do qual se traduz o fato de que a relação do sujeito com a verdade ou 

simplesmente a relação de conhecimento é perturbada, obscurecida, velada pelas 

condições de existência, por relações sociais ou por formas políticas que se impõe do 

exterior ao sujeito do conhecimento. A ideologia é a marca, o estigma destas 

condições políticas ou econômicas de existência sobre um sujeito de conhecimento 

que, de direito, deveria estar aberto a verdade (FOUCAULT, 2002, p. 26 e 27).  

 

Eagleton (1997) convida para uma reflexão sobre o esvaziamento do conceito de 

ideologia por parte de alguns teóricos, especialmente aqueles que o autor entende como pós-

modernistas e pós-estruturalistas, entre eles Michel Foucault. Ele problematiza justamente o 

fato desse esvaziamento acontecer em um período histórico permeado por diversas correntes 

ideológicas. De modo sucinto, argumenta três doutrinas do pensamento pós-modernista que 

contribuíram para a descredibilização do conceito clássico de ideologia. A primeira delas gira 
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em torno da rejeição de um modelo empírico de representação. A segunda diz respeito a um 

ceticismo epistemológico, em que identificar uma forma de consciência como ideologia implica 

de alguma forma numa noção indefensável de verdade absoluta. E a terceira, apoiada em bases 

nietzschianas, refere-se a uma reformulação das relações entre racionalidade, interesses e poder, 

que tornaria redundante todos os conceitos de ideologia.  Completa que:  

 

A atual supressão do conceito de ideologia é, em certo aspecto, uma reciclagem da 

chamada época do “fim da ideologia”, que sucedeu a Segunda Guerra Mundial, mas 

enquanto esse movimento podia ser explicado, pelo menos em parte, como uma 

reação traumatizada aos crimes do fascismo e do stalinismo, nenhuma fundamentação 

política escora a aversão contemporânea a crítica da ideologia. Além disso, a escola 

do “fim da ideologia” era claramente uma criação da direita política, ao passo que a 

nossa própria complacência “pós ideológica” exibe, com muita frequência, 

credenciais radicais. Se os teóricos do “fim da ideologia” consideravam toda ideologia 

inerentemente fechada, dogmática, inflexível, o pensamento pós-modernista, por sua 

vez, tende a encarar toda ideologia como teleológica, “totalitária” e fundamentada em 

argumentos metafísicos. Deturpado, de modo assim grosseiro, o conceito de 

ideologia, obediente, acaba por se invalidar (EAGLETON, 1997, p. 12) 

 

Zizek (1996) afirma que, na atualidade, apressamo-nos a renunciar à noção de ideologia, 

mas que ela, a ideologia, parece surgir no exato momento que tentamos evitá-la. Conclui-se 

que: “quando um processo é denunciado como ‘ideológico por excelência’, pode-se ter certeza 

que seu inverso não é menos ideológico” (ZIZEK, 1996, p. 9). Ele concebe a partir de Kant, o 

que chamou de impasse de “antinomia da razão critico-ideológica” (ZIZEK, 1996, p. 22), em 

que é possível assumir um lugar de distância em relação à ideologia, mas esse lugar, de onde é 

possível denunciá-la, precisa “permanecer vazio, não pode ser ocupado por nenhuma realidade 

positivamente determinada, no momento em que cedemos à tentação de ocupá-lo, voltamos à 

ideologia” (ZIZEK, 1996, p. 23) 

Na tentativa de compreender os motivos pelos quais existe este distanciamento 

contemporâneo do conceito de ideologia, Eagleton (1997) explica que é muito fácil entender 

como os seres humanos são capazes de lutar, matar e morrer por razões materiais, como por 

exemplo por sua sobrevivência, mas é difícil compreender como fazem isso em nome de algo 

aparentemente abstrato, como as ideias. Por isso, o estudo da ideologia é, entre outras coisas, o 

exame de formas pelas quais as pessoas podem chegar a investir em sua própria infelicidade. 

Nessa linha, se há um assunto sobre o qual existam poucos consensos na literatura, é 

sobre os conceitos, os significados e os usos do termo ideologia (não que outros temas 

apresentem consensos, ou que os consensos sejam necessários), mas de fato, diversos autores 

ao longo da história dedicaram-se a pensar, de formas por vezes bastante conflitantes, sobre 

essa problemática e sua influência na vida das pessoas.  
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Eagleton (1997) apresenta que o termo ideologia tem toda uma série de significados 

convenientes, e que nem todos são compatíveis, mas que mais importante do que tentar reuni-

los em uma teoria unificada, é determinar o que há de valioso em cada uma delas e o que pode 

ser descartado. Na mesma linha, Zizek (1996) considera que mais importante do que avaliar 

diretamente a adequação ou a veracidade das diferentes noções de ideologia, é interpretar essa 

multiplicidade como um indicador de diferentes situações históricas concretas e observar a 

maneira como um pensamento se inscreve em seu objeto.  

Eagleton completa que “a palavra ideologia é, por assim dizer, um texto tecido com uma 

trama inteira de diferentes fios conceituais, traçado por divergentes histórias” (1997, p. 15). 

Para indicar essa variedade de significados, o autor lista dezesseis definições válidas do termo 

ideologia:  

 

a) o processo de produção de significados, signos e valores na vida social; b) um corpo 

de ideias característico de um grupo ou classe social; c) ideias que ajudam a legitimar 

o poder dominante; d) ideias falsas que ajudam a legitimar o poder dominante; e) 

comunicação sistematicamente distorcida; f)  o que confere certa posição a um sujeito; 

g) formas de pensamento motivadas por interesses sociais; h) pensamento de 

identidade; i) ilusão socialmente necessária; j) a conjuntura de discurso e poder; k) o 

veículo pelo qual os atores sociais entendem o mundo; l) conjunto de crenças 

orientadas para a ação; m) confusão entre realidade linguística e linguagem 

fenomenal;  n) oclusão semiótica; o) o meio pelo qual os indivíduos vivenciam suas 

relações com uma estrutura social; p) o processo pelo qual a vida social é convertida 

em uma realidade natural (EAGLETON, 1997, p. 15-16).  

 

Sobre a lista, o autor observa, primeiramente, que nem todas as formulações são 

compatíveis entre si, e que outras até são mutuamente compatíveis, mas com certas implicações. 

Depois, observa que algumas definições são pejorativas ou ambiguamente pejorativas, e que 

consideradas estas, ninguém gostaria de afirmar que seu próprio pensamento é ideológico, 

sendo neste sentido, a ideologia, algo que pertence somente ao outro. Em uma terceira análise, 

observa que algumas das formulações envolvem questões epistemológicas, e outras não. 

Algumas compreendem um sentido de percepção inadequada da realidade, já outras deixam 

essa questão em aberto, o que demonstra a multiplicidade de pensamentos. (EAGLETON, 

1997).  

Após analisar brevemente cada uma das formulações, Eagleton (1997) sugere uma 

definição de ideologia em seis níveis, com enfoque progressivamente mais nítido, indo do mais 

geral ao mais específico.  No primeiro nível, a ideologia refere-se ao processo material geral de 

produção de ideias, crenças e valores na vida social. Uma segunda definição de ideologia refere-

se a ideias e crenças (verdadeiras ou falsas), que simbolizam as condições e experiências de 

vida de um grupo ou classe socialmente significativa. Uma terceira definição trata da promoção 
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e legitimação dos interesses de tais grupos sociais em face de interesses opostos, e os interesses 

em questão precisam ter alguma relevância no sentido de apoiar ou desafiar toda uma forma de 

vida política.  

 O quarto significado de ideologia proposto por Eagleton (1997) conserva a ênfase na 

promoção e legitimação de interesses setoriais, mas se restringe às atividades de um poder 

social dominante. Uma quinta definição propõe que a ideologia são as ideias e crenças que 

ajudam a legitimar os interesses de um grupo ou classe dominante, mediante sobretudo a 

distorção e a dissimulação. Há um sexto significado de ideologia, em que a ênfase recai sobre 

as crenças falsas ou ilusórias, mas, as considerando oriundas, não só dos interesses de uma 

classe dominante, como da estrutura material do conjunto da sociedade como um todo.  

 

2. 3. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Bobbio (1998) explica que a palavra “política” é derivada do grego de pólis (politikós), 

que significa tudo o que se refere à cidade e, consequentemente, ao que é urbano, civil, público 

e social. O conceito se expandiu graças à influência da obra de Aristóteles, intitulada Política, 

considerado o primeiro texto sobre a natureza, funções e divisão do Estado, e sobre as várias 

formas de Governo.  

O termo política foi usado durante séculos para designar o estudo das atividades 

humanas que se referem de algum modo às “coisas do Estado”. Atualmente, o termo perdeu 

seu significado original, substituído pouco a pouco por outras expressões como "ciência do 

Estado", "doutrina do Estado", "ciência política", "filosofia política" etc. Passando a ser 

comumente utilizado para indicar a atividade ou conjunto de atividades que, de alguma maneira, 

têm como referência a pólis, ou seja, o Estado (BOBBIO, 1998). 

É difícil pensar em “público” sem estabelecer referência entre os conceitos de “público 

e privado”. Fioravanti (2013, p. 09) entende que “público e privado não são outra coisa senão 

as duas dimensões fundamentais da democracia, ambas necessárias para a própria vida da 

democracia”. Para o autor, nenhuma democracia é imaginável sem essas duas dimensões, e que 

é tarefa das constituições democráticas estabelecer os limites de cada uma (FIORAVANTI, 

2013).  

Segundo o dicionário Oxford (2020), público é tudo aquilo que faz referência ao povo, 

à coletividade, pertence a todos, ou é um bem comum. Por privado, entende-se tudo aquilo que 

pertence a um indivíduo, que é particular, restrito, exclusivo, reservado a quem é de direito. 

Portanto, público e privado são ideias antagônicas, porém, complementares entre si.  
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Assim entendido, as políticas públicas são as ciências do Estado que dão conta daquilo 

que é público, ou seja, que pertence ou é relativo ao povo, à coletividade. São as ciências do 

Estado que cuidam, ou pretendem cuidar, ao menos em tese, dos interesses de todos.    

Não são poucas as definições na literatura sobre o conceito de políticas públicas. Dye 

(2009) entende que as políticas públicas são tudo que um governo escolhe fazer ou escolhe 

deixar de fazer. Para Marques (2013, p. 24), políticas públicas são “o conjunto de ações 

implementadas pelo Estado e pelas autoridades governamentais em um sentido amplo”. Na 

perspectiva de Secchi (2010, p. 01), as políticas públicas tratam do “conteúdo concreto e do 

conteúdo simbólico de decisões políticas, e do processo de construção e atuação dessas 

decisões”.  

Apesar dos três autores apresentarem visões convergentes, Dye (2009) prioriza o poder 

decisório do Estado, enquanto Marques (2013), prioriza o poder de atuação do mesmo. Na 

perspectiva de Secchi (2010), ambas, decisão e atuação, são contempladas.  

 

2. 3. 1. MODELOS TEÓRICOS DE ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

A análise de políticas públicas tem o objetivo de estudar as decisões de políticas, 

programas e ações dos governos, da formação de agenda dos governos através da observação 

dos problemas que se pretende resolver, da formulação das políticas, das soluções apresentadas 

e, da implementação e dos resultados dessas políticas. Jobert e Muller (1987) sintetizam que a 

análise de políticas públicas é o estudo do Estado em ação.  

Reis (2003) defende que, por meio das análises de políticas públicas, os cientistas sociais 

podem interpretar situações concretas, examinar tecnicamente problemas empíricos 

específicos, que podem servir para legitimar ou deslegitimar as escolhas políticas efetivas. 

Completa que, mesmo quando adota uma postura crítica, o cientista, o faz apostando na 

possibilidade de cursos de ação alternativos, portanto, trata-se de uma área, pelo menos em tese, 

propositiva. No entanto, a autora alerta que:  

 
É importante salientar, porém, que contrariamente a uma crença errônea, mas 

persistente, a preocupação com a relevância não significa que as reflexões teóricas são 

rebaixadas a segundo plano. É claro que o especialista em políticas públicas pode se 

refugiar no território técnico. Entretanto, para fazer de sua prática, mais do que uma 

rotina técnica, uma prática de ciência social, ele não pode se furtar ao exercício de 

uma análise teórica, seja da perspectiva da ciência política, seja da sociologia política. 

Em outras palavras, o cientista social que se dedica à política pública precisa ter 

clareza tanto em relação à perspectiva teórica em que está inserido seu trabalho, 

quanto em relação às discussões que confrontam essa perspectiva com outras, 

alternativas a ela (REIS, 2003, p. 11 e 12).  
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 A análise de políticas públicas, como campo disciplinar de estudo, surge e desenvolve- 

se nos Estados Unidos no período pós-guerra, amparado em um cenário bastante complexo nos 

contextos políticos, econômicos e sociais. Por um lado, o Estado aumentava sua atuação na 

solução de problemas, exigindo para isso, informações sobre os mais diversos setores, por 

outro, acadêmicos e pesquisadores de ciências políticas das universidades americanas difundem 

uma orientação favorável ao desenvolvimento de conhecimento e informações necessárias a 

uma boa governança (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017).  

Neste contexto, os cientistas sociais norte-americanos Harold Lasswell, Herbert Simon, 

Charles Lindblom e David Easton, são considerados os precursores do estudo das políticas 

públicas, como área científica independente, por seus trabalhos desenvolvidos por volta dos 

anos 1950 (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017). 

 

2. 3. 2. PRIMEIROS MODELOS  

 

Harold Lasswell, em 1948, introduziu pela primeira vez a expressão policy analysis, 

firmando a análise das políticas públicas como objeto de estudo. Até então, as ciências políticas 

ocupavam-se, principalmente, dos estudos de constituições, legislaturas, grupos de interesse, 

elites e questões de poder. Sua contribuição foi decisiva para a estruturação do campo de 

análises de políticas públicas como uma ciência social aplicada (ARAÚJO; RODRIGUES, 

2017). O movimento liderado por Lasswell, que ficou conhecido como policy science (ciência 

de governo), buscava estabelecer métodos científicos voltados para o estudo sistemático das 

questões relacionadas às práticas de governo (CAPELLA, 2015).  

 Situado no interior do behaviorismo, Lasswell afirmava que os elementos importantes 

a serem analisados se baseavam no comportamento dos indivíduos, “sustentava uma 

interpretação elitista da política baseada na forma pela qual as massas seguiam as lideranças, 

tendo inclusive desenvolvido conexões entre a psicologia e a questão da liderança política” 

(MARQUES, 2013 p. 25). Suas teorias buscavam a compreensão dos efeitos dos contextos 

sociais e políticos que cercam as decisões. Sendo a decisão, a partir da racionalidade, o mais 

importante momento da produção das políticas públicas (MARQUES, 2013; CAPELLA, 2015). 

Muitas das premissas das policy science mostraram-se falhas por diferentes motivos, 

porém, as propostas de Lasswell foram o ponto inicial para a construção de quase todos os 

novos modelos e quadros teóricos de análise de políticas públicas que seguiram. Apesar das 

limitações, esse movimento estimulou os primeiros debates sobre a constituição de um campo 
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de conhecimento especificamente voltado ao processo de produção de políticas públicas 

(CAPELLA, 2015; ARAÚJO; RODRIGUES, 2017).  

Herbert Simon, em 1957, introduziu o conceito de racionalidade limitada dos decisores 

públicos (bounded rationality). Argumentando que a capacidade de decisão racional é sempre 

limitada por fatores externos e internos, como a natureza fragmentada e incompleta do 

conhecimento e da informação, as mudanças imprevisíveis do contexto, o limite de tempo e 

recursos para a tomada de decisão, a capacidade limitada da memória e cognição humana ou 

mesmo os valores e interesses próprios dos decisores. Essa interpretação se afasta da ideia de 

que “decidir” significa otimizar e que é possível decidir ou planejar de forma simples e objetiva 

(SOUZA, 2006; MARQUES, 2013; ARAÚJO; RODRIGUES, 2017). 

Porém, em suas teorias, o autor considera que, com a verificação de algumas condições 

e com a criação de estruturas de regras e incentivos, a racionalidade das decisões pode ser 

maximizada até um ponto satisfatório.  Enquadrando e modelando o comportamento decisório 

na direção de resultados desejados, minimizando, inclusive, a busca da satisfação de interesses 

próprios (SOUZA, 2006; ARAÚJO; RODRIGUES, 2017). 

David Easton, em 1957, incorporou a aplicação da abordagem sistêmica (teoria geral de 

sistemas) à análise de políticas públicas. Para ele, a vida política era um sistema de 

comportamento aberto, influenciado por outros sistemas sociais. As políticas públicas seriam 

explicadas pelas interações entre o sistema de políticas (policy), o sistema político (politics), e 

os demais sistemas, no decorrer dos seus ciclos de produção, em que a ideia de “ciclo” estava 

associada à explicação da dinâmica das políticas e a inserção dessas no funcionamento mais 

amplo de outros sistemas sociais (MARQUES, 2013).  

Para Easton, o sistema político seria impactado por entradas (inputs) oriundas dos outros 

sistemas, em especial pela reivindicação de grupos de apoio e impactado por questões internas 

ao próprio sistema (withinputs). Porém, esses não se transformariam automaticamente em 

problemas políticos, mas estariam sujeitos às condições no interior do sistema, como jogos de 

poder, notoriedade da reivindicação, capacidades políticas e técnicas etc.  O sistema geraria, a 

partir da identificação, processamento e distribuição dos problemas políticos, saídas (outputs) 

para os demais subsistemas e para si mesmo, isso geraria respostas (feedbacks) que podem dar 

origem a novas entradas.  O que confere ao modelo de Easton uma dinâmica cíclica e inacabada 

(ARAÚJO; RODRIGUES, 2017). 

Charles Lindblom, em 1959, criticou os modelos com ênfase na racionalidade propostos 

por Simon e Lasswell, em seu “método das comparações sucessivas” (method of sucessive 

limited comparisons) ou “incrementalista” focou sua atenção na identificação da margem de 
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manobra dos decisores políticos. Incorporando em sua análise, outras variáveis, tais como as 

fases do processo decisório - que é constituído através de mudanças incrementais - com base 

em políticas preexistentes; os ajustamentos mútuos e negociações e; a perspectiva de que a 

decisão não é uma solução final, mas uma etapa que quando bem sucedida pode ser seguida por 

outras (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017).  

Ainda segundo Lindblom, as políticas não são construídas de uma única vez, mas 

construídas e reconstruídas interminavelmente, sendo um processo de aproximações sucessivas 

aos objetivos pretendidos, e esses objetivos vão sendo alterados e reconsiderados (ARAÚJO; 

RODRIGUES, 2017). Também incorporou em suas análises outras variáveis, que poderiam 

modificar o processo de decisão e formulação de políticas, tais como o papel das eleições, das 

burocracias, dos partidos e dos grupos de interesse (SOUZA, 2006).  

Araújo e Rodrigues (2017) observaram que, apesar de distintas, as abordagens propostas 

por Lasswell, Simon, Easton e Lindblom têm, em comum, três características, a saber: 1) São 

orientadas para os problemas públicos e suas soluções; 2) são multidisciplinares; 3) são 

orientadas por valores e possibilitam que as ações, ou inações, dos gestores públicos sejam 

analisadas e formuladas cientificamente.  

Os quadros teóricos que dominaram o campo das análises de políticas públicas, a partir 

dos anos 1960, derivaram da combinação das abordagens lançadas por esses quatro autores. 

Importante observar que “as abordagens não são rivais; podem complementar-se e tornar-se 

parte da explicação” (JOHN, 1998, p. 14). Por isso, serão analisados, brevemente, alguns 

modelos de análise existentes.  

 

2. 3. 3. VISÃO GERAL DOS MODELOS EXISTENTES  

 

As ciências políticas admitem dezenas de modelos teóricos válidos quando se trata de 

análises de políticas públicas. O objetivo deste trabalho não é esgotar cada um deles, apenas 

apresentar uma visão geral, para o entendimento do quadro teórico da disciplina. O modelo 

escolhido para o embasamento deste trabalho baseia-se na perspectiva de agendamento 

proposta no modelo de Fluxos Múltiplos de John Kingdon, discutido a seguir. No entanto, parte-

se do pressuposto que nenhum modelo se esgota em si mesmo, e por isso os conceitos de outras 

teorias podem ser complementares para a explicação do fenômeno analisado.   

 Amitai Etzioni, Theodor Lowi, Peter Bachrach, Morton S. Baratz, Charles O. Jones, 

Paul Sabatier, Steven Lukes, Michael D. Cohen, James G. March, Johan P. Olsen, Hugh Heclo, 

Jeffrey L. Pressman, Aaron Wildavsky, Michael Lipsky, Michael Hill, Peter L. Hupe, Peter A. 
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Hall, Rosemary C. R. Taylor, Frank Baumgartner e Bryan Jones estão entre os cientistas 

políticos que contribuíram com trabalhos importantes  no campo das análises de políticas 

públicas, desde a década de 1960 até a atualidade, e serão abordados brevemente nas próximas 

linhas.  

Amitai Etzioni, nos anos 1960, criticou a centralidade do incrementalismo no processo 

de decisão desenvolvido por Lindblom. Segundo ele, as decisões incrementais aconteceriam 

em muitos casos, porém, em outros momentos, as decisões seriam fundamentais, que criariam 

reconfigurações das políticas. A partir das reconfigurações fundamentais, os gestores políticos 

voltariam a realizar decisões incrementais, no que o autor denominou de “mixed scaning” 

(MARQUES, 2013).  

Theodor Lowi, no mesmo período, focou de maneira precursora nos efeitos dos 

formatos institucionais, ideia que se tornaria muito importante a partir dos anos 1980 

(MARQUES, 2013). Para ele, cada tipo de política pública vai encontrar diferentes formas de 

apoio e de rejeição, gerando pontos de veto diferentes.  As disputas em torno das decisões geram 

diferentes resultados, o que fará com que elas procedam dentro do sistema político, também de 

formas diferentes.  Para Lowi, a política pública pode assumir quatro formatos: as políticas 

distributivas, as políticas regulatórias, as políticas redistributivas e as políticas constitutivas 

(SOUZA, 2002).  

Também nos anos de 1960, Bachrach e Baratz desenvolveram um modelo em que as 

decisões políticas deveriam ser analisadas não só pelo que se decide, mas também pelo que não 

se decide. Entendendo que não decidir sobre um determinado tema, é uma decisão. Para eles, 

as políticas seriam baseadas em poder e influência, em que existiriam conflitos abertos e 

conflitos encobertos. Nesse sentido, os atores políticos se mobilizariam não apenas para 

influenciar o processo de decisão, mas para limitar ou ampliar o que entra ou não nesse 

processo, esse fenômeno foi chamado de “mobilização de viés” (MARQUES, 2013).  

Nos anos 1970, Charles O. Jones desenvolveu, tomando como base as formulações de 

Lasswell, uma classificação do ciclo político com dez etapas, são elas: percepção do problema; 

agregação; organização; representação do público-alvo; agendamento; formulação; 

orçamentação; concretização; avaliação; ajustamento ou conclusão (ARAÚJO; RODRIGUES, 

2017).  

Segundo Araújo e Rodrigues (2017), outros autores, como Jenkins (1978); Anderson 

(2003); Hogwood e Gunn (1984) apresentaram propostas de classificação sequencial do ciclo 

político, contribuindo para a consolidação de um modelo de decomposição do processo da 

formação de políticas públicas em sequências ou etapas. Os diferentes autores identificam 
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várias dessas etapas, fases ou sequências no ciclo político, designando-as de formas diferentes, 

porém, quatro etapas são comuns a todas as propostas e podem ser sintetizadas da seguinte 

forma: definição do problema e agendamento; formulação das medidas de política e legitimação 

da decisão; implementação e; avaliação e mudança. No entanto, segundo as autoras, o modelo 

sequencial ou do ciclo político tem sido alvo de críticas, por se basear numa metodologia de 

análise muito restrita, e por criar uma visão artificial do processo político. 

Usando como base o modelo sequencial, Paul Sabatier propôs na década de 1980 o 

Modelo de Coalizões de Defesa - MCD (Advocacy Coalition Framework - ACF), para estudar 

a formulação e os processos pelas quais as políticas públicas mudam ao longo do tempo.  Seu 

modelo parte de um conjunto de premissas, e pretende explicar a formulação e as mudanças nas 

políticas públicas, tendo como base múltiplas variáveis. Entre estas variáveis, está a formação 

das coalizões de defesa, entendidas como um grupo de pessoas de várias posições, que 

compartilham o mesmo sistema de crenças e praticam ações coordenadas ao longo do tempo.  

O que mantém uma coalizão de defesa unida é o compartilhamento de crenças dos seus 

membros sobre assuntos fundamentais, isto é, são os sistemas de crenças que determinam a 

direção que uma coalizão procurará dar a um programa ou política pública. Essas coalizões 

competem dentro do sistema para traduzir suas crenças nas políticas públicas, inserindo 

questões e problemas na agenda governamental (VICENTE; CALMON, 2011).  

 

O poder de dominação de uma coalizão e a sua habilidade em implementar suas 

vontades e interesses dependerá diretamente dos recursos que ela possui, o que inclui 

os recursos financeiros, conhecimento técnico, número de apoiadores e membros das 

coalizões e a autoridade legal. Estes recursos não são estáticos ao longo do tempo e 

ao mudar a posse dos mesmos muda-se, necessariamente, o poder e a influência 

exercidos pelas coalizões (VICENTE; CALMON, 2011).  

 

 Outro aspecto importante desta abordagem é o efeito dos estudos, do conhecimento e 

do aprendizado político no processo de mudanças nas políticas públicas. Entendidos como a 

permanente alteração de pensamentos e de comportamentos dos atores políticos resultantes da 

experiência prática e da evolução do conhecimento sobre o problema em análise, o aprendizado 

permite que novos argumentos ou recursos sejam adicionados às discussões (VICENTE; 

CALMON, 2011, p. 01).  

Steven Lukes apresentou em 1974 uma visão tridimensional do poder. Em seu livro 

intitulado “Power: A radical view”, Lukes apresenta as três dimensões do poder: a primeira, 

diz respeito ao estudo do comportamento concreto e observável. É o que se chama de “poder 

[de A] sobre [B]” – ou “power over”.  A segunda, foi identificada por Lukes a partir do trabalho 

Bachrach e Baratz, e diz respeito às forças sociais que, no poder, impedem que determinados 
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temas façam parte da agenda política de uma determinada sociedade ou comunidade política. 

A terceira dimensão do poder é a dimensão ideológica por natureza. Neste caso, existem 

manifestações mais profundas e ocultas de poder na sociedade. Por essa perspectiva, que foi 

influenciada pelo Marxismo, o poder não é só a habilidade de prevalecer sobre outros em 

conflitos de interesses, ou determinar a agenda de tais conflitos, e engloba as outras pessoas, no 

sentido de obter a sua dependência, aderência, aliança ou cumplicidade, mesmo que esse poder 

não precise ser exercido, quando não existe conflito (PEDROSO, 2014).  

Em 1972, Cohen, March e Olsen desenvolveram o modelo que ficou conhecido como 

“Modelo da Lata do Lixo” (garbage can). Com crítica à centralidade da racionalidade no 

processo de decisão, que fora concebida nos trabalhos clássicos. Em seu modelo, o processo de 

decisão teria um caráter inercial e direcionado às capacidades do Estado, dadas as restrições 

orçamentárias e operacionais que cercam a produção de políticas na quase totalidade das vezes. 

Neste modelo, os gestores políticos escolheriam os problemas que seriam enfrentados, em 

função das capacidades administrativas e soluções prévias existentes (MARQUES, 2013).  

Outra vertente importante foi a proposta por Hugh Heclo, no final dos anos 1970, que 

ficou conhecida como “redes de questões” ou “redes políticas” (issue networks). Tais redes são 

as alianças formadas por indivíduos ou grupos de interesse, que se unem em torno de uma 

questão para promover uma causa ou agenda comum, influenciando as políticas do governo.  

Tal proposta defende que os processos de formação de políticas públicas envolvem 

frequentemente uma multiplicidade de atores, sobretudo após a aceleração da globalização 

(FARIA, 2003).  

Diversos teóricos dedicaram-se a compreender os processos de implantação nas 

políticas públicas, Pressman e Wildavsky, nos anos 1970, sustentaram que a implementação 

transforma a política pública, e que o processo de decisão só seria a etapa mais importante de 

uma política pública, se o processo de implantação fosse perfeito, o que não aconteceria. 

Afirmam, portanto, que a implantação deveria ser objeto de intensa análise. (MARQUES, 

2013).  

Em 1980, Michael Lipsky cunhou o termo “Burocracia de nível de rua” (Street-Level 

Bureaucracy). O autor identifica em seus estudos as organizações e os agentes responsáveis 

pela entrega direta das políticas e serviços públicos aos cidadãos, que compõem um grande 

contingente de profissionais do serviço público e são responsáveis pela construção da imagem 

do Estado perante os usuários, pois são os responsáveis por executar os serviços e tomar as 

decisões em suas áreas de atuação (CAVALCANTI; LOTTA; PIRES, 2018). 

 



55 
 

A atuação desses agentes envolve, necessariamente, algum grau de discricionariedade 

no exercício de suas funções cotidianas. Isto é, apenas até certo ponto o 

comportamento dos burocratas é guiado por normas, hierarquia e estrutura 

organizacional, enquanto uma porção considerável de seu trabalho e de suas decisões 

lhes é delegada em função da própria natureza de suas funções. Essa 

discricionariedade – que determina a natureza, a quantidade e a qualidade dos 

benefícios ou das sanções oferecidos pelos burocratas e suas agências – passa a ser 

concebida como inevitável e inerente à burocracia de nível de rua (CAVALCANTI; 

LOTTA; PIRES, 2018, p. 227).  

 

Ainda sobre os processos de implementação das políticas públicas, Michael Hill e Peter 

L. Hupe, nos anos 2000, buscaram compreender as diferenças entre o que é formulado e o que 

é executado, e o papel que os diferentes agentes têm no processo de transformação das políticas 

públicas (LOTTA, 2019).  

A partir dos anos 1980, o estudo de políticas públicas em ciência política sofreu um 

importante deslocamento sob influência do neo-institucionalismo, embora existam vários 

modelos de neo-institucionalismo, o ponto comum entre eles é a centralidade dada às 

instituições (MARQUES, 2013). Peter A. Hall e Rosemary C. R. Taylor, entendendo que tal 

vertente não constitui uma corrente de pensamento unificada, descreveram em 2003, três 

versões do neo-institucionalismo: o histórico, o da escolha racional e o sociológico. Em comum, 

as três versões tratam por diferentes ângulos do papel das instituições na determinação de 

resultados sociais e políticos (HALL; TAYLOR, 2003).  

No início dos anos 1990, Frank Baumgartner e Bryan Jones propuseram o Modelo do 

Equilíbrio Pontuado (Punctuated Equilibrium Theory) que, junto com o modelo proposto por 

John Kingdon (apresentado no próximo tópico), são considerados os principais modelos 

teóricos sobre a formação de agenda em políticas públicas (CAPELLA, 2018).  

Sobre o Modelo do Equilíbrio Pontuado, Capella (2018, p. 50) observou que “Os autores 

destacam que a maior parte dos modelos de análise de políticas públicas desenvolvidos no 

campo da Ciência Política fundamenta-se no incrementalismo”, que considera que as políticas 

passam por muitas pequenas mudanças incrementais em vez de alguns grandes saltos. 

Baumgartner e Jones afirmam em sua teoria que as políticas públicas de fato passam por longos 

períodos de estabilidade, nos quais as mudanças ocorrem de forma incremental. Mas que 

também passam por períodos de rápidas e significativas mudanças. Assim, seu modelo é uma 

ferramenta teórica capaz de analisar tanto períodos de estabilidade, quanto de mudança no 

processo de formulação de políticas públicas (CAPELLA, 2018). 

 

2. 3. 4. MODELO DOS FLUXOS MÚLTIPLOS  
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Partindo da premissa de que a existência prévia de soluções influencia o processo de 

escolha dos problemas a serem confrontados, expressa no Modelo da Lata de Lixo de Cohen, 

March e Olsen (1972), John Kingdon desenvolveu, nos anos 1980, o Modelo dos Fluxos 

Múltiplos (multiple streams), procurando explicar como os problemas se transformam em 

“problemas políticos”, de que maneira ele capta a atenção dos decisores políticos e por que eles 

escolhem esse problema em vez de outros e, como  esses problemas entram na agenda da ação 

dos decisores políticos. Estando o processo de formação de agenda (agenda-setting), no centro 

de sua análise.  

A abordagem de Kingdon procura dar respostas a três questões essenciais:  

(1) por que os governantes escolhem um problema ao invés de outros?  

(2) como e por que as agendas se alteram?  

(3) como os governantes escolhem as soluções para os problemas que vão cuidar?  

 O autor concebe seu modelo baseado em três conceitos centrais:  

- As comunidades políticas: são grupos de interesse, cujos indivíduos partilham de 

interesses e preocupação com determinados temas e problemas comuns e difundem as mesmas 

ideias, por meio da construção de narrativas e discussões.   

- Os empreendedores políticos (policy entrepreneurs), que fazem a mediação e 

negociação dos processos de agendamento. O Modelo dos Fluxos Múltiplos distingue dois 

grandes conjuntos de atores, os atores visíveis e os atores invisíveis, que têm papel fundamental 

na criação de condições para a junção dos fluxos, a abertura da janela de oportunidades (policy 

window) e a mudança nas agendas políticas. São os atores visíveis: governo, parlamento, 

membros da administração pública com poder decisório. Os atores invisíveis são: grupos de 

interesse, burocratas, pesquisadores, partidos, mídia, opinião pública. Os atores visíveis 

possuem autoridade formal e prerrogativas legais, enquanto os atores invisíveis, detêm maior 

controle sobre as alternativas e soluções disponíveis (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017). 

- A janela de oportunidade, que se abre quando convergem os três “fluxos” de variáveis 

que podem dar a chance para que os empreendedores políticos consigam acoplar seus interesses 

e preocupações, promovendo, então, mudanças, muitas vezes drásticas, nas políticas públicas 

(FARIA, 2003). 

Para Kingdon, as políticas deveriam ser analisadas por meio de três fluxos (streams) 

independentes, porém, inter-relacionados: o dos problemas, o das políticas (policies) e o da 

política (politics) (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017; MARQUES, 2013; FARIA, 2003). 

- Fluxo dos problemas (a percepção dos problemas): os problemas são construções 

sociais estabelecidas por intervenções das comunidades políticas. Uma questão socialmente 
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percebida só é transformada em problemas quando o gestor político escolhe encontrar uma 

solução para ela, em detrimento a outras questões. Essa escolha se dá por meio de indicadores, 

eventos, crises, símbolos e feedbacks. A construção de argumentos e a elaboração de narrativas 

sobre os problemas, suas causas e potenciais soluções são tarefas das comunidades políticas, 

que podem ser mais ou menos fragmentadas, integrando diversos pontos de vista e ideias muitas 

vezes antagônicas. Os organismos internacionais também atuam neste processo. A definição 

dos problemas é uma etapa fundamental para determinação da ação política, mas, sozinha, não 

é capaz de iniciar um processo de agendamento. 

- Fluxo das políticas (conhecimento de soluções políticas e técnicas adequadas aos 

valores dominantes) é o conjunto de alternativas e soluções possíveis que se formam dentro das 

comunidades políticas. Kingdon utiliza a metáfora da “sopa primordial”: um grande conjunto 

de ideias que fluem no interior das comunidades, algumas tornam-se proeminentes e outras 

desaparecem, isso se dá pelo processo de amadurecimento, onde ideias se confrontam e se 

combinam e eventuais consensos ocorrem do convencimento ou da difusão de ideias. O autor 

ainda afirma que eventualmente soluções são construídas e só depois são identificados os 

problemas para os quais elas possam ser aplicadas.  

- Fluxo político (condições de governança) fluxo independente dos problemas e das 

soluções, respeita a dimensão política, inclui três feixes:  

(1) sentimento nacional: situação em que um grande número de pessoas num país 

partilha ideias comuns, sobre mudanças ao longo do tempo e tem impactos importantes na 

formação das agendas.  

(2) forças políticas organizadas: tem como atores centrais os partidos políticos e os 

grupos de interesse. Se os governos consideram que a maioria dos grupos de interesse e forças 

organizadas apontam para uma mesma direção, a tendência é que os decisores se orientem nessa 

direção.  

(3) Mudanças governamentais: ciclos políticos, reconfigurações de governos e 

parlamentos, mudanças na administração, na hierarquia. Sendo a mudança de governo o fator 

mais propício para a ocorrência de alterações de agenda.  

O autor defende que cada um dos fluxos descritos percorre o seu caminho de forma 

independente, porém inter-relacionados, de acordo com suas próprias regras e dinâmicas. Em 

determinados momentos e sob determinadas condições, os fluxos convergem, o que favorece a 

abertura da janela, que proporciona aos defensores de uma determinada proposta uma 

possibilidade de fazer valer suas ideias ou para determinar que a atenção política foque nos seus 

problemas específicos (KINGDON, 2014).  
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Se no fluxo das políticas o consenso acontece por meio do convencimento, da persuasão 

e da difusão de ideias, no fluxo da política, os consensos são construídos por meio de 

negociações e coligações. Quando um problema (fluxo dos problemas) consegue captar a 

atenção política, e quando ocorrem mudanças governamentais e pressões públicas ou alterações 

no sentimento nacional (fluxo da política) fica favorecida a abertura da janela de oportunidade. 

As alternativas e soluções para os problemas (fluxo das políticas) são secundárias nesse 

processo, porém, mantêm-se ativos nas comunidades políticas e emergem quando é aberta a 

janela de oportunidade, sendo, então, possível ocorrer a mudança de agenda.  

 

Essencial para a compreensão do mecanismo de junção dos três fluxos (coupling) é o 

contexto no qual, segundo Kingdon, decorre o processo político. O papel e o peso dos 

diferentes atores no decurso do processo, a forma como afetam a disponibilização de 

alternativas e a escolha de soluções e o modo como utilizam os recursos são decisivos 

nesse modelo (ARAÚJO; RODRIGUES, 2017, p. 23).  

 

Capella (2016) afirma que, embora o alinhamento de cada um dos fluxos possa 

acontecer por acaso, na maioria das vezes isso ocorre pela ação concreta de um empreendedor 

político, que emprega tempo, energia e recursos financeiros não apenas porque se importam 

com os objetivos de um grupo, mas também porque percebem uma oportunidade de transformar 

esse investimento em algo pessoalmente gratificante.  

 

Empreendedores políticos são pessoas que estão dispostas a investir seus recursos para 

empurrar seus problemas ou propostas de estimação, são responsáveis não apenas por 

fazer com que pessoas importantes prestem atenção, mas também por unir soluções 

para problemas e unir problemas e soluções para a política (KINGDON, 2014, p. 20, 

tradução nossa). 

 

O Modelo de Kingdon é importante para compreensão do impacto das ideias na 

formação de políticas públicas, definindo duas maneiras em que esse impacto ocorre: no 

primeiro, soluções são buscadas, não apenas com base na eficiência e no poder, mas também, 

na equidade. Assim, os argumentos, a persuasão e o uso da razão são elementos centrais na 

formação da política pública, e não meras racionalizações. No segundo, a ideologia política é 

parte de um processo heurístico em um mundo ambíguo e que muda rapidamente. Ela confere 

significado às ações ou fornece diretrizes para as decisões, e a definição de questões importantes 

(FARIA, 2003).  
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2. 4. POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO NO BRASIL 

 

A presença do tema do turismo nas políticas públicas no Brasil tem aproximadamente 

90 anos, desde os primeiros dispositivos legais na década de 1930.  E, embora o argumento 

predominante no mundo seja de uma crescente desregulação no setor de turismo e alguns 

teóricos apresentarem um certo ceticismo sobre a efetividade da atuação dos governos, as falhas 

do mercado ainda justificam a intervenção estatal (HALL, 2008; OLIVEIRA, 2009; LEMOS, 

2013) em especial em países com inúmeras desigualdades sociais, econômicas e territoriais, 

como o Brasil.  

Antes de adentrarmos especificamente na análise das políticas públicas no Brasil, cabem 

aqui algumas definições sobre o tema. Goeldner e Ritchie (2011) definem as políticas públicas 

de turismo como o conjunto de regras, regulamentos, diretrizes, estratégias e objetivos que 

fornecem uma estrutura para a tomada de decisões que afetam o desenvolvimento do turismo 

nos destinos no dia-a-dia ou no longo prazo.  

Para Noia, Vieira Junior e Kushano (2007), política pública de turismo, são as intenções, 

diretrizes e estratégias formuladas pelo poder público, que visam à manutenção e continuidade 

do desenvolvimento da atividade turística num determinado território. 

Segundo Lohmann e Panosso Netto (2012), política pública é o direcionamento dado 

pelo governo, seja ele federal, estadual, municipal ou regional para o desenvolvimento da 

atividade turística, após realizar consulta aos representantes da sociedade e do setor de turismo. 

Os autores complementam que: 

 

A política pública de turismo deve ser usada para provocar um desenvolvimento 

turístico baseado em ações programadas do setor. Os países que desejam incrementar 

e desenvolver o turismo interno, bem como competir no concorrido mercado 

internacional, devem ter uma política pública clara que acima de tudo, estabeleça as 

diretrizes, estratégias, os objetivos e as ações básicas do setor (LOHMANN; 

PANOSSO NETTO, 2012, p. 127). 

 

É importante observar que, apesar das três definições estarem centradas no Estado, a 

primeira dá ênfase aos processos decisórios e regulatórios do Estado, a segunda ao papel de 

planejador e articulador dos governos, e a terceira vê o Estado como um promotor da atividade 

turística por meio das suas políticas.  

 Ter uma política nacional de turismo é importante para pactuar metas, direcionar o 

desenvolvimento da atividade, definir objetivos para o setor e determinar os impactos da 

atividade, sejam eles positivos ou negativos (KANITZ; TRIGUEIRO; ARAÚJO, 2010). Hoje, 

a base da política nacional de turismo no Brasil é descrita na Lei nº 11.771/08, conhecida como 
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Lei Geral do Turismo, que estabelece as diretrizes para o setor e define as atribuições do 

Ministério do Turismo – MTur.  

A Lei Geral do Turismo estabelece que é responsabilidade do MTur elaborar o Plano 

Nacional de Turismo – PNT, que deve ter suas metas e programas revistos a cada 4 anos, em 

consonância com o plano plurianual, ou quando necessário, observado o interesse público. O 

PNT tem por objetivo ordenar as ações do setor público e orientar os esforços do Estado e a 

utilização dos recursos públicos para o desenvolvimento do turismo. A elaboração do PNT deve 

contemplar a consulta aos segmentos interessados públicos e privados, incluindo as duas 

principais Comissões Permanentes do Congresso Nacional, que tratam do tema, a Comissão de 

Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal, e a Comissão de Turismo e Desportos 

da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2008). Ter uma Lei específica para regulamentar o setor 

de turismo é importante, pois, além de conferir importância à atividade, define e direciona as 

ações dos empreendedores políticos envolvidos no desenvolvimento do setor.  

Carvalho (2016) apurou que as primeiras manifestações legais que tratavam do tema do 

turismo aconteceram nos anos de 1930, em que se destacaram três eventos: o primeiro foi a 

criação da Comissão Permanente de Feiras e Exposições, pelo Decreto nº 24.163, em 1934. Sob 

supervisão do então Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tal comissão tinha como 

principais atribuições promover feiras e exposições no país e representar o Brasil em feiras no 

exterior.  

O segundo evento foi o Decreto Lei nº 406, de 1938, que tratava da permissão da entrada 

de estrangeiros no território nacional. O dispositivo distinguiu os estrangeiros que acessam o 

país para residência permanente e aqueles que vinham em caráter temporário, citando entre 

estes, os turistas.  O terceiro evento aconteceu em 1939, em que, por meio do Decreto nº 5.007 

criou-se a Divisão de Turismo, órgão do então departamento de Imprensa e Propaganda, que 

tinha como competências fomentar o turismo interno; divulgar o Brasil no exterior; exercer 

vigilância e controle sobre as organizações nacionais, estaduais e locais de turismo; estudar e 

regular as questões concernentes ao desenvolvimento e à criação de estações de turismo em 

locais de interesse turístico e outras atribuições.  

Em 1940, o presidente Getúlio Vargas, através do Decreto Lei nº 2.440, de 23 de julho, 

estabeleceu regras de funcionamento aos estabelecimentos de assistência remunerada aos 

viajantes, distribuindo-os em três categorias: agências de viagens e turismo, agências de turismo 

e agências de passagens.  Instituindo a obrigatoriedade de registro para o funcionamento desses 

estabelecimentos e a necessidade de autorização para realização de viagens coletivas e 
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excursões. A profissão de Guia de Turismo só viria a ser regulamentada muitos anos depois, 

em 1993, no governo de Itamar Franco. 

 Nos anos de 1950, durante o governo de Juscelino Kubitschek, destaca-se a criação de 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito para estudar os problemas do turismo no Brasil em 

1956, com o objetivo de diagnosticar os problemas oriundos da atividade e propor medidas 

legislativas para o desenvolvimento do setor. Outro destaque é para a instituição da Comissão 

Brasileira de Turismo (Combratur), pelo Decreto nº 44.863 de 1958, que ficou responsável por 

coordenar as atividades de desenvolvimento do turismo no país, era composta por 

representantes de diversos ministérios, confederações e entidades. Em 1959, a Combratur foi 

subordinada diretamente à Presidência da República.  

 Carvalho (2016) aponta que a Comissão Parlamentar de Inquérito de 1956 e a 

Combratur em 1958 foram os primeiros instrumentos de investigação e prospectiva 

relacionados ao turismo. Ainda no período democrático, foi criada, em 1961, a Divisão de 

Turismo e Certames, no Departamento Nacional do Comércio, órgão do então Ministério da 

Indústria e do Comércio. A Combratur foi extinta no ano seguinte de sua criação, por João 

Goulart.  

 Lopes e Panosso Netto (2021) destacaram que apesar de importantes para estruturação 

daquilo que, no futuro, se tornaria uma política de turismo, as ações que aconteceram durante 

os anos de 1930, 1940, 1950 e início dos anos 1960, tinham caráter pontual e isolado, 

demonstrando que o turismo não era uma prioridade de agendamento naquele período.  

  Foi em 1966, durante o governo Castelo Branco, na ditadura militar, um regime 

marcado principalmente pela centralidade do Estado, pela supressão da democracia e por uma 

política de intenso crescimento econômico chama de “milagre econômico” e que tinha seus 

alicerces principalmente na industrialização, que de fato iniciou-se a criação de uma Política 

Nacional de Turismo. Em 18 de novembro daquele ano, foram criados, através do Decreto Lei 

nº 55 o Conselho Nacional de Turismo (CNTur), e a Empresa Brasileira de Turismo – Embratur.  

 O Decreto Lei nº 55/66 estabeleceu uma clara ligação entre a atividade do turismo e a 

indústria. E como naquele momento a industrialização era sinônimo de crescimento econômico, 

essa equiparação, mesmo que do ponto de vista ideológico, promoveu o turismo a posição de 

potencial econômico a ser fomentado. Através do citado Decreto Lei o turismo passou a 

beneficiar-se de incentivos fiscais semelhantes aos concedidos às indústrias (ARAÚJO, 2012).  

 Prado e Earp (2007) apuraram que o presidente militar Castelo Branco deixou na mão 

de economistas liberais a gestão das políticas econômicas de seu governo. Para os liberais, o 

golpe militar de 1964 representou uma vitória desta corrente em detrimento da corrente 



62 
 

estruturalista, que propunha uma reforma de base. Diante da crise de crescimento econômico 

que figurou no país no início dos anos 1960, os liberais propuseram uma “modernização 

conservadora”. O regime militar garantiu então poder político necessário à realização das 

reformas conservadoras e o plano de estabilização da economia criou bases para um novo 

modelo de crescimento do país.   

 Ainda na Ditadura Militar, em 1968 Costa e Silva sancionou o Decreto nº 406 de 1968, 

estipulando o Imposto Sobre Serviços, que passou a incidir sobre quase todos os setores 

turísticos, como eventos, transportes, agenciamento, meios de hospedagem, passeios, serviços 

de guiamento e outros.  

 A atividade turística no país apresentava um crescimento considerável no início da 

década de 1970. O período foi marcado pelo surgimento dos primeiros cursos superiores de 

turismo no Brasil e, por consequência, a necessidade de regulação de um currículo mínimo para 

estes cursos. Esse movimento se deu principalmente pela carência de mão de obra especializada 

para o setor. Os primeiros cursos superiores de turismo foram o da Faculdade de Turismo do 

Morumbi8, em 1971, e os cursos da Pontifícia Universidade Católica de Petrópolis, da 

Universidade de São Paulo e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 

1972 (HALLAL; MULLER, 2014).  

 A década de 1970 também foi marcada por alguns avanços normativos. Em 1971, 

Médici regulamentou, por meio do Decreto nº 1.191, o Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR), 

gerido pela Embratur. Tal fundo passou a destinar recursos para o financiamento de obras, 

serviços e atividades consideradas de interesse para o desenvolvimento do turismo em todo o 

território nacional. Em 1972, Médici também destinou recursos para a formulação de uma 

Política Nacional de Turismo.   

 Em 1974, Ernesto Geisel, por meio do Decreto Lei nº 1.376 instituiu o fundo de 

financiamento de projetos de desenvolvimento turístico, no Fundo de Investimento Setorial, 

este recurso ficou à disposição da Embratur para ações em áreas específicas do turismo. Ainda 

no governo Geisel, em 1977 foram sancionadas: a Lei nº 6.505 que regulamentou as atividades 

e os serviços turísticos, estabelecendo condições de funcionamento e mecanismos de 

fiscalização; e a Lei nº 6.513, que estabeleceu critérios de conservação do patrimônio natural e 

cultural. Esta lei foi uma resposta aos compromissos firmados na Convenção do Patrimônio 

Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 

que ocorreu em 1972.  

 
8 Atualmente Universidade Anhembi Morumbi. 
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 Em 1980, no Governo de João Figueiredo, o Decreto Lei nº 84.910 regulamentou 

dispositivos da Lei nº 6.505/77 sobre as atividades de meios de hospedagem, restaurantes e 

acampamentos turísticos. Já o Decreto Lei nº 84.934, do mesmo ano, regulamentou as 

atividades de agências de viagens, seu registro, atividades, serviços e funcionamento. Ainda no 

governo João Figueiredo, em 1982, o Decreto Lei nº 87.348 dispôs sobre a prestação de serviços 

de transporte turístico de superfície. E, em 1984, o Decreto Lei nº 89.707 regulamentou a 

operação de empresas prestadoras de serviços para eventos.  

 Com o fim da ditadura e a instauração do novo regime democrático, em 1986, José 

Sarney, por meio do Decreto Lei nº 2.294, encerrou o intervencionismo estatal que exigia o 

registro obrigatório das empresas de turismo, tornando o exercício da atividade livre, baseando 

seus princípios na livre-iniciativa e na livre-concorrência. Almeida (2005) apurou que, durante 

o processo de redemocratização, após quase 21 anos de regime militar, marcados 

principalmente pelo intervencionismo e pela centralidade do Estado, o tema da descentralização 

foi pauta primordial na agenda do período.  

 

O modelo cooperativo adotado combinou a manutenção de áreas próprias de decisão 

autônoma das instâncias subnacionais; descentralização no sentido forte de 

transferência de autonomia decisória e de recursos para os governos subnacionais e a 

transferência para outras esferas de governo de responsabilidades para a 

implementação e gestão de políticas e programas definidos em nível federal 

(ALMEIDA, 2005, p. 32). 

 

 Essa tendência de descentralização pôde ser observada também nas políticas de turismo 

que foram implementadas após a Constituição de 1988, em que a definição dos programas era 

feita em nível nacional, mas a responsabilidade de execução ficava a cargo dos governos 

subnacionais, cabendo ao governo federal a transferência de autonomia e de recursos 

financeiros e técnicos para os estados e municípios (LOPES; PANOSSO NETTO, 2021).  

 O artigo 180 da Constituição Federal de 1988 faz menção à atividade turística: “A 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo 

como fator de desenvolvimento social e econômico” (BRASIL, 1988). Este artigo estabelece 

que todas as instâncias subnacionais têm as mesmas prerrogativas de incentivo e promoção ao 

turismo, mas é importante observar que ele não deixa claro quais são os níveis de atuação de 

cada nível de governo. O que só aconteceu posteriormente, como o Programa de 

Municipalização do Turismo (CAVALCANTI; HORA, 2002). Além deste artigo, outros dois 

tratam tangencialmente da questão do turismo no texto Constitucional, o artigo 6º sobre os 

princípios do direito ao lazer e o artigo 24º sobre responsabilidade e proteção do patrimônio 

turístico.  
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 A década de 1980 também foi marcada pela inserção do Brasil no mercado de 

ecoturismo, desde a criação da Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981, houve um 

esforço para criar laços entre o turismo e a preservação do meio ambiente (BECKER, 2001). 

Em 1987, a Embratur lançou no mercado internacional o produto: turismo ecológico no Brasil, 

ao colocar no catálogo brasileiro regiões que nunca haviam sido exploradas internacionalmente, 

como o Pantanal e a Amazônia (BECKER, 2001; ARAÚJO, 2012).  

 Em 1991, a Lei nº 8.181 deu uma nova personalidade jurídica à Embratur, que passou a 

se chamar Instituto Brasileiro de Turismo. A Embratur foi transformada em autarquia especial 

e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República. A 

Embratur tinha, naquele momento, os objetivos de formular, coordenar, executar e fazer 

executar a Política Nacional de Turismo (CAVALCANTI; HORA, 2002; NOIA, VIEIRA 

JUNIOR; KUSHANO, 2007). 

Em 1992, o Decreto Lei nº 448 regulamentou dispositivos da Lei nº 8.818/91 e dispôs 

sobre a Política Nacional de Turismo, sob coordenação da Embratur. Foi a primeira vez que a 

atividade turística foi abordada em um dispositivo legal como promotora de desenvolvimento 

e atividade geradora de emprego e renda. O texto propunha uma política descentralizada, como 

era esperado após a redemocratização. O principal instrumento da Política Nacional de Turismo 

elaborado naquele período foi o Plano Nacional de Turismo – Plantur, publicado em 1992 

durante a gestão do presidente Fernando Collor de Mello, porém, em fator da crise política 

instaurada em seu governo, o Plantur nunca chegou a ser executado (CAVALCANTI; HORA, 

2002). 

Em 1994, o Governo do presidente Itamar Franco lançou o programa Diretrizes para 

uma Política Nacional de Ecoturismo, resultado de um trabalho integrado entre o então 

Ministério da Indústria, Comércio e Turismo e o Ministério do Meio Ambiente. Também em 

1994 foi lançado o Programa Nacional de Municipalização do Turismo – PNMT, com 

coordenação exercida pela Embratur e em consonância com as políticas federais de 

descentralização. A Embratur ficou responsável por repassar a metodologia a ser colocada em 

prática na operação do PNMT por meio de oficinas de capacitação.  

Cavalcanti e Hora (2002) porém, entenderam que apesar do texto estar em consonância 

com as práticas de descentralização, a execução do PNMT revelou-se extremamente 

centralizadora e até autoritária, no sentido de inibir qualquer iniciativa criativa por parte dos 

municípios.  
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O que se observa no PNMT é que esse programa tem a concepção correta quanto ao 

planejamento e à gestão das políticas no âmbito municipal. Apesar desse propósito, 

muitos estudiosos têm alertado para o caráter mecânico e aleatório da 

descentralização, que desconsidera as condições específicas de cada realidade. Outra 

crítica é sobre a efetivação de políticas territoriais sem a contrapartida institucional de 

autonomia de poder ou mesmo de recursos financeiros (CAVALCANTI; HORA, 

2002, p. 69). 

 

No primeiro ano do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foi 

apresentada a Política Nacional de Turismo 1996/1999, que propunha, principalmente, o 

fortalecimento de órgãos municipais e estaduais de turismo, a gestão descentralizada, a 

municipalização do turismo e a terceirização de atividades para a iniciativa privada (SOLHA, 

2004). Essa foi considerada a política federal de desenvolvimento do turismo mais ampla e 

completa realizada até aquele momento (SANCHO; IRVING, 2010). Em 1998, o presidente 

Fernando Henrique Cardoso criou o Ministério do Esporte e Turismo.  

Em 2003, em seu primeiro dia de mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por 

meio da Medida Provisória - MP nº 103, separou as pastas do Turismo e do Esporte, dando ao 

Turismo um Ministério próprio, com orçamento e estrutura exclusivamente destinados para 

ações de desenvolvimento do setor. Para Kanitz, Trigueiro e Araújo (2010), a criação do 

Ministério do Turismo - MTur foi emblemática pela importância dada por aquele governo à 

atividade na administração federal. A MP nº 103/03 foi convertida na Lei nº 10.683 em maio 

do mesmo ano.  

Com a criação do MTur, a Embratur foi incorporada pelo novo Ministério e passou a 

ser responsável exclusivamente pela promoção e marketing do produto turístico brasileiro no 

exterior. A nova estrutura administrativa também criou a Secretaria Nacional de Políticas de 

Turismo, responsável pelo planejamento e articulação de ações; a Secretaria Nacional de 

Desenvolvimento do Turismo, responsável pela infraestrutura turística, e o Fórum Nacional de 

Secretários de Estado de Turismo.  

Na atualidade, o MTur é o órgão central do Sistema Nacional de Turismo. Sua criação 

também foi importante para a articulação de interesses do turismo com os demais ministérios, 

com o parlamento, com os governos subnacionais, com a iniciativa privada e com a sociedade 

civil (ROCHA; ALMEIDA, 2008).  

Em abril de 2003, o recém-criado MTur apresentou o primeiro Plano Nacional de 

Turismo – PNT, o documento com 48 páginas denominado “Plano Nacional de Turismo: 

diretrizes, metas e programas 2003/2007” tinha como proposta principal consolidar o MTur 

como articulador de integração dos diversos segmentos do setor de turismo (MTUR, 2003). No 
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documento, há uma preocupação com questões como a sustentabilidade, a descentralização e 

as políticas sociais (NOIA, VIEIRA JUNIOR; KUSHANO, 2007).  

Sancho e Irving (2010) afirmaram que foi por meio da elaboração do PNT 2003/2007 

que o turismo adquiriu status de setor prioritário e capaz de contribuir com as macroestratégias 

do então governo, para auxiliar na solução dos principais problemas econômicos e sociais do 

país. O PNT 2003/2007 apresentava sete macro programas que incluíam a gestão das relações 

institucionais, o fomento da atividade turística através de financiamentos, a captação de 

investimentos, o incentivo as pequena e médias empresas, a melhoria da infraestrutura das 

cidades turísticas, a estruturação e diversificação da oferta turística, a qualificação do produto 

turístico e qualificação dos profissionais, a promoção e o apoio à comercialização e um sistema 

de informações turísticas, com o objetivo de dar suporte à tomada de decisões (NOIA, VIEIRA 

JUNIOR; KUSHANO, 2007; ROCHA; ALMEIDA, 2010).  

Foi prevista no PNT 2003/2007 e executada, em 2004, a substituição do Programa 

Nacional de Municipalização do Turismo pelo Programa de Regionalização do Turismo – PRT. 

Dentro da mesma estratégia de descentralização, porém, com uma nova organização territorial. 

A partir do PRT, as articulações seriam desenvolvidas em âmbito regional e não mais em âmbito 

municipal. Desde sua criação, o PRT é uma das bases da Política Nacional de Turismo (MTUR, 

2017).  

Em 2007, foi publicado o segundo Plano Nacional de Turismo, o PNT 2007/2010: uma 

viagem de inclusão (MTUR, 2007). Em 87 páginas, o documento apresentou suas diretrizes e 

metas para o período de quatro anos. As prioridades do PNT 2007/2010 estavam centradas, 

principalmente, no crescimento econômico e na inclusão social, com um forte estímulo ao 

mercado interno e o objetivo de estimular o acesso de um maior número de brasileiros ao 

turismo (LEMOS, 2013).  

Para Lemos (2013), o PNT 2007/2010 foi determinante, pois, a partir dele, o governo 

federal colocou-se como principal indutor do turismo, na posição de provedor de políticas 

públicas voltadas para qualificação profissional, emprego e renda, promoção e apoio à 

comercialização, melhoria nos transportes, estruturação de roteiros, infraestrutura turística, 

atração de investimentos e normalização, fiscalização e regulação do setor, além da articulação 

de ações e do repasse de recursos financeiros e técnicos para as regiões turísticas e de interesse 

turístico por meio do PRT.  

Em 17 de setembro de 2008, foi promulgada a Lei nº 11.771, conhecida como Lei Geral 

do Turismo, já citada anteriormente. A Lei definiu as atribuições do governo federal no 

planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor de turismo (BRASIL, 2008). Na perspectiva 
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de Lemos (2013), a Lei Geral do Turismo, além de um importante subsídio para e estímulo ao 

setor, reforçou o cenário de consolidação da agenda do turismo no governo federal. Oliveira 

(2009) concebeu que, embora uma legislação específica para o setor estivesse em oposição à 

tendência mundial de desregulamentação, a citada lei se apresentou como um embasamento 

legal necessário para o desenvolvimento do turismo, o que constituiu um avanço em relação ao 

planejamento turístico e a implementação de políticas para o setor.  

É inegável que os principais avanços no sentido da construção de uma agenda federal 

de desenvolvimento do turismo se deram nos dois mandatos do presidente Lula (2003/2006 e 

2007/2010). O turismo era uma das prioridades de seu governo e isso ficou claro desde a criação 

do MTur, passando pela publicação dos dois primeiros PNT, a concepção e implementação do 

PRT e culminando na aprovação da Lei Geral do Turismo. Tais atos foram essenciais para a 

consolidação de uma agenda política de turismo focada na gestão descentralizada e participativa 

e na visão do turismo como um potencial gerador de empregos, renda, fortalecimento da 

economia e bem estar-social (LOPES; PANOSSO NETTO, 2021).  

Nos dois primeiros anos do governo da presidenta Dilma Rousseff, 2011 e 2012, não 

foi apresentado um novo PNT, evento que só aconteceu em 2013, terceiro ano do primeiro 

mandato da presidenta. O PNT 2013/2016: o turismo fazendo muito pelo Brasil. O documento 

de 116 páginas tinha como objetivos principais incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil; 

incrementar a geração de divisas e a chegada de turistas internacionais; melhoria da qualidade 

e aumento da competitividade do turismo brasileiro e; preparar o país para os megaeventos 

(MTUR, 2013). Em 2013, o Brasil estava prestes a sediar a Copa do Mundo de Futebol 

Masculino, em 2014, e as Olimpíadas e Paraolimpíadas, no Rio de Janeiro, em 2016.  

O texto do PNT 2013/2016 inicia com otimismo, destacando a relevância do Brasil no 

contexto internacional, em virtude do crescimento econômico, estabilidade democrática e 

atuação internacional. A expectativa do então Ministro do Turismo Gastão Dias Vieira, em sua 

mensagem de abertura, é a de que os megaeventos seriam decisivos para transformar o Brasil 

no terceiro maior Produto Interno Bruto turístico do mundo até 2022, uma das metas do plano 

(MTUR, 2013).  

Cabe aqui a menção de que, no momento da publicação do PNT, o país ainda não havia 

entrado na crise política que ficaria conhecida como “jornadas de junho de 2013”, cujas 

manifestações nas ruas deram início à bancarrota do governo de Dilma Rousseff. Até aquele 

momento o cenário político apresentava relativa estabilidade, o que justificava, em partes, o 

otimismo do documento.  
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Ainda em 2013, o MTur reformulou o Programa de Regionalização do Turismo e 

apresentou o Mapa do Turismo Brasileiro, um instrumento e ordenamento territorial em âmbito 

do governo federal, que delimita os recortes regionais a serem trabalhados prioritariamente pelo 

MTur.  

Dilma Rousseff foi deposta em 2016 e seu vice, Michel Temer, assumiu a cadeira 

presidencial em 31 de agosto daquele ano. No ano de 2017, novamente, o país ficou sem PNT. 

O governo Temer apresentou seu plano para o turismo em 2018, com a publicação do PNT 

2018/2022: mais emprego e renda para o Brasil (MTUR, 2018). Como Temer deixou a 

presidência em 1 de janeiro de 2019, ficou a cargo da gestão do presidente Jair Bolsonaro dar 

continuidade à execução das diretrizes estabelecidas no documento. Bolsonaro aprovou o PNT 

2018/2022, por meio do Decreto Presidencial nº 9.791, de 14 de maio de 2019.  

 Menos otimista que a versão anterior, o PNT 2018/2022 destaca os avanços que o setor 

de turismo fez desde a criação do MTur, em 2003, porém, faz ressalvas quanto aos impactos 

sofridos pela atividade em virtude das crises econômica e de segurança pública. O documento 

de 161 páginas apresenta propostas para modernizar e desburocratizar o setor e ampliar 

investimentos e acesso ao crédito, e afirma-se em harmonia com os indicadores que apontam 

para uma recuperação gradual da economia do país (MTUR, 2018).  

No documento de 2018, o turismo é entendido como um dos principais impulsionadores 

do progresso socioeconômico do país. A regionalização é uma das diretrizes centrais, assim 

como a inovação, a competitividade, e a sustentabilidade. Esta última, especialmente alinhada 

a tratados internacionais de sustentabilidade, e com menção a Assembleia Geral das Nações 

Unidas que declarou o ano de 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável (MTUR, 

2018).  

 Nos dois primeiros anos da gestão do presidente Jair Bolsonaro, duas ações relacionadas 

à Política Nacional de Turismo destacam-se. A primeira delas é a incorporação da Secretaria 

Especial de Cultura ao MTur, em 2019.  Tal Secretaria foi criada após a extinção do Ministério 

da Cultura. Esta incorporação será discutida detidamente no item 4.3 deste trabalho. A segunda 

ação foi a extinção da Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo e a criação da Agência 

Brasileira de Turismo, denominada nova Embratur, que será abordada no item 4.4. deste 

trabalho.  

 Lopes e Panosso Netto (2021), numa proposta de atualização do trabalho de Cerqueira, 

Furtado e Mazaro (2009), sistematizaram cronologicamente as principais políticas públicas de 

turismo no Brasil dos anos 1930 até 2020. A sistematização está apresentada no Quadro 2.   
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Quadro 2 - Sistematização cronológica das políticas públicas de turismo no Brasil 

Período 

histórico  
Ano  Presidente  Descrição   

Era Vargas  

1934 

Getúlio 

Vargas  

Decreto nº 24.163, que instituiu a Comissão Permanente de 

Exposições e Feiras e deu outras providências.  

1938 

Getúlio 

Vargas  

Decreto-Lei nº 406, sobre a entrada de estrangeiros no território 

nacional. 

1939 

Getúlio 

Vargas  

Criação da Divisão de Turismo, órgão do então Departamento 

de Imprensa em Propaganda, que tinha como finalidade 

fomentar os estudos das questões relativas ao turismo nos 

estados do Brasil.  

1940 

Getúlio 

Vargas  

Decreto nº 2.440, sobre a obrigatoriedade do registro para 

funcionamento de agências de viagens e turismo, e a 

autorização para a realização de viagens coletivas e excursões.  

 Período 

Democrático  

1956 

Juscelino 

Kubitschek 

Constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 

estudar os problemas de turismo no Brasil.  

1958 

Juscelino 

Kubitschek 

Decreto nº 44.863 que criou a Comissão Brasileira de Turismo 

(COMBRATUR) atribuindo-lhe a função de planejamento do 

turismo em nível nacional.  

1959 

Juscelino 

Kubitschek 

Subordinação direta da COMBRATUR à presidência da 

República.  

1961 João Goulart  

Criação da Divisão de Turismo e Certames, do Departamento 

Nacional do Comércio do Ministério da Indústria e do 

Comércio. 

1962 João Goulart  Decreto nº 572 que extinguiu a COMBRATUR.  

Ditadura 

Militar 

1966 

Castelo 

Branco  

Definição de um Sistema Nacional de Turismo que aponta as 

diretrizes para a política nacional de turismo e criação da 

Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e do Conselho 

Nacional de Turismo (CNTur), regulamentados através do 

Decreto nº 55. 

1968 Costa e Silva  

Sansão do Decreto nº 406, estipulando o Imposto Sobre Serviço 

de qualquer natureza, que incide sobre os setores turísticos, 

eventos, agenciamento, organização, promoção e execução de 

programas de turismo, passeios, excursões, guiamento, 

transportes e meios de hospedagem.  

1971 Médici  

Decreto nº 1.191, que regulamentou o Fundo Geral de Turismo 

(FUNGETUR), gerido pela EMBRATUR e destinado a prover 

recursos para o financiamento de obras, serviços e atividades 

consideradas de interesse para o desenvolvimento do turismo. 

1972 Médici  

Destinação de recursos para a formulação da Política Nacional 

de Turismo.  

1974 Geisel  

Decreto-Lei nº 1.376, que criou do fundo de financiamento de 

projetos de desenvolvimento turístico, do Fundo de 

Investimento Setorial (FISET), utilizado sob a supervisão da 

Embratur para ações em áreas específicas do setor turístico. 
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Ditadura 

Militar 

1977 Geisel  

Lei nº 6.505 que regulamentou as atividades e serviços turísticos 

e estabeleceu condições de funcionamento e fiscalização e; Lei 

nº 6.513, que estabeleceu critérios para a conservação do 

patrimônio natural e cultural como valor histórico, em resposta 

aos compromissos gerados na Convenção do Patrimônio 

Mundial da UNESCO (1972).  

1980 

João 

Figueiredo 

Decreto-Lei nº 84.910, que regulamentou os meios de 

hospedagem, restaurantes e acampamentos turísticos e; Decreto-

Lei nº 84.934, sobre o registro, as atividades, os serviços e o 

funcionamento das agências de viagens. 

1982 

João 

Figueiredo 

Decreto-Lei nº 87.348, sobre a prestação de serviços de 

transporte turístico de superfície.  

1984 

João 

Figueiredo 

Decreto-Lei nº 89,707, sobre regulamentação e operação das 

empresas prestadoras de serviços para a organização de 

congressos, seminários, convenções e eventos congêneres. 

Nova 

República  

1986 José Sarney  

Decreto-Lei nº2.294, que encerrou o intervencionismo estatal 

extinguindo o registro obrigatório das empresas turísticas e 

tornando livre o exercício da atividade turística no Brasil, 

baseado nos princípios da livre-iniciativa e da livre-

concorrência.   

1987 José Sarney  

Embratur lançou um novo produto no mercado internacional, o 

turismo ecológico, colocando no catálogo brasileiro regiões 

antes não exploradas pela atividade turística como o Pantanal e 

a Amazônia.  

1988 José Sarney  

Constituição Federal, e seus artigos: 6° - sobre os princípios do 

direito ao lazer, 24 - sobre a proteção ao patrimônio turístico e 

da responsabilidade por danos a bens e direitos de valor turístico 

e, 180 - sobre o compromisso que a União os Estados e 

municípios tinham em promover e incentivar o turismo como 

fator de desenvolvimento social e econômico.  

1991 

Fernando 

Collor 

Lei nº 8.181, que deu nova denominação à Embratur, passando a 

chamar Instituto Brasileiro de Turismo, transformada em 

autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional 

da Presidência da República. 

1992 

Fernando 

Collor 

Decreto-Lei nº 448 que regulamentou dispositivos da lei 

8.181/91 e dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, sob 

coordenação e execução da Embratur. 

1993 Itamar Franco  

 Lei 8.623 e Decreto nº 946 sobre o reconhecimento e 

regulamentação da profissão de Guia de Turismo.  

1994 Itamar Franco  

Lançamento do programa Diretrizes para uma Política Nacional 

de Ecoturismo, resultado do trabalho integrado do então 

Ministério da Indústria, Comércio e Turismo e do Ministério do 

Meio Ambiente e; lançamento do Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo – PNMT, em acordo com as 

políticas federais de descentralização, com coordenação 

exercida pela Embratur.   
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Nova 

República  

1995 

Fernando 

Henrique 

Cardoso  

Apresentação da Política Nacional de Turismo 1996/1999, com 

recomendações no sentido de estimular a descentralização da 

gestão, o fortalecimento de órgãos estaduais e municipais, a 

municipalização do turismo, e a terceirização de atividades para 

o setor privado  

1998 

Fernando 

Henrique 

Cardoso  

Criação do Ministério do Esporte e Turismo, pela Medida 

Provisória n° 1.794-8.  

2003 Lula 

Criação, pela MP nº 103 e Lei nº 10.683, do Ministério do 

Turismo, que incorporou a Embratur, e criou uma nova 

organização administrativa do turismo, com a criação da 

Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, da Secretaria 

Nacional de Desenvolvimento e do o Fórum Nacional de 

Secretários de Estado do Turismo.  

2003 Lula 

Apresentação do primeiro Plano Nacional do Turismo: 

diretrizes, metas e programas 2003/2007.  

2004 Lula 

Decreto-Lei nº 4.898 que transfere competências da Embratur 

para o Ministério do Turismo e Decreto-Lei nº 5.203 que dispõe 

sobre a estrutura regimental do Ministério. 

2004 Lula 

Substituição do Programa Nacional de Municipalização do 

Turismo pelo Programa de Regionalização do Turismo, 

colocando a atividade turística como elemento chave para o 

desenvolvimento regional. 

2005 Lula 

Decreto-Lei nº 5.406, que regulamentou o cadastro obrigatório 

para fins de fiscalização das empresas prestadoras de serviços 

turísticos no país. 

2007 Lula 

Apresentação do Segundo Plano Nacional de Turismo: Uma 

viagem de Inclusão 2007/2010 

2008 Lula 

Lei nº 11.771, conhecida como "Lei Geral de Turismo", que 

define as atribuições do governo federal no planejamento, 

desenvolvimento e estímulo ao setor do turismo. Ficando 

revogadas as Leis nº 6.505/77 e o Decreto-Lei nº 2.294/86 e 

dispositivos da Lei nº 8.181/91. 

2013 

Dilma 

Rousseff 

Apresentação do terceiro Plano Nacional de Turismo: O turismo 

fazendo muito pelo Brasil 2013/2016.  

2013 

Dilma 

Rousseff 

Reformulação do Programa de Regionalização do Turismo e 

apresentação do Mapa do Turismo Brasileiro.  

2018 Michel Temer 

Apresentação do quarto Plano Nacional de Turismo: Mais 

emprego e renda para o Brasil 2018/2022.  

2019 

Jair 

Bolsonaro  

Incorporação ao Ministério do Turismo a Secretaria Especial da 

Cultura, criada após a extinção do Ministério da Cultura. 

2020 

Jair 

Bolsonaro  

Medida Provisória nº 907 que extingue o Instituto Brasileiro de 

Turismo (Embratur) e, para substituí-lo, cria a Agência 

Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, denominada 

Nova Embratur.  
 Fonte: Adaptado de Lopes e Panosso Netto, 2021.  
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Ao longo dos quase 90 anos de políticas federais de turismo analisadas neste capítulo, 

percebe-se que nem sempre as mudanças no curso das políticas podem ser encaradas como 

adequação aos tempos, ajustes necessários ou correções após avaliação. 

Na recente história das políticas públicas de turismo no Brasil, diversos fatores 

implicaram nas continuidades e descontinuidades dessas políticas, na sua consolidação e nos 

resultados que essas políticas trouxeram a atividade turística no país: mudanças de regime, 

mudanças de governo, formatação das políticas, as instituições responsáveis por criar e executar 

as políticas e outros fatores impactaram diretamente na agenda política do turismo.  

Lohmann e Panosso Netto (2012) alertam para a falta de continuidade dos projetos de 

turismo nos organismos públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, que são 

iniciados em uma gestão pública e descontinuados na próxima, sem que os objetivos sejam 

alcançados. Para os autores, esse problema vem de uma cultura considerada por eles como, no 

mínimo, mesquinha e míope, pois cada um dos governantes que chega ao poder, a cada novo 

mandato, “encerra os projetos originários no mandato anterior, a fim de não dar o crédito do 

sucesso ao possível adversário político” (LOHMANN; PANOSSO NETTO, 2012, p. 124).  

Beni (2011) aponta que um dos grandes erros cometidos no Brasil, que impedem o 

turismo obter um maior aproveitamento no país, é justamente o fato de haver uma política 

instável, sem visão nem compromisso de longo prazo, que fica sujeita às flutuações e mudanças 

administrativas.  

A chegada de Jair Bolsonaro ao poder, no mais alto cargo executivo do país, 

representou, como visto na perspectiva de Kingdon (1984; 2014) a abertura de uma janela de 

oportunidade para mudanças profundas nas políticas de turismo. No próximo capítulo, será 

analisado se essas mudanças, de fato, se consolidaram e se os discursos ideológicos proferidos 

pelo presidente têm influência na agenda de políticas públicas de turismo de seu governo.  
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3. DISCUSSÃO E RESULTADOS  

 

 Tomando como base os conceitos teóricos que foram apresentados até aqui, na 

sequência daremos procedimento as análises das políticas públicas de turismo implementadas, 

continuadas e descontinuadas nos dois primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro (2019 e 

2020), estabelecendo relações com os discursos sobre turismo proferidos pelo presidente.  

 Por dar preferencia aos textos pronunciados (falados), as coletas dos discursos do 

presidente foram realizadas principalmente em pronunciamentos oficiais e em transmissões ao 

vivo (lives) que Jair Bolsonaro realiza semanalmente em seu canal oficial na rede de 

compartilhamento de vídeos Youtube. Os discursos oficiais foram transcritos integralmente a 

partir dos vídeos ou áudios originais, essas transcrições estão disponíveis neste trabalho nos 

anexos B, C, D, E e F. As lives foram transcritas apenas nos trechos onde o presidente e seus 

convidados, quando houveram convidados, falaram sobre temas relacionados ao turismo. Os 

trechos das 18 lives onde se falou de turismo estão organizados em ordem cronológica e 

disponíveis no anexo A deste trabalho.   

 Os discursos, uma vez coletados e transcritos, foram separados por temas. O tema da 

condução, por parte do governo, da crise desencadeada pela pandemia de Covid-19 foi um dos 

principais assuntos debatidos nos últimos tempos, por sua importância e impacto no turismo, 

esse tema foi o primeiro a ser analisado neste trabalho. Esta análise contemplou as medidas 

normativas editadas pelo governo frente a pandemia e o discurso do presidente realizado no dia 

11 de novembro de 2020, no evento de lançamento do Programa de Retomada do Turismo.  

O discurso do dia 11 de novembro de 2020 foi o único que, por opção metodológica, 

este trabalho analisou integralmente e separadamente. E essa escolha se deu por três motivos, 

o primeiro deles, por se tratar de um evento do MTur, portanto, com interesse direto no turismo. 

O segundo, para que se tentasse compreender a forma como o presidente articula as suas ideias 

em um texto único e, o terceiro, por este texto ter tido grande repercussão na mídia e nos meios 

de comunicação, quando de seu pronunciamento.  

Todos os outros textos foram agrupados em conjuntos de textos e trechos de textos sobre 

um mesmo assunto. Os assuntos que formaram os conjuntos de texto são, na ordem em que 

aparecem no trabalho: turismo na Baía de Angra dos Reis, turismo de Jet-ski no Vale do Ribeira, 

turismo de pesca em Áreas de Proteção Ambiental, Secretaria da Cultura, extinção da Estatal 

Embratur e criação da Nova Embratur, política de afundamento de recifes artificiais, queimadas 

e turismo e política de flexibilização de vistos.  
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A escolha dos conjuntos se deu pela recorrência em que os assuntos aparecem nos 

discursos e/ou pela importância e repercussão que os temas têm dentro do governo ou frente a 

opinião pública. Como os assuntos aparecem de forma aleatória nos discursos do presidente, 

não foi possível estabelecer uma ordem cronológica, então se optou por estabelecer uma ordem 

lógica, que levou em consideração principalmente relevância e recorrência de cada assunto. Os 

discursos foram analisados pela perspectiva metodológica da semiótica francesa, conforme 

apresentado anteriormente.  

 

3. 1. CONDUÇÃO DA CRISE DESENCADEADA PELA PANDEMIA DE COVID-19 

 

A primeira medida normativa no âmbito do Ministério do Turismo (MTur) para o 

enfrentamento da crise gerada pela pandemia de Covid-19 foi a instituição, pela Portaria nº 144 

de 20 de março de 2020, do Comitê Setorial de Crise, para “articular, coordenar, monitorar, 

orientar e supervisionar as providências e medidas a serem adotadas pelo Ministério, pelos 

Órgãos e Entidade Vinculadas” (BRASIL, 2020a).  

Tal Portaria também estabeleceu condições para atividades remotas aos servidores e 

empregados do MTur e terceirizados e medidas de prevenção, cautela no trabalho, por meio de 

revezamentos e flexibilização de horários, assegurando a preservação e o funcionamento dos 

serviços considerados essenciais ou estratégicos e ficando as decisões a cargo dos responsáveis 

por cada um dos setores. Ficaram, também, suspensas as viagens internacionais e as nacionais 

condicionadas à extrema necessidade. As reuniões, prioritariamente, deveriam acontecer por 

videoconferência e ficaram suspensas as participações de servidores em treinamentos, 

congressos e eventos, mesmo aqueles sediados em Brasília, no Distrito Federal.  

A Portaria também traz orientações gerais quanto às medidas pessoais de prevenção a 

transmissão do coronavírus, como lavagem das mãos, uso do álcool em gel e a recomendação 

de evitar aglomerações.  

Na sequência, foram publicadas as Portarias do Ministério do Turismo nº 162 de 03 de 

abril de 2020 e nº 181 de 14 de abril de 2020.  Tendo em vista a publicação do Decreto 

Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade 

pública e a publicação da Portaria Interministerial nº 134, de 30 de março de 2020.  Essas 

Portarias estabelecem que, durante o período de vigência do estado de calamidade pública, 

ficam suspensos os parcelamentos de débitos vigentes no Ministério do Turismo e os prazos de 

que trata a Portaria Interministerial nº 424 de 30 de dezembro de 2016.  
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Em 08 de abril de 2020, foi publicada a Medida Provisória nº 948, que dispôs sobre o 

cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura, em razão 

do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional, 

decorrente do coronavírus.  

A MP nº 948/20 desobrigou os prestadores de serviço e as sociedades empresárias de 

reembolsar os valores pagos pelos consumidores na hipótese de cancelamento de reservas, 

serviços e eventos, incluindo shows, desde que assegurassem a remarcação ou, 

disponibilizassem crédito para abatimento na compra de outros serviços, reservas ou eventos 

disponíveis, estabelecido o prazo de 12 meses ou, ainda, que formalizassem acordo com o 

consumidor. Também assegurou que tais operações ocorressem sem custo adicional ou a 

incidência de multas ou taxas ao consumidor, desde que as solicitações fossem efetuadas no 

período de 90 dias após a MP entrar em vigor.  

A Medida Provisória também estabeleceu que, na impossibilidade de remarcação, 

concessão de crédito ou acordo, o prestador de serviços ou a sociedade empresária deverá 

restituir o valor recebido ao consumidor, atualizado monetariamente pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, no prazo de doze meses, contado da data de 

encerramento do estado de calamidade pública.  

Artistas e profissionais contratados antes da edição da MP, uma vez impactados por 

cancelamentos de eventos, também ficam desobrigados de reembolsar imediatamente os 

valores dos serviços ou cachês, desde que o evento seja remarcado, no prazo de doze meses, 

contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Na hipótese de os artistas e 

os demais profissionais contratados para a realização dos eventos não prestarem os serviços 

contratados no prazo previsto, o valor recebido será restituído, atualizado monetariamente pelo 

IPCA-E, no mesmo prazo de 12 meses.  

A MP nº 948/20 foi, posteriormente, convertida na Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 

2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da 

pandemia da Covid-19 nos setores de turismo e de cultura. A Lei nº 14.046 estabelece a data 

de 31 de dezembro de 2021 para desobrigação de reembolso por parte do prestador de serviço 

ou sociedade empresária, desde que este assegure a remarcação ou a concessão de créditos ao 

consumidor. Também estende o prazo de 90 para 120 para a solicitação por parte do consumidor 

e estabelece que, se por motivo de falecimento, de internação ou de força maior, o consumidor 

não fizer a solicitação no prazo assinalado de 120 dias, um novo prazo de 120 dias será 

restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, a contar da data de ocorrência do 



76 
 

fato impeditivo da solicitação, desobrigando o fornecedor de ressarcimento caso esses prazos 

não sejam observados.  

A Lei estabelece a data-limite de 31 de dezembro de 2022 para ocorrer a remarcação dos 

serviços, das reservas e dos eventos adiados ou restituição do valor recebido ao consumidor. Os 

mesmos prazos são estabelecidos para artistas e profissionais contratados, desobrigando-os de 

ressarcimento desde que os eventos sejam remarcados até a data-limite de 31 de dezembro de 

2022, também estabelece essa data como limite para o reembolso dos valores restituídos pelo 

IPCA-E caso haja impossibilidade de remarcação e na ausência de nova data pactuada de 

comum acordo entre as partes, anulando as multas por cancelamentos de contratos que tenham 

sido emitidos até 31 de dezembro de 2021, na hipótese de os cancelamentos decorrerem das 

medidas de isolamento social adotadas para o combate à pandemia da Covid-19. 

Alinhado a MP nº 948/20 e a Lei nº 14.046/20 o MTur, em conjunto com entidades do 

setor turístico e o Governo Federal lançou a campanha online “Não cancele, remarque!”. O 

objetivo foi incentivar que as pessoas remarcassem suas viagens, em vez de cancelá-las.  

Para concessão de crédito aos empreendimentos turísticos afetados pela crise, em 7 de 

maio de 2020 foi editada a Medida Provisória nº 963 que injetou R$5 bilhões em crédito no 

Fundo Geral de Turismo (Fungetur). A contratação do crédito é permitida a prestadores de 

serviços turísticos que estejam devidamente inscritos no Cadastur. A MP nº 963/20 foi 

posteriormente convertida da Lei nº14.051, de 08 de setembro de 2020.  

Por meio da Portaria nº 666, de 25 de setembro de 2020, o MTur estabeleceu as normas 

gerais e critérios de aplicação dos recursos do Fungetur, em operações de financiamento 

efetuadas por intermédio de agentes financeiros credenciados, mediante celebração de contrato 

administrativo com o Ministério do Turismo. 

Sobre as autuações e fiscalizações dos prestadores de serviços turísticos, foi publicada 

em 17 de setembro de 2020 a Portaria do Ministério do Turismo nº 644, que suspendeu, em 

virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao coronavírus, a contar de 

23 de março de 2020, os prazos processuais afetos às autuações e atos públicos de fiscalização 

dos prestadores de serviços turísticos previstos na Lei nº 11.771/08.  

A suspensão de prazos processuais abrangeu, inclusive, a aplicação das penalidades, 

previstas no artigo 36 da Lei nº 11.771/08, como advertência por escrito; multa; cancelamento 

da classificação; interdição de local, atividade, instalação, estabelecimento empresarial, 

empreendimento ou equipamento e cancelamento do cadastro. Estabeleceu também que não 

seriam emitidas novas notificações ou autuações, enquanto perdurarem os efeitos da citada 

Portaria. Não se aplicando, porém, na hipótese de necessidade de prática de atos pelo Ministério 
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do Turismo para a configuração de flagrante conduta de infração à legislação consumerista e 

ambiental. A vigência desta portaria tem validade enquanto perdurar a emergência de saúde 

pública relacionada ao coronavírus.  

Com a Portaria do Ministério do Turismo nº 754, de 10 de novembro de 2020, foram 

instituídos os eixos de atuação e os parâmetros para desenvolvimento de programas, projetos e 

ações para retomada do turismo no Brasil, visando mitigar os efeitos negativos causados pela 

pandemia de Covid-19 no setor de turismo.  

Por eixos de atuação, entende-se: preservação de empresas e de empregos no setor de 

turismo; melhoria da estrutura e da qualificação dos destinos turísticos; implantação de 

protocolos de biossegurança e promoção e incentivo às viagens. Observado que os programas, 

projetos e ações deverão respeitar os seguintes parâmetros: considerar os protocolos de 

biossegurança para os prestadores de serviços turísticos, turistas e comunidades receptoras; 

incentivar a conduta responsável de cada indivíduo, como prevenção à disseminação do Covid-

19; incentivar as viagens pelo Brasil, em especial as viagens a lazer, de forma responsável e 

segura; definir medidas para a retomada do turismo de negócios e eventos, como feiras e 

congressos e convenções; adotar medidas para melhor distribuição de turistas pelo País, 

priorizando o turismo em áreas naturais e; prever resultados efetivos até 31 julho de 2021 

(BRASIL, 2020b). 

Tais programas, projetos e ações deverão buscar os seguintes resultados: retomada das 

viagens no país, de forma responsável e segura para os prestadores de serviços turísticos, 

turistas e comunidades receptoras; manutenção das empresas existentes e os empregos no setor 

do turismo; ampliação e facilitação do crédito para o setor do turismo; aprimoramento da 

segurança jurídica e melhoria do ambiente de negócios do setor; ampliação e intensificação das 

ações de qualificação profissional no turismo; melhoria do acesso e da infraestrutura em 

destinos turísticos e; fortalecimento do turismo como vetor de desenvolvimento econômico e 

social (BRASIL, 2020b).  

A citada Portaria estabelece que parcerias para o desenvolvimento e a implementação de 

programas, projetos e ações poderão ser formalizadas por meio de instrumentos específicos 

com o MTur, como termos de adesão, acordos de cooperação e convênios. Podendo formalizar 

tais parcerias as instituições públicas federais e estaduais, assim como empresas privadas e 

entidades do terceiro setor, incluindo as do Sistema S, ligadas à cadeia produtiva do turismo, 

desde que estas tenham abrangência e representatividade nacional. As instituições públicas, 

empresas e entidades que formalizarem parceria com o MTur, deverão disponibilizar ao MTur 

dados e relatórios periódicos com informações sobre a situação dos compromissos assumidos 
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e relatório final, demonstrando os resultados alcançados, além de documentos necessários à 

consecução dos objetivos pactuados. Ao MTur, cabe manter portal atualizado com a situação 

dos programas, projetos e ações acerca da retomada do turismo. Esta Portaria entrou em vigor 

na data de sua publicação. 

O plano de ação denominado Retomada do Turismo, estabelecido a partir da Portaria nº 

754, posiciona-se como “uma aliança nacional que reúne poder público, iniciativa privada, 

terceiro setor e Sistema S, coordenada pelo Ministério do Turismo, para mitigar os efeitos 

negativos causados no setor, em decorrência da pandemia da Covid-19.” (MTUR, 2020b) e 

prevê que ações, projetos e iniciativas deveriam apresentar resultados efetivos até 31 de julho 

de 2021. 

Uma cartilha de orientações com 32 páginas foi disponibilizada no website do MTur. 

Em seu texto introdutório, afirma-se que os efeitos econômicos gerados pela pandemia são 

mais nefastos do que aqueles relacionados a saúde dos indivíduos:  

 

A pandemia não afetou diretamente só a saúde dos indivíduos, mas também a forma 

como a sociedade se relaciona (...) haja vista que uma das medidas adotadas para 

conter a disseminação é o distanciamento social. O atual quadro possui efeitos ainda 

mais nefastos em toda a cadeia econômica e produtiva, à medida em que influenciou 

diretamente nos meios de produção e comercialização de diferentes setores 

econômicos (MTUR, 2020c, grifo nosso). 

 

 

O turismo é entendido como um dos setores mais impactados pela pandemia. Nela, são 

apresentados alguns dados extraídos do Relatório de Impacto da Pandemia de Covid-19 nos 

setores de turismo e cultura no Brasil, elaborado pelo MTur, em setembro de 2020. A cartilha 

também destaca medidas federais de manutenção do setor, como medidas de proteção ao 

emprego e renda do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, 

estabelecido por meio da MP nº 936, de 1º de abril de 2020 e, posteriormente, convertida na 

Lei nº 14.020, de 06 de julho de 2020.  

 Com um capítulo especialmente dedicado às tendências do setor de turismo no pós-

pandemia, a cartilha do MTur aposta em uma retomada gradual do turismo, iniciando por 

viagens regionais e de curta duração, depois por destinos nacionais e, só então, por destinos 

internacionais. Além disso, aponta que a redução da renda e a perda da capacidade de compra 

por parte das famílias, aliado à valorização das moedas estrangeiras, como o Dólar e Euro, em 

relação ao Real, pode tornar o Brasil um destino mais atrativo e competitivo para os turistas 

internacionais. 

https://retomada.turismo.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Cartilha-Retorno-pelo-Turismo-On-line-min.pdf
https://retomada.turismo.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/Cartilha-Retorno-pelo-Turismo-On-line-min.pdf
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Apostando na tendência de que o turista, no pós-isolamento social, valorizará aspectos 

relacionados à segurança e às questões sanitárias que garantam a integridade dos trabalhadores 

do turismo, das comunidades receptoras e dos viajantes, a primeira etapa do Plano de Retomada 

do Turismo foi o Programa Selo Turismo Responsável, que estabelece protocolos de 

biossegurança para 15 atividades do setor.  

Com o objetivo de atenuar os impactos da pandemia de Covid-19 e preparar o setor de 

turismo para o retorno gradual às atividades, estabelece boas práticas de higienização para cada 

segmento do setor de turismo. Propondo-se a ser o incentivo para que os turistas se sintam 

seguros para viajar e frequentar locais que cumpram protocolos específicos para a prevenção 

da Covid-19.  

Na visão do MTur, tal política posiciona o Brasil como “um destino protegido e 

responsável” (MTur, 2020d). Para ter acesso ao selo, as empresas e guias de turismo precisam 

estar devidamente inscritos no Cadastur. A adesão ao selo é feita por autodeclaração através de 

formulário online no website do MTur. Ao declarar que atende aos pré-requisitos determinados, 

o empresário ou profissional pode realizar o download do Selo e imprimi-lo. A orientação é que 

o selo seja colocado em local de fácil acesso ao cliente. O selo contém um código de resposta 

rápida (QR Code), em que o turista poderá consultar as medidas adotadas por aquele 

empreendimento e/ou profissional.  

 

Figura 4 – Selo Turismo Responsável 

 

Fonte: MTur, 2020d.  
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Meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, empresas 

organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, estabelecimentos de 

alimentação como restaurantes, cafeterias, bares e similares, centros de convenção e locais para 

eventos, empreendimentos de lazer e entretenimento, parques aquáticos, empreendimentos de 

apoio ao turismo náutico e a pesca desportiva, casas de espetáculo, empresas prestadoras de 

serviço de infraestrutura para eventos, locadoras de veículos, prestadoras de serviço 

especializadas em segmentos turísticos e guias de turismo podem requerer, junto ao MTur, o 

Selo Turismo Responsável, desde que observados os requisitos do programa.  

O MTur estabeleceu um conjunto de protocolos básicos, que devem ser observados por 

todos os segmentos e protocolos específicos para cada segmento. Entre os protocolos básicos 

estão: lavagem e desinfecção das superfícies, medição de temperatura, ventilação e renovação 

de ar, disponibilização de álcool 70%, disponibilização de sabonete e toalhas de papel nos 

banheiros, cartazes com informações/orientações sobre a necessidade de higienização de mãos 

e uso do álcool 70%, uso de máscaras, distanciamento entre as pessoas, limpeza de superfícies, 

ventilação e limpeza dos ambientes, realização de controle de acesso,  marcação de lugares, 

organização de filas e respeito da distância mínima de 1 metro entre as pessoas. 

Uma nota de rodapé no website do programa destaca que, segundo orientação da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), de 06 de abril de 2020, não há evidências para o uso 

de máscaras por pessoas saudáveis na comunidade em geral e que a orientação para o uso de 

máscaras deve estar alinhada com as determinações legais de cada local, segundo a nota: 

 

Considerado a orientação provisória sobre o uso de máscaras no contexto da COVID-

19, publicada pela OMS em 06 de abril de 2020, onde consta descrito que, no 

momento, não há evidência de que o uso de uma máscara (seja cirúrgica ou de outros 

tipos) por pessoas saudáveis na comunidade em geral, incluindo o uso universal de 

máscara na comunidade, possa prevenir uma infecção por vírus respiratórios, 

inclusive o COVID-19. Assim, a obrigatoriedade de máscaras descrita nesse 

Protocolo deve estar alinhada com as determinações legais de cada local (estados, 

municípios e Distrito Federal) (MTUR, 2020d).  

 

No entanto, a orientação provisória da OMS9 sobre o uso de máscaras foi atualizada em 

05 de junho de 2020 e incluiu evidências científicas atualizadas sobre uso de máscaras para 

prevenir a transmissão do novo coronavírus. Depois, foi novamente atualizada, em 01 de 

dezembro de 2020, onde foram incluídas novas evidências relevantes para o uso de máscaras, 

 
9 Por meio de boletim divulgado pelo Organização Panamericana de Saúde, Escritório Regional da Organização 

Mundial da Saúde para as Américas. Boletim disponível em: https://www.paho.org/pt/covid19. Acesso em: 17 de 

junho de 2021. 
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para reduzir a propagação do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19 (OMS, 2020). Até dezembro 

de 2021, o site do MTur não destacava estas atualizações.  

O Programa Selo Turismo Responsável também estabelece um protocolo de orientações 

para os turistas e a relação de empresas que aderiram ao Selo está disponível para consulta no 

website do MTur. O portal também recomenda que, caso os protocolos de segurança não sejam 

cumpridos pelos estabelecimentos, os turistas devem denunciar ao Disque-Saúde, pelo telefone 

136. No entanto, não deixa claro quais serão as medidas fiscalizatórias de cumprimento das 

normas e protocolos estabelecidos por parte do Ministério, nem eventuais punições aos 

estabelecimentos que descumprirem as regras.  

O Plano de Retomada do Turismo foi lançado em um evento realizado em 10 de 

novembro de 2020, no Palácio do Planalto, em Brasília, onde o presidente Jair Bolsonaro 

discursou por pouco mais de 19 minutos. Com a presença de autoridades, tais como os Ministros 

do Meio Ambiente: Ricardo Salles, do Turismo: Marcelo Álvaro Antônio, o presidente da 

Embratur: Gilson Machado e o Secretário Especial da Cultura: Mário Frias.  

O próprio evento de lançamento, que aconteceu no auge da pandemia, no entanto, 

desconsiderou os protocolos de segurança recomendados pelo programa Selo Turismo 

Responsável. A imprensa oficial do Governo Federal fez a cobertura do evento e a transmissão 

ao vivo pela internet. No vídeo, é possível observar que muitos dos presentes estavam sem 

máscaras e não havia distanciamento entre as pessoas. Se a política se propõe responsável, o 

evento de lançamento dela não vai pelo mesmo caminho.  
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Figura 5 – Imagens do evento de lançamento do Programa de Retomada do Turismo 

 

Fonte: Planalto, Canal oficial no Youtube, 2020.  

 

3. 1. 1. ANÁLISE DO DISCURSO DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO NO EVENTO 

DE LANÇAMENTO DO PLANO DE RETOMADA DO TURISMO.  

 

 O presidente Jair Bolsonaro foi o último a discursar no evento de lançamento do Plano 

de Retomada do Turismo, realizado em 10 de novembro de 2020, no Palácio do Planalto em 

Brasília. Após as falas de Gilson Machado, presidente da Embratur, de Marco Ferraz, presidente 

da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, representando no evento o trade turístico e 

de Marcelo Álvaro Antônio, Ministro do Turismo. O presidente da república tomou a palavra 

e discursou por 19 minutos e 03 segundos. Sua fala foi integralmente transcrita para análise e a 

transcrição encontra-se no anexo E.  

No nível fundamental, o discurso do presidente oscila entre três oposições centrais que 

permeiam o texto: a regulação (disfórica) vs a desregulação (eufórica), passando pela não 
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regulação (não disfórica); a fragilidade (disfórica) vs a força (eufórica), passando pela não 

fragilidade (não disfórica); e os valores de esquerda (disfóricos) vs valores de direita 

(eufóricos), passando pela negação dos valores de esquerda (não disfóricos). Todos esses 

valores juntos podem ser resumidos em uma estrutura fundamental de oposição de preservação 

vs mudança. Em todos os casos, a preservação (ou manutenção) da situação atual emperra ou 

atrapalha a mudança ou o desejo de mudança.   

As taxas de preservação, as leis e regulamentos ambientais, a necessidade de habilitação 

para pilotar jet ski, as multas, a imposição de restrições, e as medidas de contenção para a covid- 

19, entidades e órgãos reguladores como o Ibama e o ICMBio e a “turma de xiita10 ambiental” 

(BOLSONARO, 10/11/2020) são apresentados como fatores de regulação e têm valor negativo. 

A desburocratização, a auto responsabilização, a isenção de vistos e a revogação de leis e 

decretos são tidos como fatores de não-regulação. A livre iniciativa, o livre mercado, a livre 

atração de investimentos e a livre circulação de pessoas são fatores de desregulação, 

apresentados com valor positivo.  

As medidas de quarentena e isolamento para o enfrentamento do Covid-19, o medo da 

segunda onda da pandemia, o medo da morte, a não aceitação da morte como algo natural e 

inevitável, as relações diplomáticas amistosas e o medo do bullying, são apresentados como 

fatores de fragilidade, desqualificados no discurso em passagens como “a geração hoje em dia 

é Toddynho, Nutella, zap.” (BOLSONARO, 10/11/2020) ou “país de maricas” 

(BOLSONARO,10/11/2020), e portanto, apresentam valor negativo. O uso da pólvora para 

ameaçar outros países, o enfrentamento à morte de peito aberto, enfrentar o bullying, como em: 

“meu tempo de bullying na escola, era porrada” (BOLSONARO, 10/11/2020) e o isolamento 

vertical são apresentados como fatores de não fragilidade.  Já a coragem para tomar decisões e 

o enfrentamento da pandemia com medidas de preservação da economia (mesmo que em 

detrimento a preservação da vida) apresentam fatores de força, portanto, têm valor positivo.  

Sobre os valores de esquerda e valores de direita, é importante observar que esta análise 

não considera os conceitos de posicionamentos políticos de esquerda ou de direita validados 

em teorias das ciências políticas e da sociologia, mas sim, os valores de senso comum, que tem 

ganhado novos significados no contexto político brasileiro e nos discursos, especialmente os 

propagados pelas redes sociais.  

 
10 A utilização do termo Xiita, vertente religiosa do Islam, em associação á pessoas extremistas é considerado um 

comportamento islamofóbico por estudiosos e praticantes desta religião.  
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Neste sentido, são tidos como valores de esquerda e portanto, apresentam valor 

negativo: o Parlamento e os governos estaduais que criam dificuldades e supostamente 

emperram o crescimento do Brasil; o Estado que toma conta do cidadão; os defensores da 

preservação ambiental; a imprensa; a decisão do STF (que, segundo a retórica do  presidente, o 

impediu  de tomar decisões de enfrentamento à Covid-19); a política aplicada por prefeitos e 

governadores para o enfrentamento da Covid-19; a política de países como Argentina e 

Venezuela; as correntes de esquerda que estariam, na perspectiva do presidente, atuando dentro 

do Parlamento e promovendo o atraso; aqueles desejosos por dividir o que é dos outros;  a 

fragilidade do sistema de votação brasileiro e um suposto risco eminente de dominação do 

Brasil pela esquerda.  

O investimento proveniente de outros países, a geração de lucros e empregos por meio 

de investimento em turismo, a preservação da economia e, o impedimento de que o Brasil seja 

governado por correntes que apoiam Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Nicolás Maduro e Evo 

Morales e que estariam desapropriando os bens dos empresários e criando taxas, juros e 

impostos são apresentados como fatores de negação dos valores de esquerda. Já a própria 

desregulação promovida pelo governo de Jair Bolsonaro, promovendo a livre iniciativa e o livre 

mercado, a sua figura de liderança e seu poder de decisão e a oportunidade que seu governo 

tem de mudar definitivamente o Brasil, apresentam-se como fatores de valores de direita e 

valorados positivamente.  

Portanto, enquanto estrutura fundamental, podemos resumir as três oposições citadas 

em uma oposição fundamental de preservação ou manutenção (disfórico) vs mudança 

(eufórico), nesse sentido a preservação das leis ambientais, da regulamentação, das medidas 

restritivas de isolamento, a preservação da vida, do meio ambiente, das relações diplomáticas, 

das atitudes tidas como fracas, frágeis, medrosas e das políticas com valores de esquerda, faz 

oposição a mudança, entendida  como desenvolvimento econômico, a vitória da força sobre a 

fraqueza, da coragem sobre o medo, da direita sobre a esquerda, o enfrentamento corajoso da 

morte, a mudança de atitude frente à pandemia e a chance de mudar o Brasil. Este percurso de 

preservação vs mudança passa pela não-preservação (não-disfórico).  

Na base de todos os programas narrativos, existem conflitos entre a preservação ou 

manutenção e a mudança. A mudança do Brasil revestida em desregulação, força e valores de 

direita é o objeto-valor do sujeito Governo Bolsonaro em todos os exemplos que dá. Seja mudar 

a regulação turística de Noronha, a forma de condução da pandemia, as regras para uso de Jet-

skis ou a situação da Baía de Angra.  E como estratégia de persuasão, ele enfatiza tudo o que 

se perde com a manutenção da situação atual, portanto, existe ênfase nos programas de 
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privação. 

Privação essa operada pelas leis, pela burocracia, pelo parlamento, pelos governadores 

e prefeitos, pelo lobby, pelos ambientalistas, pelo Supremo Tribunal Federal, pela imprensa e 

por aqueles que defendem o isolamento social. Todos estes agem como anti-sujeitos, impedindo 

que o sujeito Governo Bolsonaro entre em conjunção com o objeto-valor mudança do Brasil.    

Pela ação dos anti-sujeitos, os empresários ficam privados dos turistas e dos lucros, o 

Brasil privado do crescimento, do desenvolvimento econômico e da liberdade, os brasileiros 

privados de facilidades (como facilidade de pilotar jet-ski), o morador do Vale do Ribeira 

privado de empreender livremente, a Baía de Angra privada do investimento de 1 bilhão de 

reais, Jair Bolsonaro privado de tomar decisões e os trabalhadores privados de seus ganhos.  

No entanto, algumas transformações já foram ou estão sendo operadas pelo sujeito 

Governo Bolsonaro no sentido de obtenção do objeto-valor. Numa delas, Jair Bolsonaro afirma 

que fez os sujeitos autoridades da marinha fazerem uma transformação na relação com a 

facilidade, para tirar habilitação de jet-ski. Em outra, o sujeito do fazer Governo Bolsonaro, por 

meio da isenção de vistos (desregulação), transformou a relação do sujeito de estado 

empreendedores do turismo com o objeto valor turistas. E, ao propor acabar com a quarentena 

e o isolamento social, o presidente, enquanto sujeito do fazer, quer devolver aos 

empreendedores e trabalhadores seus trabalhos e ganhos.  

 O discurso inicia-se com um percurso de manipulação, ora por tentação (mais turistas, 

mais dinheiro, mais investimentos), ora por intimidação (falta de turistas, pobreza, desemprego, 

milícias, “marginais de fuzil”, “piratas de jet-ski”) do enunciador ao enunciatário 

(eleitores/brasileiros/empresários), de fazer-crer que a regulação (ambiental, de acesso, de 

entrada de investimento, de habilitação de Jet ski, de vistos) é o que  emperra o crescimento do 

Brasil e do turismo no Brasil, e que ele (ele Bolsonaro, ou ele governo Bolsonaro) sofre privação 

por espoliação de uma série anti-sujeitos, que o tentam impedir de mudar a regulação. Mesmo 

assim, em alguns momentos, ele adquire, por apropriação, o poder-fazer, e transforma a relação 

dos sujeitos com os objetos valor.  

No segundo momento, num percurso de destinador-julgador, o enunciado, cria o efeito 

de “revelar um segredo” (aquilo que é verdade, mas não parece ser) de que as mortes por covid-

19 não passam de 20% daquilo que a imprensa afirma ser verdade: “estudos avançados têm 

mostrado que não chega a 20% o número de óbitos do Covid, o resto foram outras causas” 

(BOLSONARO, 10/11/2020). Assim, nessa lógica, a imprensa e aqueles que defendem o 

isolamento, pelo ato de não dizerem a verdade sobre o real número de mortos e de amedrontar 
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o povo com uma segunda onda, colocam o povo brasileiro em conjunção com a fome e com o 

caos econômico. 

Para reforçar sua retórica, apoia-se em dados falsos e numa linguagem científica, desta 

maneira, o presidente acusa a imprensa e aqueles que apoiam o isolamento de contar mentiras 

e enganar o povo. Estes são, então, colocados como oponentes, anti-sujeitos do percurso 

"crescimento econômico do Brasil". Jair Bolsonaro, enquanto sujeito do fazer, deu ao povo 

brasileiro o valor modal “verdades sobre a pandemia”, mas essa verdade, enquanto objeto valor 

foi espoliada pela imprensa, pelos prefeitos e por todos aqueles que diziam “fique em casa, 

economia, a gente vê depois”. 

 Bolsonaro culpa a imprensa e as instâncias de regulação dos males que recaem sobre a 

população: a fome, a pobreza e os problemas na economia. Essa estratégia reforça o papel de 

vilão, de oponente daqueles que ele vê como seus inimigos. Segundo sua retórica, ele é o tempo 

todo espoliado pelos anti-sujeitos do poder de tomar decisões corajosas com relação à 

pandemia, ficando na mão dos fracos e dos medrosos o poder de decidir.  

Mais uma vez, o enunciador se utiliza da manipulação por intimidação, pois caso não o 

deixem trabalhar e não o apoiem, o país estará fadado à desgraça, como a Argentina e a 

Venezuela e será dominado pela esquerda, que na visão do presidente é uma “corrente do atraso. 

Corrente para dividir o que é dos outros, não o deles” (BOLSONARO, 10/11/2020).  Essa 

manipulação fica evidente na passagem:  

O Macri na Argentina, é história, não conseguiu implementar as suas políticas. 

Começou a levar pancada dos seus seguidores, como eu levo agora também. Voltou a 

turma da Kirchner, Dilma, Maduro, Evo, que já está na Bolívia uma hora dessas de 

volta. E olha agora, como é que fica a situação? Os empresários tendo os seus bens 

desapropriados, aumentando, aí sim, absolutamente taxas e juros e taxas e impostos e 

o Brasil não pode ir para esse lado, meu Deus do Céu (BOLSONARO, 10/11/2020).  

 

Também utiliza a manipulação por tentação, pois ele se coloca no papel de apoiador e 

amigo dos empresários, desde que obtenha o apoio que deseja. Também utiliza o discurso para 

gerar empatia em seus enunciatários, discorrendo sobre os problemas que enfrenta com a falta 

de paz, e sofrendo injustiças pelas críticas que recebe dos eleitores e da imprensa. 

Em trechos do seu discurso, a narrativa se desenvolve a partir da ótica de que seus 

críticos e opositores contam mentiras para o povo, com o objetivo de derrubá-lo, descredibiliza-

lhe, para conseguir a cadeira presidencial, cadeira essa a que ele atribui valores negativos como 

o fato de não poder comer pastel tranquilamente.  Supostamente, coloca a cadeira presidencial 

à disposição, em um percurso de manipulação por provocação.  Como se dissesse: "quero ver 

fazer melhor!", ele simula estar disposto a renunciar dos problemas que estão colocados na 
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posição de presidente da república.  

Bolsonaro, ao entender a morte como algo inevitável, coloca aqueles que enfrentam a 

morte de frente (com força) como merecedores de benefícios como renda, economia, lucro, 

trabalho, exercendo uma manipulação por tentação, enquanto que, aqueles que temem a morte 

(com fraqueza) e defendem as medidas de contenção da pandemia e o isolamento social, como 

os que fogem da realidade, atribuindo valores indesejados, como “coisa de 

maricas”(BOLSONARO, 10/11/2020) e “país de maricas” (BOLSONARO 10/11/2020) 

exercendo a manipulação por provocação.  

Bolsonaro faz crer que estaria renunciando de seu direito de ficar calado, se expondo às 

críticas que sabidamente vai sofrer com o objetivo de colocar o brasileiro em conjunção com a 

verdade e o Brasil e conjunção com a liberdade, reforçando a retórica de que ele próprio é o 

caminho e o meio para mudar o Brasil. 

 Em todo o discurso, há uma incompatibilidade entre o querer fazer e o poder fazer. 

Bolsonaro quer promover a mudança desejada por ele, seja mudando os regulamentos, leis, 

regras, seja enfrentando a pandemia de outra maneira, seja afastando o perigo da esquerda. Mas 

ele não pode, sempre é impedido por alguma força, cujos valores são incompatíveis com os 

seus.  

Essa incompatibilidade gera frustração, pois, ao querer ser presidente, e tornando-se 

presidente, ele acreditou estar estabelecido um contrato que o permitisse fazer aquilo que 

estivesse ao alcance de suas vontades, e que ele poderia contar com apoio irrestrito para realizar 

os seus desejos, o que não está acontecendo, portanto, há uma incompatibilidade entre o mundo 

imaginado e o mundo real. 

O discurso é majoritariamente desenvolvido em primeira pessoa, portanto, tem caráter 

de opinião e parcialidade.  No entanto, em alguns momentos é utilizado o efeito da ancoragem, 

por meio do uso do efeito de realidade ou de referente, é possível identificar este efeito de 

sentido nas seguintes passagens: “Aqui do continente, um ditador disse que ‘não, enquanto tiver 

covid não tem turismo nesse negócio aí’” (BOLSONARO, 10/11/2020) ; “O chefe de Estado 

falou que poderia gastar conosco, né, por volta de 1 bilhão de reais” (BOLSONARO, 

10/11/2020); “a imprensa (...) já começa a falar que as mortes estão chegando e vão ser maior 

do que o próprio Covid. Bem como, novas pesquisas, ainda não comprovadas oficialmente, 

mas estudos avançados têm mostrado que não chega a 20% o número de óbitos do Covid, o 

resto foram outras causas” (BOLSONARO, 10/11/2020); “A manchete amanhã, ‘ah, não tem 

carinho, não tem sentimento com quem morreu’” (BOLSONARO, 10/11/2020) e “Assistimos 
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há pouco aí, um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da 

Amazônia, levanta as barreiras comerciais contra o Brasil” (BOLSONARO, 10/11/2020).  

Nessas passagens, ele dá voz a outros em seu discurso, seja para contrapô-los, afirmando 

que eles disseram coisas que o enunciador não disse/ não diria, seja para referenciar de forma 

positiva a realidade que o enunciador afirma, reforçando o efeito de verdade daquilo que é dito.  

Ao construir o percurso sobre o interesse de investimentos de recursos no turismo no 

Brasil (especificamente na Baía de Angra), utiliza como recurso as especificações figurativas, 

pois é um chefe de estado que quer investir no país, produzindo efeito de maior importância e 

dando credibilidade ao discurso.  

Durante todo o discurso, o enunciador constrói uma figurativização da morte como algo 

menos importante, que não deve ser o objeto de preocupação da sociedade quando existe um 

bem maior, neste caso associado aos valores eufóricos de força e liberdade, capital e 

desenvolvimento econômico.   

Essa construção figurativa pode ser observada com o recorte de algumas passagens do 

texto. Na primeira delas, o presidente afirma que “Depois um maluco fez uma besteira na praia, 

atropelou um banhista, daí simplesmente tornou-se quase impossível tirar habilitação de jet ski” 

(BOLSONARO, 10/11/2020). Aqui, se constrói, simbolicamente, a afirmação de que a morte 

de um não pode tirar o direito dos outros. Nesse caso, ele não se refere só à morte do banhista, 

mas, também, à imprudência do "maluco", no sentido que a imprudência de um não deve 

dificultar a coisa para todos. 

Em seguida, outra passagem tem um conteúdo bastante semelhante: “Tinha até um 

gerador de energia lá, eólica, é isso mesmo? Um passarinho apareceu morto lá embaixo, acabou. 

Não tem mais energia eólica na... em Fernando de Noronha” (BOLSONARO, 10/11/2020). 

Mais uma vez, a morte é mero detalhe, mera fraqueza, que atrapalha o desenvolvimento, a 

liberdade e o capital.  

Ao utilizar o recurso da ancoragem, dizendo que “um ditador” proibiu o turismo em 

Noronha durante a pandemia, ele dá início à sua narrativa de minimização da morte e da 

subversão dos valores culturais. A vida importa menos do que a economia. Estabelece a 

supremacia do crescimento econômico em detrimento da vida das pessoas. Pois aquele que age 

em nome da preservação da vida é “um ditador”.  

Essa construção culmina, claramente, no objetivo de defender que as medidas de 

isolamento social e contenção da pandemia de Covid-19 são uma fraqueza frente à morte, que 

não deve ser considerada como fator de primeira importância. Quando afirma que “todos vão 

morrer um dia, é a vida” (BOLSONARO, 10/11/2020), e que “Tudo agora é pandemia, tem que 
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acabar com esse negócio, pô” (BOLSONARO, 10/11/2020), o que está em jogo é uma política 

de morte, justificada pelo desenvolvimento econômico.  

O discurso tem como inserção ideológica as políticas de direita, negacionistas, anti-

ciência e pró-morte.  O próprio contexto em que o evento acontece já dá pistas dessa construção. 

Em um evento para promover o turismo, atividade notadamente marcada pelo deslocamento e 

encontro de pessoas, no meio de uma pandemia, em que a maior parte dos presentes não usa 

máscara de proteção facial, em um auditório cheio, quando a recomendação das autoridades de 

saúde é a de manter distanciamento, as pessoas estão próximas umas das outras, promovendo 

aglomeração.  

Ao ser confrontado com outros textos, pela perspectiva da veridicção, esse discurso 

apresenta diversas mentiras. O presidente faz afirmações que parecem verdadeiras, mas que não 

são, próprias à caracterização dos discursos mentirosos. Bolsonaro afirma que o turismo é 

“travado no Brasil”, o que, por si só, já se mostra uma não verdade quando analisados os 

números divulgados pelo próprio Ministério do Turismo. Porém, o presidente precisa convencer 

seus ouvintes de que o turismo é travado, para conseguir o apoio que precisa para passar suas 

propostas de desregulação.  

Depois afirma que, devido às taxas de preservação ambiental cobradas para acesso e 

permanência em Noronha, o arquipélago não recebe turistas, quando diz: “quem vai numa 

pipoca dessa” (BOLSONARO, 10/11/2020). Porém, segundo dados do Governo de 

Pernambuco, em 2019, antes da pandemia, Noronha Recebeu 106 mil turistas 

(PERNAMBUCO, 2020), número muito acima do Plano de Manejo do Arquipélago que prevê 

uma capacidade máxima de pouco mais de 89 mil turistas ao ano (ICMBIO, 2017). Esse limite 

de acesso previsto no Plano é justificado pela infraestrutura deficitária de coleta e tratamento 

de esgoto, coleta de lixo, abastecimento de água e de insumos (ICMBIO, 2017). Os dados 

demonstram que antes da Pandemia de Covid-19 Noronha já trabalhava além da sua capacidade.  

Sobre as estratégias manipulativas, o presidente parte do pressuposto de que o cidadão 

estaria privado dos direitos pelo Estado, por meio de seus atos regulatórios, mas que ele, 

governo está agindo em favor da democracia e da liberdade ao desregular, apresentando-se 

como adjuvante e mais uma vez, exercendo a manipulação para conseguir o apoio que deseja.  

Ao se dizer preocupado com os empreendedores, pois estes estariam sujeitos a todo tipo 

de barreira para empreender, o enunciador se serve da manipulação por tentação, e reforça a 

sua retórica do “não me deixam trabalhar em favor do Brasil” que permeia todo o texto, mas 

fica mais evidente quando afirma que: “E digo mais, como Chefe de Estado, tenho que tomar 

decisões, que não me deixaram tomar” (BOLSONARO, 10/11/2020) e “Então, o que faltou 
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para nós não foi um líder. Faltou deixar um líder trabalhar. Que eu fui eleito para isso” 

(BOLSONARO, 10/11/2020). Fazendo clara referência a construção da narrativa de que o 

Supremo Tribunal Federal o impediu de tomar decisões frente à pandemia. Narrativa essa que 

já foi desmentida em diversas ocasiões.  

Outra construção que permeia todo o texto é a narrativa do “Nós contra Eles”. Os bons 

contra os maus, os de direita contra os de esquerda, os liberais contra os ambientalistas e os 

ditadores, os fortes contra os fracos, os que querem mudar o Brasil contra os que não deixam, 

os “marginais de fuzil” e os “piratas de jet-ski” contra os empresários. O texto se constrói 

sempre costurado em um cenário de batalha constante, de guerra, e de recrutamento de soldados 

para essa guerra contra eles, todos eles, e pra essa guerra, “temos pólvora”, o presidente avisa.  

Dentro desta lógica, se Joe Biden, numa ação punitiva, ameaça privar o Brasil dos 

acordos comerciais, caso o país não faça a sua parte sobre a preservação ambiental, Bolsonaro 

aproveita o momento de fala para, por meio da manipulação pela intimidação, ameaçar os 

Estados Unidos com o fim da diplomacia e o uso da pólvora.  

Em 2018, ainda em campanha eleitoral, Bolsonaro se construiu na retórica do “tem que 

acabar com tudo isso que está aí” (não preservação) e na retórica do “tem que mudar isso daí” 

(mudança), mais de dois anos após eleito, percebe-se que seus discursos ainda giram em torno 

da mesma temática e das mesmas estratégias de manipulação da opinião pública.  

O discurso também é o espaço para que o presidente se defenda de acusações que tem 

recebido da imprensa, sobre suas declarações polêmicas como nos episódios do “e daí?”11 e do 

Guaraná Jesus12, e também sobre o uso do cartão corporativo. Ao mesmo tempo, usa o espaço 

para descredibilizar essa imprensa, usando termos pejorativos como em: “essa imprensa aí, de 

papel, essa brincadeira que nós temos de imprensa no Brasil” (BOLSONARO, 10/11/2020), e 

se referindo aos repórteres presentes no evento como “urubuzada que está ali atrás” 

(BOLSONARO, 10/11/2020).   

O enunciador afirma, categoricamente, em vários momentos, que a pandemia, os 

cuidados com a pandemia e as medidas de isolamento foram superdimensionados, reforçando 

mais uma vez a narrativa de que ele sempre esteve certo ao defender que a Covid-19 é uma 

 
11 'E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê?’, diz Bolsonaro sobre mortes por coronavírus; 'Sou Messias, mas não 

faço milagre'. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/04/28/e-dai-lamento-quer-que-eu-faca-

o-que-diz-bolsonaro-sobre-mortes-por-coronavirus-no-brasil.ghtml.  
12 Bolsonaro faz piada homofóbica ao provar guaraná Jesus: 'Virei boiola, igual maranhense'. Disponível em: 

https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/10/29/interna_politica,1199426/bolsonaro-faz-piada-

homofobica-ao-provar-guarana-jesus-virei-boiola.shtml.  
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“gripezinha”13, que o melhor teria sido fazer um isolamento vertical e que a economia deveria 

ter sido uma prioridade. Ao apresentar dados inventados e sem nenhum tipo de fundamento 

científico, de que o número de mortos pela Covid não chegaria a 20% dos divulgados, afirma 

“eu estava certo” (BOLSONARO, 10/11/2020). Ao fazer isso, ele tenta manipular e convencer 

aqueles que serão prejudicados economicamente pelas medidas de isolamento que estes 

deveriam ter acreditado em sua versão dos fatos.  

Em vários momentos, também é possível identificar uma clara relação do discurso com 

a campanha eleitoral e o cenário de corrida presidencial que se forma para 2022, é possível 

identificar essa temática em passagens como: “Eu vejo pessoas articulando para chegar lá, não 

por seus méritos. Mas criticando, falando mal, falando besteira o tempo todo, mentindo, 

provocando, caluniando, perseguindo os [meus] familiares o tempo todo. Não querem chegar 

por seus méritos, mas, sim, para derrubar quem está lá” (BOLSONARO, 10/11/2020) e, “não 

teremos um líder feito de... em um prazo de 2 anos, não vai aparecer” (BOLSONARO, 

10/11/2020).  

Porém, é na perigosa construção antecipada sobre uma possível fraude nas eleições, em 

2022, que essa manifestação eleitoreira de fato se consolida. Bolsonaro vem afirmando em seus 

discursos a retórica de uma suposta fraude nas eleições, gerando uma desconfiança 

institucional, preparando o seu exército de apoiadores para que, em um cenário de derrota, eles 

não aceitem o resultado das eleições e o apoiem. Como evidenciado nesta passagem de seu 

discurso: “Não temos um sistema sólido de votação no Brasil. Que é passível de fraude sim. 

Que tudo pode mudar no futuro com fraude” (BOLSONARO, 10/11/2020).  

Ao obter espaço de fala em um evento sobre políticas públicas de turismo, Bolsonaro 

subverte a temática e se empodera do espaço de discurso para falar sobre outros temas que lhe 

são mais caros. O turismo no discurso do presidente, como evidenciado, não alça status de tema, 

ele sempre é recurso figurativo na construção de outros temas, ora visto a desregulação 

ambiental, a política econômica liberal, o apoio político e eleitoral e até espaço para autodefesa.  

O procedimento da análise do processo de agendamento das políticas de turismo, 

quando da condução da crise desencadeada pela Covid-19, não é possível sem que se olhe para 

a condução do governo federal, da crise sanitária, como um todo. Asano e colaboradores (2021) 

apuraram que, na gestão da crise sanitária, o governo federal optou por priorizar a proteção 

econômica em detrimento à proteção da vida das pessoas, e que houve uma “estratégia 

 
13 Bolsonaro volta a minimizar pandemia e chama Covid-19 de 'gripezinha'. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-volta-minimizar-pandemia-chama-covid-19-de-gripezinha-1-

24319177.  
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institucional de propagação do vírus, promovida pelo governo brasileiro sob a liderança da 

Presidência da República” (ASANO et al., 2021, p. 2), revelando “empenho e a eficiência da 

atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional, 

declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a 

qualquer custo” (ASANO et al., 2021, p. 7). Essa tendência pôde ser observada também no 

turismo, atividade que envolve o deslocamento e o encontro de pessoas.  

Salvo quando do fechamento das fronteiras, pela Portaria Interministerial nº 132, de 22 

de março de 2020, em nenhum outro momento o turismo é tido como uma atividade de potencial 

propagação do vírus, mas numa visão diametralmente oposta, o vírus, e a preocupação das 

pessoas com ele, é que são vistos como um impeditivo para o desenvolvimento econômico 

gerado pelo turismo. A principal política pública de turismo em meio a uma pandemia que 

matou mais 600 mil brasileiros, até outubro de 2021, tem como objetivo “incentivar as viagens 

pelo Brasil” (MTUR, 2020b). 

Corroborando com a perspectiva de Dye (2009) de que política pública é tudo que um 

governo escolhe fazer ou deixar de fazer, no âmbito do turismo, escolheu-se tratar apenas de 

questões relativas ao trabalho de servidores, empregados e terceirizados do MTur, de débitos 

vigentes, de questões relacionadas à proteção das relações de consumo, de proteção às empresas 

e de concessão de crédito emergencial aos empresários, ficando, os trabalhadores do setor, 

beneficiados de medidas abrangentes que beneficiaram também outros setores.  

 Na perspectiva de Kingdon (2014), uma questão percebida só vira um problema político 

quando um gestor político resolve encontrar uma solução para ela, em detrimento a outras 

questões. A definição dos problemas é uma etapa fundamental para determinar a ação política, 

neste sentido, a questão econômica foi tida como um problema maior que a saúde pública na 

gestão do governo de Jair Bolsonaro com relação a condução da crise sanitária e o turismo, 

tendo sido uma prioridade na agenda do governo.  

 

3. 2. UM PROJETO FEDERAL BASEADO EM QUESTÕES PESSOAIS  

 

 Nos discursos do presidente Jair Bolsonaro sobre o turismo, três temas parecem receber 

especial destaque, tanto pela frequência em que aparecem nas falas, quanto pelo entusiasmo 

que o presidente manifesta ao falar dessas ideias, são elas: O desenvolvimento do turismo na 

Baía de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, o turismo de jet-ski no Vale do Ribeira 

no interior de São Paulo e a liberação da pesca esportiva em áreas de proteção ambiental.  
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 Os três temas têm, já em primeira análise, dois pontos em comum:  O primeiro deles, a 

relação pessoal que o presidente tem com cada um deles. Na Baía de Angra dos Reis, local onde 

o presidente possui uma casa de veraneio, Bolsonaro foi multado, em 2012, por realizar a 

atividade da pesca, de forma ilegal, em uma área de proteção ambiental. No Vale do Ribeira, 

mais precisamente no município de Eldorado Paulista, o presidente passou sua infância e 

adolescência. Já pescar e pilotar jet-ski parecem ser os hobbies preferidos do mandatário do 

Estado Brasileiro.  

O segundo, o fato do empreendimento desses “fazeres turísticos” estão fortemente 

atrelados a um projeto de desregulação. No primeiro e no terceiro, essa desregulação se dá na 

área ambiental, o segundo, no tocante às licenças para pilotar jet-ski. 

Nos tópicos seguintes, analisaremos detidamente os discursos do presidente sobre cada 

um dos temas e possíveis políticas públicas implementadas para viabilizar a realização destes 

três projetos.   

 

3. 2. 1. BAÍA DE ANGRA, A CANCUN BRASILEIRA  

 
Transformar a Baía de Angra dos Reis em um polo turístico equivalente a Cancún parece 

ser um dos principais projetos políticos de Jair Bolsonaro para o turismo: “Eu tenho um sonho 

(...) assim como sempre defendi o Vale do Silício no Brasil, voltado para a ciência e tecnologia, 

por que nós não podemos ter uma Cancún aqui no Brasil, na Baía de Angra?” (BOLSONARO, 

30/05/2019). “Eu tenho um sonho no Rio de Janeiro, (...) eu quero transformar a Baía de Angra 

em uma Cancún” (BOLSONARO, 26/06/2019).  

A temática é recorrente quando o assunto é o turismo nas lives do presidente Jair 

Bolsonaro, estando em pauta nos dias 31 de outubro de 2019, 26 de novembro de 2019, 20 de 

fevereiro de 2020, 05 de março de 2020, 30 de julho de 2020, 13 de setembro de 2020. As 

transcrições de todos os trechos de lives onde a temática do turismo é discutida estão no anexo 

A.  

O tema do turismo na Baía de Angra dos Reis também figurou no discurso proferido 

pelo presidente na solenidade de apresentação de Gilson Machado como novo Presidente da 

Embratur em 29 de maio de 2019 (anexo B), durante a cerimônia de Inauguração do Aeroporto 

Glauber Rocha em Vitória da Conquista/BA no dia 23 de junho de 2019 (anexo C), no evento 

de lançamento da Retomada do Turismo, realizado pelo Ministério do Turismo em 10 de 

novembro de 2020 (anexo E) e do discurso da cerimônia de posse de Gilson Machado como 



94 
 

Ministro do Turismo, realizada no Palácio do Planalto no dia 17 de dezembro de 2020 (anexo 

F).  

Quando analisados os trechos sobre a Baía de Angra dos Reis por meio da óptica da 

semiótica francesa, tem-se no nível fundamental, o nível das oposições semânticas, duas 

oposições fundamentais: desregulação vs regulação e desenvolvimento vs atraso.  

Na oposição regulação vs desregulação, a regulação tem valor disfórico e a desregulação 

tem valor eufórico, passando pela não-regulação (não disfórico). Já na oposição 

desenvolvimento vs atraso, o desenvolvimento tem valor eufórico, o atraso valor disfórico, 

passando pelo não-desenvolvimento (não eufórico).  

A demarcação da Estação Ecológica de Tamoios, os radares de limite de velocidade na 

rodovia que dá acesso à região de Angra dos Reis, a fiscalização ambiental, a aplicação de 

multas, os órgãos regulatórios como IBAMA e o ICMBio e a demarcação de terras indígenas, 

são vistos como fatores de regulação e, portanto, apresentam valor disfórico.  

Esses valores ficam evidentes em falas como: “é uma tristeza ir pra lá, só os pardais lá 

na rodovia, radares eletrônicos. Tentamos tirar, a justiça aí foi contra, tá certo. Então foi mantido 

alguns pardais é... fixo, bem como os móveis, a justiça determinou a volta da operação do radar 

móvel é... pelo Brasil” (BOLSONARO, 26/11/2019). E em: “Lá no Rio, o turista vai para Baía 

de Angra e ganha uma multa” (BOLSONARO, 10/11/2020) Em outra fala: 

 

É o ativismo, é o ativismo ambiental. Então vão descer o cacete em mim já, porque 

vão falar que eu tô contra o meio ambiente, tá certo. Não tem nada disso. A Baía de 

Angra tem um decreto ambiental que, em 29 acidentes geográficos ali, no raio de 1 

km você não pode fazer nada. Se você estiver morrendo, não vá pra aquela ilha, vá 

pro alto mar, ou desborde um quilometro, porque se o pessoal do ICMBio estiver lá, 

você vai ter problema (BOLSONARO, 13/09/2020).  

 

No percurso entre a regulação e a desregulação, a ideia de que a atividade do turismo 

por si só preserva o meio ambiente, é tido como fator de não-regulação. E apresenta valor não-

disfórico, esse valor fica evidente nesta fala do presidente: “Alguns falam: ‘ah, haverá uma 

degradação do meio ambiente’ não tem turismo onde o meio ambiente tá degradado, meu Deus 

do céu. E esse grupo vai tomar conta do meio ambiente” (BOLSONARO, 20/02/2020) e é 

reafirmado em outra fala: “a responsabilidade de manter o ecossistema naquela região toda vai 

ser da empresa que vai explorar, por exemplo, um hotel na Ilha do Sandri” (BOLSONARO, 

30/07/20). Gilson Machado, atual ministro do turismo, também corrobora com esta afirmação, 

como fica destacado no trecho de uma das lives em que ele é o convidado do presidente para 

debater o turismo:  
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E o turista, ele não degrada o meio ambiente, pelo contrário. Cada turista é um fiscal 

do meio ambiente, porque ele só volta se ele mergulhar e encontrar o peixe. Ele só 

volta no Pantanal se ele chegar lá e encontrar a Sucuri pra tirar a foto, a onça, o 

pássaro. Se ele encontrar plástico na praia ele não volta. Então, e hoje com os motores 

com booking, com Tripadvisor etc., você vê a nota do local, se a nota estiver baixa ele 

não volta, então cada turista é um fiscal do meio ambiente (MACHADO NETO, 

13/09/2020).  

 

A revogação do decreto que demarcou Estação Ecológica de Tamoios, assim como a 

revogação de decretos ambientais em outras áreas do país, como na Bahia, no Vale do Ribeira 

e em Fernando de Noronha, a retirada de radares de velocidade das rodovias e a permissão para 

realização de pesca esportiva em Áreas de Preservação Ambiental (APAs) são vistos como 

fatores de desregulação e têm valor eufórico.  

Esses valores ficam evidentes em declarações como: “aquele decreto que... que tem um 

decreto que né, que criou a Estação Ecológica de Tamoios. Ele tem que ser revogado pra que 

nós possamos incluir aquela área de Mangaratiba, Paraty e Angra como uma área exclusiva 

para o turismo” (BOLSONARO, 26/11/2019) e “o ICMBio tempo atrás resolveu liberar a pesca 

esportiva nas APAs (...) não tem dano ao meio ambiente nenhum, zero. Deixa o cara dar uma 

mergulhadinha pra lá, pra cá. Passear, se divertir” (BOLSONARO, 05/03/2020).  

Na oposição semântica desenvolvimento vs atraso, temos como fator de 

desenvolvimento e valorados positivamente: a promessa de investimento de 1 bilhão de dólares 

de um país árabe na região; o projeto de fazer de Angra dos Reis o maior centro turístico da 

América do sul, em uma das falas, ou o maior polo turístico do mundo, em outra fala; os 

investimentos realizados pelo Governo Federal no aeroporto de Angra dos Reis, a valorização 

imobiliária da região, a geração de recursos e empregos através do turismo e a criação de 

infraestrutura para o turismo.  

Esses fatores ficam demonstrados em falas como: “Nós temos quase um bilhão de 

dólares de fora que viria pra cá, pra investir naquela área. Ser o maior polo turístico do mundo” 

(BOLSONARO, 05/03/2020), e “Nós queremos revogar [o decreto que demarca a Estação 

Ecológica de Tamoios], pra fazer o maior centro turístico da América do Sul lá. (...) E olha só, 

se a gente conseguisse, vai valorizar a região toda. Vão fazer toda a infraestrutura” 

(BOLSONARO, 31/10/19).   

Partindo do pressuposto de que o turismo é uma maneira “fácil” de conseguir recursos, 

não promover o turismo na região significa o não-desenvolvimento, o não-recurso e o não-

emprego e, portanto, tem valor não-eufórico. Isso se evidencia em afirmações como: “Cancún 

fatura hoje 12 bilhões de dólares por ano com turismo, e lá nossa Baía de Angra fatura quanto? 

Quase nada, quase nada” (BOLSONARO, 26/11/2019) e “o país está travado, um dinheiro fácil 
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que entra para nós, é um dinheiro que, com todo respeito, né, exige pouco investimento, muitas 

vezes” (BOLSONARO, 10/11/2020) 

Como fatores de atraso, e valor disfórico, tem-se a burocracia e os ritos institucionais 

para revogar um decreto ambiental, o ativismo ambiental, as Áreas de Preservação Ambiental, 

os partidos de esquerda, as Organizações Não Governamentais (ONGs), a imprensa e um 

suposto aparelhamento do Estado. Evidentes em: “então a sanha, a forma xiita de tratar o meio 

ambiente, nós temos aí 60% do Brasil aí reservado para preservação, não se pode fazer nada lá” 

(BOLSONARO, 26/11/2019), e em: 

 

Cancún fatura 12 bilhões de dólares por ano. E a Baía de Angra fatura o que? Quase 

zero. Por que? Por causa dos xiitas ambientais, desses que fazem uma campanha 

enorme contra o Brasil lá fora. Eu não sei porque essa gente tem tanto amor com 

ONGs estrangeiras. O Estado está aparelhado. É um trabalho hercúleo desaparelhá-lo 

(BOLSONARO, 26/06/19) 

 

E ainda: 

Agora, profissionais do turismo né, se eu quiser esse investimento, dinheiro de fora, 

para fazer uma maravilha na Baía de Angra, eu tenho que revogar um decreto. Agora 

você pode perguntar: ‘revoga, presidente?’ Não, quem revoga decreto ambiental não 

é o presidente, é o Congresso. Então, essa turma de xiita ambiental, xiita ambiental, 

os baluartes do atraso no Brasil, que a imprensa gosta muito de defender essa turma, 

né (BOLSONARO, 10/11/2020). 

 

No nível narrativo, quando analisados os textos sobre a Baía de Angra dos Reis, tem-se 

o Governo Bolsonaro como sujeito e a revogação do decreto ambiental que demarca a Estação 

Ecológica de Tamoios como o objeto-valor (o objetivo do sujeito). Como anti-sujeitos, ou seja, 

os obstáculos encontrados pelo sujeito na busca pelo objeto-valor, apresenta-se o próprio Estado 

com suas leis ambientais, burocracia e rito institucional, a justiça (poder judiciário) e o ativismo 

ambiental.  

O sujeito do fazer Governo Bolsonaro está operando uma transformação, por meio da 

negociação com o congresso, empreendendo esforços para a desregulação ambiental da área.  

Na relação com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, (presidentes da Câmara e do Senado no 

momento das falas) existe uma manipulação de fazer-fazer, com o objetivo de induzir os 

parlamentares a pautarem e aprovarem a revogação do decreto em suas respectivas casas.  

Num primeiro momento, o presidente acreditou ser ele dotado de toda a competência 

necessária para derrubar o decreto que demarca a Estação Ecológica de Tamoios. Como 

evidenciado na fala de 29 de maio de 2019.  

 

E aquilo, como falei no dia de ontem, que a minha caneta é mais poderosa que o 

Rodrigo Maia, pronto, a imprensa já fez um carnaval.  ‘Olha o cara aí’, a poderosa bic 
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em ação. Mas é, ela tem força sim. Um decreto, a gente estuda, passa pela Secretaria, 

pela SAJ, a Secretaria Jurídica nossa, e nós podemos baixar um decreto regulando 

uma lei. E muitas vezes, uma lei que foi regulamentada por um decreto e o decreto foi 

abusivo. E nós temos que mudar esse decreto, por que não? Tem amparo jurídico, 

vamos mudar. E a Estação ecológica, é uma canetada minha. Nada contra o meio 

ambiente. E nós podemos sim, com essa bic (BOLSONARO, 29/05/2019).  

 

 Na sequência, a narrativa começa a se construir de forma diferente, contrariando, ao 

descobrir que um decreto presidencial não seria suficiente para derrubar o decreto que demarca 

a Estação, e que, para tal, seria necessária a aprovação de uma lei, e que essa lei devia seguir o 

rito institucional de aprovação nas casas legislativas. Essa mudança na condução da narrativa 

ficou evidenciada nesta fala: 

 
E olha só o que é o ativismo ambiental? O que revoga uma lei é outra lei, não é isso? 

O que muda um artigo da Constituição, a não ser Cláusula Pétrea, é outro artigo da 

Constituição, o que revoga uma portaria é outra portaria, mas o decreto ambiental, 

quem revoga é uma lei, é uma lei, olha aí. E outra, se eu quiser revogar 3, 4 ou 10 

decretos ambientais, eu tenho que ter 10 leis, 10 projetos de lei (BOLSONARO, 

31/10/2019).  

 

É a partir daí que começa o processo de manipulação. Essa manipulação se dá em alguns 

momentos por intimidação, como em:  

 

Já conversei com o presidente da câmara Rodrigo Maia, já conversei com Davi 

Alcolumbre, que são as pessoas que fazer a pauta na câmara, né. O Rodrigo Maia 

mostrou-se extremamente simpático a essa proposta. Agora pra gente conseguir 

realmente que o recurso venha pra cá e seja aplicado, nós temos que revogar um 

decreto (BOLSONARO, 31/10/2019).  

  

Ao manipular os parlamentares, o presidente também manipula seus enunciatários 

(eleitores e apoiadores), num percurso de fazer-crer, como quem diz “acreditem, eu estou 

fazendo a minha parte, mas eles precisam fazer a deles”. 

Em outros momentos, a manipulação a Maia e Alcolumbre é feita por sedução, como 

neste trecho:  

 

Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, tá na mão de nós três heim. E do parlamento depois, 

obviamente. Então se nós três... eu topo, o Davi Alcolumbre topa, o Rodrigo Maia 

praticamente, só faltou botar a aliança na mão esquerda, tá topando também, se Deus 

quiser vai topar, e vamos partir pra gente conseguir recursos da maneira menos difícil, 

que é através do turismo (BOLSONARO, 31/10/2019).  

 

Pois, sendo eles bons parlamentares, e fazendo aquilo que se espera deles, cumprindo 

aquilo que “Deus quiser”, eles vão “topar o acordo”, vão “botar a aliança” e então os recursos 

chegarão.  

Nos planos narrativos, um “chefe de Estado” (BOLSONARO, 10/11/2020) de “um 

grande país árabe” (BOLSONARO, 26/11/2019) dotado da competência de 1 bilhão de dólares 
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para investimentos, poderia, através da doação do valor modal de poder-fazer, exercer uma 

transformação na Baía de Angra dos Reis. Isso fica destacado em: “conversei também na Arábia 

Saudita, conversei nos outros países, possível investimento na Baía de Angra, né. Tem país que 

ofereceu um bilhão de dólares pra fazer da Baía de Angra uma Cancún” (BOLSONARO, 

31/10/2019), e em “tem um país aí de fora, um grande país árabe que quer investir nessa área 

de turismo lá, gastando quase 1 bilhão de dólares pra nós transformarmos aquela região da Baía 

de Angra num fenômeno próximo a Cancún” (BOLSONARO, 26/11/2019).  

Por meio da construção narrativa, tem-se que: uma vez estabelecidos os acordos 

moldados pela manipulação (apoio para a revogação do decreto), concedidas as competências 

(seja o poder-fazer operado pelo parlamento, seja o poder-fazer operado pelos investimentos 

externos) e operada a transformação (revogação do decreto em si), finalmente a Baía de Angra 

dos Reis poderá entrar em conjunção com os turistas. Essa é a recompensa prometida: “pode 

ter certeza que o brasileiro, ao invés de querer ir pra Cancún, vai pra lá. O pessoal da América 

do Sul vai pra lá. Porque a estrutura vai ser bem feita” (BOLSONARO, 31/10/2019), e “e o 

turismo ali vai... vai bombar né. Até nesse momento de crise, no mundo todo, em razão da 

pandemia, pode ter certeza que nessa época iria” (BOLSONARO, 30/07/2020).  

Enquanto destinador-manipulador, o presidente manipula por tentação seus 

enunciatários (eleitores e apoiadores), no sentido de que, tendo seu apoio e sua aderência para 

conseguir o objeto-valor (revogar o decreto) estes serão recompensados com mais turistas, mais 

recursos, mais empregos, mais dinheiro e mais desenvolvimento. Caso contrário, receberão 

como sanção a ausência dos turistas, de empregos, e de recursos, o que manterá a Baía de Angra 

dos Reis em conjunção com os problemas que, na perspectiva do presidente, lá existem. Os 

contratos de sanção ficam claramente demonstrados nesta fala:  

 

A gente poderia tranquilamente faturar 1 bilhão de dólares por ano, lá na Baía de 

Angra. E o Rio de Janeiro precisa disso. Precisa de emprego, precisa de impostos. O 

que está virando a Baía de Angra? Território de milícias, bandidagem. O marginal de 

fuzil já foi para a região de Angra. Um tempo atrás, tinham uns piratas de jet ski. Esses 

não precisam de habilitação. Esses não têm problema. Então, nós atrapalhamos a 

nossa própria vida (BOLSONARO, 10/11/2020). 

 

  O presidente, corroborando com a perspectiva apresentada por Fiorin (1988), ao falar 

com seus enunciatários, pede mais poder, na forma de apoio político e renovação de confiança 

para concretizar seu projeto de desregulação. Fazendo crer que a desregulação é o caminho 

mais confiável, mais sensato e mais vantajoso para todos.  

 No entanto, como visto anteriormente na proposta de Barros (2013), para mostrar-se 

confiável, o político apresenta-se como um sujeito do saber. Uma característica comunicativa 
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bastante interessante que pode ser observada na análise das estruturas narrativas dos discursos 

de Jair Bolsonaro sobre o turismo, é a dualidade que o presidente constrói sobre si mesmo, 

oscilando entre o sujeito do saber (dotado de conhecimento) e o sujeito do não saber (não 

dotado de conhecimento).  

Ele afirma saber que a exploração do turismo na região da Baía de Angra dos Reis gerará 

recursos que podem ser comparados com os de Cancún, no entanto, não tem certeza sobre o 

faturamento de Cancún. Essa relação pode ser observada nas falas: “eu não sei se os números 

estão certos né, eu não conferi. Diz que Cancún fatura quase um bilhão de dólares por ano... 

(corrige-se) por mês. Será que a gente não pode faturar um bilhão de reais por mês na Baía de 

angra?” (BOLSONARO, 20/02/2020), e “E parece que, eu não tenho certeza, que Cancún fatura 

12 bilhões de dólares por ano. Pode ter certeza, a gente pode faturar no mínimo 12 bilhões de 

reais por ano” (BOLSONARO, 05/03/2020), e ainda “Se eu não me engano, Cancún, por favor 

me corrija, fatura 12 bilhões de dólares por ano. Não tenho certeza, acho que é por aí. A gente 

poderia tranquilamente faturar 1 bilhão de dólares por ano” (BOLSONARO, 10/11/2020). 

Eventualmente, mostrar-se como um não-especialista, faz parte da estratégia comunicativa do 

presidente. 

Um mecanismo de instauração muito utilizado por Jair Bolsonaro é a debreagem 

enunciativa ou enunciação enunciada, com relação à categoria da pessoa. Os discursos do 

presidente são majoritariamente desenvolvidos em primeira pessoa, portanto, tem caráter de 

opinião e parcialidade. Ao falar sobre os projetos de turismo na Baía de Angra dos Reis, Jair 

Bolsonaro fala sobre si mesmo, sobre suas experiências e sobre a sua percepção da região: 

“Mergulhei muito na Baía de Angra, né. E depois pintou um problema lá, virou estação 

ecológica, não pode fazer mais nada lá” (BOLSONARO, 05/03/2020).  

Em outro trecho afirma: “Eu conheço a região, não é à toa que eu fui multado no passado 

lá por crime ambiental né. Só que foi num dia que eu tava em Brasília (risos). Caíram do cavalo, 

deram... a esquerdada deu azar de novo” (BOLSONARO, 20/02/2020). Importante observar 

que ao construir discursos sobre turismo, Jair Bolsonaro aproveita para construir também uma 

defesa sobre a acusação da multa que recebeu na região por pescar em local proibido.  

O site de checagem de declarações Aos Fatos (2021) apurou que Jair Bolsonaro foi 

mutado por realizar pesca ilegal na região em 25 de janeiro de 2012 e que ele não estava em 

Brasília neste dia, pois em 25 de janeiro de 2012, Jair Bolsonaro exercia mandato de deputado 

federal e estava gozando de recesso parlamentar. Quando analisada sob a perspectiva da teoria 

da veridcção, essa declaração pode ser considerada mentirosa, pois o enunciador faz parecer 

aquilo que não é.  
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Outra construção discursiva atrelada à temática do turismo é a de que o presidente teria 

uma casa na Baía de Angra dos Reis que, supostamente, fora afirmado por um jornalista valer 

10 milhões de reais. O presidente, então, usa o discurso para afirmar mentirosa a fala do 

jornalista ao mesmo tempo que se defende de acusações. 

 

O pessoal da minha terra ali, o Mambucaba... não tô fazendo isso em causa própria. 

Eu tenho uma casa em Mambucaba, uma mansão na Vila Histórica de Mambucaba, 

que segundo o jornalista da [Revista] Época valia 10 milhões de reais. Tentei vender 

por 1 milhão, ninguém quis comprar. Deve valer uns 500 mil reais. Se bem que não 

vendo não (BOLSONARO, 31/10/2019). 

 

Também:  

 

Você sabia de uma coisa, eu tenho uma casa aqui, já deu muito o que falar essa casa 

né. Teve um jornal que falou que ela valia 10 milhões de reais lá na Vila Histórica de 

Mambucaba, na época eu ofereci por 1 milhão ninguém quis comprar. Impressionante 

né Tarcísio, vale 10, ofereci por 1 ninguém quis comprar (BOLSONARO, 

30/07/2020).  

 

Em outro trecho, o presidente fala sobre suas habilidades na pesca esportiva: 

 

O que é a pesca esportiva? Você vai lá, dá teu mergulhinho em apneia, com seu 

arpãozinho. Não é todo mundo que vai matar peixe, que não é fácil. Eu, nos meus 

bons tempos ia a 20 metros, mas é pouca gente que vai a uma profundidade dessa. 

Aquele turista, aquele pescador amador, se for 5 metros é muito. Se for já é um herói, 

tá certo (BOLSONARO, 05/03/2020, grifos nossos). 

 

Aqui, a construção sobre si mesmo o coloca no lugar do herói, aquele que faz coisas 

acima da média, aquele que faz coisas difíceis. Claramente, um recurso de afirmação de seu 

ethos de superioridade.  

Um recurso semântico utilizado, com a finalidade de produzir efeito de realidade, é o 

recurso da ancoragem actancial. Ao construir o percurso sobre o interesse de investimentos no 

turismo na Baía de Angra dos Reis, ele lança mão de maiores especificações figurativas.  Não 

é um “alguém qualquer” é um “chefe de Estado”, de um “grande país”, de um “país árabe” que 

quer investir no Brasil, o efeito percebido é de uma maior importância e seriedade desses 

investimentos.  

Outras utilizações do recurso de ancoragem actancial são percebidas em “alguns 

espertos que ganham muito dinheiro” (BOLSONARO, 26/11/2019) com o que ele chamou de 

“indústria das multas”, ou ainda ao citar presidentes anteriores que assinaram os decretos que 

demarcaram as áreas de preservação, essas reforçam o efeito de que existem dois grupos, o dos 

que fazem/fizeram as coisas certas, onde ele, enunciador, está incluído e o dos que não 

fazem/fizeram.  
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Também utiliza a ancoragem temporal ao dizer que “foi um decreto, se eu não me 

engano de 88, 89 que demarcou a estação ecológica de Tamoios (BOLSONARO 30/07/2020) 

e a ancoragem espacial, ao citar os nomes das ilhas que compõem a região, da Vila Histórica 

de Mabucaba e os municípios da região como Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty. Todos 

esses recursos aumentam a percepção de verdade do discurso enunciado.  

Ao analisar o uso de temas e figuras, encontra-se a construção temática do nacionalismo, 

recoberto por figuras como “Ninguém tem o potencial que nós temos” (BOLSONARO, 

31/10/2019), ou “aquilo é um paraíso” (BOLSONARO, 20/02/2020), ou ainda na fala “fazer da 

Baía de Angra algo para invejar Cancún. E com todo respeito, eu estive em Cancún uma vez, é 

muito melhor a Baía de Angra” (BOLSONARO, 10/11/2020). Ao afirmar que a Baía de Angra 

dos Reis é melhor que Cancún, pois tem águas paradas, temperatura agradável, águas 

transparentes e quentes e não tem ondas, o enunciador atribui traços de revestimento sensorial 

ao investimento semântico “melhor que Cancún”.  

Outro tema presente é o neoliberalismo, recoberto em figuras como o investimento 

internacional, o desenvolvimento econômico, a diminuição do poder de atuação do Estado e a 

auto regulação, amparada na ideia de que o próprio trade vai regular a preservação ambiental.  

Na análise dos efeitos de sentido criados pelos discursos sobre a Baía de Angra dos Reis, 

um dos efeitos de sentido percebidos é o de esperança, de que novos tempos virão, com mais 

dinheiro, mais desenvolvimento, mais empregos, mais turistas e, portanto, mais felicidade para 

todos. Em 31 de outubro de 2019, Jair Bolsonaro afirmou: “revogar o decreto que demarcou a 

Estação Ecológica de Tamoios (...) vai levar emprego pra região (...) vai valorizar a região toda 

(...) todo mundo ali vai ser feliz, os turistas vão chegar aí” (grifo nosso).  

Ao realizar as análises do percurso gerativo de sentido nos textos do presidente Jair 

Bolsonaro sobre o turismo na Baía de Angra dos Reis, foi possível perceber que, 

semioticamente, o turismo na Baía de Angra dos Reis, não é tema. Em seu governo, o turismo 

aparece na construção figurativa que recobre o tema da desregulação ambiental. Bolsonaro, por 

meio da figura do turismo, faz crer que a desregulação é o caminho do desenvolvimento. 

É importante observar que a Estação Ecológica de Tamoios é uma Unidade de 

Conservação federal de proteção integral, demarcada pelo Decreto Presidencial nº 98.864, de 

23 de janeiro de 1990, e compreende uma área de apenas 5,69% da Baía de Ilha Grande.   

Localizada entre os municípios de Angra dos Reis e Paraty, inclui 29 ilhas e seus 

respectivos entornos marinhos com raio de 1km. A área de proteção foi criada para atender o 

dispositivo legal, que determina que todas as usinas nucleares deverão estar em áreas 

delimitadas como estações ecológicas, e tem, por objetivo, preservar o ecossistema da região, 
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bem como permitir o monitoramento da qualidade ambiental. São proibidos dentro da área 

protegida: fundeio, pesca, mergulho recreativo e visitação pública. O acesso às ilhas é 

controlado pela autoridade nacional, sendo permitido apenas para propósitos científicos 

(ICMBIO, 2021).  

Um dos questionamentos mais importantes aqui é o porquê de o presidente estabelecer 

uma cruzada, repetida à exaustão em seus discursos, contra a Estação Ecológica de Tamoios, 

que não ocupa uma área maior do que 6% da região. Área essa que é justamente o local onde o 

presidente foi multado por realizar pesca de forma ilegal.  

Segundo o Portal de Notícias G1 (2019), a multa de 10 mil reais emitida contra Jair 

Bolsonaro por pescar ilegalmente na área de proteção foi anulada no final de 2018 e o servidor 

responsável pela fiscalização da área foi exonerado em 2019, primeiro ano do mandato do atual 

presidente.  

Em 2019, Paraty e Ilha Grande foram incluídas como sítio misto de Patrimônio Cultural 

e Natural Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco), o que, segundo a Mensagem do Presidente ao Congresso Nacional de 2020 “trará 

oportunidades de geração de renda e desenvolvimento por meio do turismo ecológico” 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2020).  

Enquanto política pública, não existe de fato um projeto e ações que reúnam esforços 

do Governo Federal para a transformação da Baía de Angra dos Reis em um polo turístico de 

valor proporcional a Cancún. No entanto, algumas ações de desenvolvimento do turismo na 

região estão incluídas em programas promovidos pelo MTur, é o caso do Programa Investe 

Turismo de 2019, que contempla a região como uma das 30 rotas prioritárias para o 

desenvolvimento do turismo no país. Angra dos Reis (RJ) foi umas das cinco localidades 

escolhidas para sediar o projeto piloto para testar o novo formato de articulação do programa 

(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2020).  

Outra articulação do Governo Federal na região é o apoio ao Projeto Orla, iniciativa, 

conjunta do MTur, da Prefeitura de Angra dos Reis e da Secretaria de Patrimônio da União 

(SPU) do Ministério da Economia, que visa o aprimoramento turístico do litoral da região. 

Neste projeto o MTur empenhou, até agosto de 2020, o montante de 15 milhões de reais para 

obras na região.  

No entanto, um dos maiores benefícios para a região parece ser a propaganda feita pelas 

falas do presidente, no website da prefeitura de Angra dos Reis, o presidente da Fundação de 

Turismo de Angra dos Reis - TurisAngra, Fernando Pereira Seabra Filho, afirmou que: “A gente 

vive um momento importantíssimo de Angra e da nossa região(...) com o presidente Bolsonaro 
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citando sempre o nome da nossa cidade. O Investe Turismo soma e vem num momento propício 

para juntos construirmos um futuro mais forte” (ANGRA DOS REIS, 2019, grifo nosso).  

 

3. 2. 2. JET-SKI, UMA SOLUÇÃO PARA O VALE DO RIBEIRA  

 

O tema do turismo de jet-ski no Vale do Ribeira figurou nos discursos do presidente nas 

lives de 29 de maio de 2019, 28 de novembro de 2019, 02 de julho de 2020, 30 de julho de 

2020, todas disponíveis no anexo A deste trabalho. E também foi pauta no discurso do evento 

de lançamento do Programa de Retomada do Turismo, em 10 de novembro de 2019 (anexo E)  

Na análise do percurso gerativo de sentido do conjunto de textos sobre o turismo no 

Vale do Ribeira, identifica-se como a oposição fundamental regulação vs desregulação, 

passando pela não-regulação.  No percurso: a exigência de curso e horas de prática para a 

habilitação  de jet-ski é visto como fator de regulação e tem valor disfórico; a possibilidade do 

condutor assinar um termo, responsabilizando-se pela condução do jet-ski, e assim poder 

conduzir o equipamento sem ser habilitado apresenta valor de não-regulação; já a negociação 

que o presidente empreende com a Marinha para desburocratizar o processo de habilitação de 

jet-ski, e seu desejo em fazer com que não seja mais necessário o curso, as horas de prática e 

outros procedimentos são vistos como fator de desregulação, e tem valor eufórico.  

No nível narrativo, o Vale do Ribeira (sua população e seus empresários) estão em 

disjunção com o objeto turistas, que representam os valores lucro, dinheiro e empregos. Essa 

disjunção é motivada pela regulação que exige habilitação para pilotar jet-ski. O lobby 

promovido pelas escolas de pilotagem de jet-ski junto ao parlamento se apresenta como anti-

sujeito, que dificulta a desburocratização. Bolsonaro, através de seu governo, empreende 

esforços, para fazer a Marinha exercer uma transformação no processo de habilitação de jet-

ski, permitindo assim que o Vale do Ribeira entre em conjunção com os turistas e com os 

valores que estes representam, como destacado nos trechos:  

 

● “[Nós, o governo,] já acertamos com o comandante da Marinha, foi desburocratizado 

muita coisa. Foi muito burocratizado a pouco tempo né, horas de autoescola, essa... 

bastante desburocratizado e dá pra você fazer um tremendo turismo de Jet-ski na região 

ali” (BOLSONARO, 28/11/2019)  

● “Nós [o governo] estamos em contato com a Marinha também, pra gente facilitar a 

retirada da carteira de Motonáutica, pro pessoal que gosta de andar de Jet-ski, tá muito 

complicada, muitas horas de prática, e tem países que você chega né, e assina um termo 
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de responsabilidade, em poucos minutos você aprende a mexer com Jet-ski e vai 

passear. Isso aí se a gente conseguir fazer próximo pelo menos, vai ajudar e muito o 

turismo aqui no Brasil” (BOLSONARO, 02/07/2020) 

● “Eu já entrei em contato com o Comandante da Marinha pra tratar desse assunto que 

vou dizer aqui agora. Tem país que, por exemplo, você consegue habilitação pra 

motonáutica, pra Jet-Ski na hora. Você assina um termo de responsabilidade, não tem 

dificuldade no aprender dirigir aquilo, e vai pilotar teu Jet-Ski. Então o turismo de Jet-

Ski no Vale do Ribeira seria excepcional. Para Tal, estamos conversando com o 

Comandante da Marinha, com o pessoal da capitania dos portos, que trata desse assunto, 

né. E a gente pode desburocratizar bastante a aquisição da carteira de habilitação de Jet-

Ski. Pra gente ser bem claro aqui, no turismo não seria só lá, seria feito no Brasil todo” 

(BOLSONARO, 30/07/2020)  

● “E eu quero logicamente que a gente consiga, que a Marinha entenda que isso é viável, 

que é possível, nós vamos potencializar o turismo de Jet-ski na região do Vale do 

Ribeira” (BOLSONARO, 30/07/2020)  

● “No corrente ano, entrei em contato com o comandante da Marinha e com o almirante 

responsável, desburocratizamos bastante, mas está longe ainda do ideal” 

(BOLSONARO, 10/11/2020)  

 

Nos discursos de Bolsonaro sobre o turismo de Jet-ski no Vale do Ribeira, algumas 

características são bastante marcadas, a primeira delas, a sua relação afetiva e pessoal com a 

região: 

 

● “Sou criado no Vale do Ribeira” (BOLSONARO, 29/05/2019, grifo nosso). 

● “Eu sou criado ali no Vale do Ribeira” (BOLSONARO, 28/11/2019, grifo nosso). 

● “Eldorado Paulista onde é ali a minha cidade ali” (BOLSONARO, 28/11/2019, grifo 

nosso). 

● “Eu tô com 64 anos, quando eu era moleque eu pescava muito na região” 

(BOLSONARO, 28/11/2019, grifo nosso). 

● “Eu tenho falado, o Vale do Ribeira, é a minha região ali, no interior de São Paulo” 

(BOLSONARO, 02/07/2020, grifo nosso).  

● “Eu sou da região” (BOLSONARO, 30/07/2020)  

● “Vocês vão para minha região por exemplo, o Vale do Ribeira” (BOLSONARO, 

10/11/2020, grifo nosso)  



105 
 

 

A segunda é a sua relação pessoal e afetiva com o uso de jet-ski e, em especial com o 

uso de jet-ski na região do Vale do Ribeira:  

 

● “Eu tive já um Jet-ski, tá aqui o Mosart do meu lado, tem uns 3, 4 anos né Mosart? Eu 

fui lá pra Barra do Taquari” (BOLSONARO, 28/11/2019). 

● “Dá uma volta de Jet-ski no rio Ribeira de Iguape, você vai se apaixonar, é a coisa mais 

linda” (BOLSONARO, 30/07/2020). 

● “A água límpida, transparente, porque tá em época de estiagem né, quase não tem chuva 

lá, é uma coisa fenomenal o que você pode fazer no Vale do Ribeira com o teu Jet-ski” 

(BOLSONARO, 30/07/2020). 

● “Eu tive lá a 3 anos mais ou menos, com o Mosart, tá aqui do meu lado aqui, o cabra da 

peste, o cearense Mosart aqui, e nós fomos lá, entramos na barra do rio Taquaíba, uma 

coisa maravilhosa também. Ali na região de Barra do Batatal de Eldorado, tinha uma 

balsa atravessando ali, eu encostei o Jet-ski, eu era deputado pô, alguns me 

reconheceram” (BOLSONARO, 30/07/2020).  

● “Eu tive um tempo atrás jet-ski. Até já apanhei muito da imprensa, porque que tem jet-

ski é marajá” (BOLSONARO, 10/11/2020).  

 

A terceira é como ele trabalha para convencer os empresários, por tentação, a 

acreditarem no projeto de empreendimento de turismo de jet-ski no Vale do Ribeira, 

fazendo-crer, através dessa estratégia, que a desregulação é necessária: 

 

Uma sugestão, se o cara tem um dinheiro pra investir, se eu for chutar aqui, 1 milhão 

de reais, sei que é pra muita gente, muito dinheiro, pra outros nem tanto. Mas se fizer 

o turismo de Jet-ski no Vale do Ribeira, compra ali uns 10 Jet-ski pra fazer turismo 

de Jet-ski, (...) então tô dando uma sugestão, quem quiser abrir uma empresa aí de 

turismo aí. Talvez nem 1 milhão de reais, talvez menos que isso até, talvez dá pra 

arriscar. E a paulistada vai descer, porque a estrada, a BR foi duplicada, tá duplicada 

(...) é uma coisa que vai dar lucro (...) tô dando uma sugestão, se eu tivesse, não fosse 

presidente, e tivesse já aposentado né, quem sabe eu investisse nisso na região que no 

meu entender tem futuro (BOLSONARO, 28/11/2019). 

 

Em outro momento: 

 

Então o cara podia montar... ter lá uma... 10, 15 Jet-ski pra turismo. Você chega lá 

coma tua família Pedrão [Pedro Duarte Guimarães], rapidamente, se você não tem 

habilitação você assina o termo de responsabilidade e vai passear no Rio Ribeira com 

a família. Vai ajudar o turismo, é dinheiro pra região. É... tudo melhora, mas nós temos 

que conseguir desburocratizar muita coisa (BOLSONARO, 02/07/2020).  
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E novamente a mesma estratégia manipulativa se repete em outro discurso, mas desta 

vez, ganha ares de intimidação, pois, aquele que não apoia a desburocratização perde os valores 

relacionados à atividade do turismo.  

 

Se você quiser por exemplo, empreender, comprar 10, 15 jet ski para explorar aquilo 

com turista, você não pode fazer. Por quê? O cara chega lá, não tem habilitação, não 

pode andar de jet ski. E tem país do mundo, que o elemento assina, o turista, um termo 

de responsabilidade. Aqui tudo é complicado. Parece que o Estado o tempo todo 

tomando conta do cidadão, o cidadão é um inimputável, é um irresponsável, não pode 

termo de responsabilidade para nada (BOLSONARO, 10/11/2020).  

 

O quarto destaque para a estratégia discursiva de Bolsonaro é, como o presidente 

constrói o texto inserindo e conjugando assuntos que aparentemente não tem relação entre si, 

fazendo com isso, reforço a seu posicionamento ideológico e ao mesmo tempo, fazendo acenos 

a temas que são caros a sua base de apoio. No trecho destacado na sequência, Bolsonaro fala 

sobre suas vivências com jet-ski no Vale do Ribeira e repentinamente muda o assunto, inserindo 

no discurso a temática da demarcação de terras indígenas, depois novamente retoma o assunto 

inicial.  

 

É uma coisa inesquecível, é um turismo de Jet-ski lá. Eu tive já um Jet-ski, tá aqui o 

Mosart do meu lado, tem uns 3, 4 anos né Mosart? Eu fui lá pra Barra do Taquari ver 

como é que estão os índios do Paraguai, olha só, índio do Paraguai no Vale do Ribeira 

heim, pelo amor de Deus heim. Não adianta que não vai ter terra pra vocês não, não 

vai ser nada demarcado não, tá certo. Não vem dar golpe aqui no Brasil que não vai 

dar certo isso daí, mas é uma coisa fenomenal, ainda mais nessa época que o rio tá 

baixo, a água mais clara, é uma coisa fenomenal (BOLSONARO, 28/11/2019, grifo 

nosso).  

 

Assim como na conversão da Baía de Angra dos Reis em um polo turístico comparado 

a Cancún, não existe uma política pública ou mesmo um projeto de governo que vise a 

desburocratização do acesso a carteira de motonáutica, ou o incentivo do turismo de jet-ski no 

Vale do Ribeira. Bolsonaro afirma que faz tratativas sobre o tema com a Marinha, mas até o 

momento não houve de fato uma mudança no processo de habilitações nem foi implementado 

nenhum projeto que vise a dispensa da carteira para fins de turismo, permitindo que o condutor 

assine apenas um termo de responsabilidade, como defendido pelo presidente.  

 

3. 2. 3. PESCA ESPORTIVA EM ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

 

No dia 04 de fevereiro de 2020 o Ministério do Meio Ambiente publicou a Portaria nº 

91 do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) sobre normas e 
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procedimentos para a realização da atividade de pesca esportiva em unidades de conservação 

federais administradas pela entidade, podendo ocorrer inclusive em unidades de conservação 

de proteção integral e em território de população tradicional. O ICMBio administra 334 

unidades de conservação no país (AGÊNCIA BRASIL, 2020).  

Por pesca esportiva, a portaria entende: “tipo de pesca amadora, praticada na modalidade 

pesque e solte, na qual o pescado é devolvido vivo ao seu habitat” (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2020). Além de permitir que visitantes que possuam licença pratiquem a pesca 

esportiva, a citada Portaria autoriza o consumo do pescado no próprio local, desde que a 

possibilidade esteja prevista nos planos de manejo da reserva e que a espécie não esteja 

ameaçada de extinção.  

A norma é restrita à pesca de peixes, outros recursos pesqueiros não estão autorizados. 

Os peixes pescados não poderão ser comercializados e é vedado o uso de iscas vivas. A Portaria 

delega aos pescadores esportivos e aos prestadores de serviços de apoio à pesca esportiva a 

atenção à legislação vigente e/ou regulamentos específicos relacionados a questões como:  uso 

de petrechos autorizados, espécies cuja captura seja proibida na localidade, legislações 

específicas vigentes na bacia de interesse e demais legislações municipais e estaduais e respeito 

aos períodos de defeso. O texto não deixa claro se haverá ou como será a fiscalização da atenção 

às normas e regulamentos, nem possíveis sanções àqueles que descumprirem as regras.  

Em 11 de fevereiro de 2020, o deputado federal Rodrigo Agostinho, do PSB de São 

Paulo, protocolou um Projeto de Decreto Legislativo de Sustação de Atos Normativos do Poder 

Executivo, em que questionou o texto e solicitou a anulação da Portaria nº 91/2020. Até 

setembro de 2021 o pedido ainda aguardava o parecer do relator na Comissão de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.  

Nos dias 20 de fevereiro de 2020 e 05 de março de 2020, o presidente Jair Bolsonaro 

repercutiu o tema da liberação da pesca esportiva em Áreas de Proteção Ambiental em suas 

lives semanais com a presença de Jorge Seif, Secretário da Pesca. Antes disso, em 29 de maio 

de 2019, na solenidade de apresentação de Gilson Machado como presidente da Embratur, o 

presidente da república já havia declarado sua intenção de realizar a liberação, evento que 

realmente aconteceu com a Portaria nº 91/2020. A transcrição dos trechos das lives encontram-

se disponíveis no anexo A deste trabalho, o discurso de 29 de maio de 2019 encontra-se 

disponível no anexo B.  

Em 29 de maio de 2019 o presidente declarou:  
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Sou criado no Vale do Ribeira e ali tem a estação ecológica da Juréia, foi ampliada. 

Três cidades, Cananéia, Iguape e Ilha Comprida que em grande parte vivia do turismo 

da paulistada que tem recurso, que descia para pegar o robalo de currico ou para pegar 

um peixe sem qualquer valor comercial. Não pode fazer mais, e grande parte se volta 

para o que? Para o bolsa família, para um fraudulento, que dois terços é fraude no 

seguro defeso. Porque não mudar isso daí? Se depende de uma caneta que também é 

um decreto está à disposição do progresso e do meu país, e não em causa própria 

(BOLSONARO, 29/05/2019, grifos nossos).   

 

Ao analisarmos este pequeno trecho a partir da perspectiva da semiótica francesa, 

encontramos novamente a oposição fundamental regulação vs desregulação, em que regulação 

apresenta valor disfórico e desregulação valor eufórico.  

No plano narrativo, o sujeito do fazer governo Bolsonaro pretende aplicar uma 

transformação, através de seu poder de decreto (caneta), no sujeito de estado Brasil com relação 

ao objeto permissão de pesca em áreas protegidas. E, uma vez em conjunção com a permissão 

de pesca, o país (especificamente o Vale do Ribeira, no exemplo utilizado pelo presidente) 

poderá ter acesso aos valores turistas, recursos e progresso. Porém, uma vez não operada a 

transformação, o país recebe como sanção a necessidade de pagar o Bolsa Família e o Seguro 

Defeso, que, segundo o presidente, “dois terços é fraude” (BOLSONARO, 29/05/2019).  

Três partes deste trecho merecem especial destaque. A primeira delas é a relação pessoal 

que o presidente estabelece com frequência ao construir seus enunciados sobre turismo. No 

trecho acima, ele inicia a sua fala estabelecendo sua relação pessoal com a região que pretende 

usar como exemplo para construção da argumentação sobre a necessidade da desregulação: 

“Sou criado no Vale do Ribeira” (BOLSONARO, 29/05/2019).  

A segunda, é como o presidente utiliza suas falas sobre o turismo para fazer acenos a 

temas que são caros a sua base de apoio. Kalil (2018) apurou que um dos temas que engajam 

os discursos anticorrupção da base de apoio do presidente é a crítica àqueles que se beneficiam 

de programas sociais, como o Bolsa Família. Nesta construção discursiva, Bolsonaro utiliza 

então o Bolsa Família como parte de sua estratégia de manipulação para pedir mais poder, em 

forma de apoio político ao tema da desregulação. A manipulação aqui se dá por intimidação, 

como quem diz “apoiem a desregulação, senão teremos que continuar pagando benefícios e 

fraudes”.  

 O terceiro ponto que chama à atenção é justamente quando o presidente afirma que a 

desregulação está “à disposição do progresso e do meu país, e não em causa própria” 

(BOLSONARO, 29/05/2019). Quando analisamos este trecho através da intertextualidade, é 

difícil acreditar que Bolsonaro não faz isso em causa própria, ou não o faz também em causa 

própria. Uma das polêmicas em que o presidente se envolveu enquanto ainda era parlamentar 

foi justamente por realizar a atividade de pesca em uma área de proteção ambiental. Este 
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episódio foi brevemente comentado neste trabalho, no tópico sobre o turismo na Baía de Angra 

dos Reis.  

 Na live de 20 de fevereiro de 2020, com a presença de Jorge Seif, secretário da pesca, o 

tema da multa novamente volta à discussão, desta vez para repercutir a decreto já publicado, 

que autorizou a pesca esportiva em áreas de proteção. O trecho do diálogo que interessa a esta 

análise foi transcrito abaixo com a finalidade de facilitar a leitura, porém a transcrição de todo 

o diálogo encontra-se nos anexos neste trabalho. Para transcrição utilizou-se a legenda JB para 

as falas do Presidente Jair Bolsonaro e JS para as falas do Secretário Jorge Seif.  

  

JB: Eu conheço a região [da Baía de Angra], não é à toa que eu fui multado no 

passado lá por crime ambiental né. Só que foi num dia que eu tava em Brasília (risos). Caíram 

do cavalo, deram... a esquerdada deu azar de novo. 

JS: E agora pode-se pescar né. Porque... (assalto ao turno) 

JB: Agora tem, fala ai... o pessoal de Mambucaba ai, o pessoal de Mambucaba...  

JS: Pessoal, todas as APA’s do Brasil né, em áreas marinhas, áreas de Proteção 

Ambiental, através de uma iniciativa do ICMBio e do coronel Homero, do Ministro Ricardo 

Sales. Todas as áreas agora pode-se praticar a pesca esportiva. Se o senhor não estava lá, ok, 

mas se fosse hoje não seria mais multado.  

JB: Mais isso dai tem uma? O que que é?  resolução? O que que é isso ai? (não 

entendível)  

JS: Já mostro já.  

JB: Quando tiver, você me dá isso aqui pra eu botar na minha página, até pro pessoal 

no Facebook, pro pessoal tomar conhecimento, fazer a leitura e... e vamos, vamos lá pra Baía 

de Angra jogar uma varinha, dentro d’agua, tem muito lá daquele vermelhinho, chamado 

sambar. Você pega uma sambiquira, cinco anzóis embaixo né, sem isca. Uma pena, uma 

peninha de ave ali. Você desce e dá 3, 4 catucadas, vem quatro, cinco peixes.  

JS: Portaria número 91. 

JB (tomando nota): Portaria 91. 

JS: De 4 de fevereiro de 2020.  

JB: Vou publicar isso aqui ó. Portaria 91 de quatro de fevereiro de 2020. Quem 

ministro? Qual ministro foi?  

JS: É, esse aqui é do instituto... do ICMBio.  

JB: ICMBio 

JS: Foi publicado no diário Oficial dia 5. 

JB: Que prazer heim. O ICMBio mudando de direção, para o bem. A questão também 

do Ibama é... tivemos o almirante meu Deus do céu (lembrando-se) Autram14, que é o 

presidente da CODEBA, lá na Bahia, porto. Tinha uma área enorme lá, que tinha que feito 

um trabalho de limpeza né, descontaminação. A anos não se toma providência sobre isso aqui. 

Ele assumiu tem um mês e pouco a CODEBA. A gente vai devagar, colocando boas pessoas 

a frente dessas instituições. 

Fonte: Jair Bolsonaro, Canal oficial no Youtube, 2020.  

 

 
14 Carlos Autran de Oliveira Amaral – Presidente da Companhia de Docas do Estado da Bahia.  
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Este trabalho já averiguou que é mentirosa a fala do presidente de que ele estava em 

Brasília no dia da multa que recebera por pesca em área protegida, mas o que compete, aqui, é 

compreender como este assunto tem uma relação de caráter pessoal com o presidente. Ao 

receber a informação de Seif de que agora a pesca é permitida “E agora pode-se pescar né” 

(SEIF, 20/02/2020), o presidente imediatamente o interrompe para direcionar a informação ao 

“pessoal de Mambucaba” (BOLSONARO, 20/02/2020), local onde o presidente possui uma 

residência de veraneio e onde exerce como hobbie a atividade da pesca. Seif então toma a 

palavra novamente e após explicar brevemente a medida completa “Se o senhor não estava lá, 

ok, mas se fosse hoje não seria mais multado” (SEIF, 20/02/2020). Seif modaliza, usando a 

condicional “se”, criando o efeito de que é indiferente se o presidente estava ou não estava, pois 

o importante é que agora, mesmo estando, por meio da transformação operada pelo seu governo, 

o próprio presidente seria beneficiário da medida implementada.  

Em outro trecho do diálogo, é possível observar como o presidente constrói o efeito de 

que ele é a verdadeira fonte de informação, de que a informação segura provém dele e dos seus. 

Ao solicitar a Seif que “quando tiver, você me dá isso aqui pra eu botar na minha página, até 

pro pessoal no Facebook, pro pessoal tomar conhecimento, fazer a leitura” (BOLSONARO, 

20/02/2020), ele chama para si a responsabilidade de informar sobre a verdade, de fazer as 

pessoas tomarem conhecimento dos verdadeiros fatos.  

O presidente também constrói a isotopia da polarização em vários de seus discursos, em 

sua lógica, existe um lado certo e um lado errado, um lado bom e um lado ruim e trabalhando 

nesta polaridade, ao final de sua fala ele afirma que o ICMBIO está mudando de direção para 

“o bem”, e que, aos poucos, o seu governo vai colocando as “pessoas certas” no comando das 

instituições. Uma clara afirmação do projeto de redirecionamento ideológico de seu governo.  

Alguns dias depois, Seif voltou a live semanal do presidente em 05 de março de 2020. 

Neste momento o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo já havia protocolado o 

Projeto de Decreto Legislativo de Sustação de Atos Normativos do Poder Executivo, neste dia 

o presidente muda ligeiramente o tom do seu discurso, e ficam mais evidentes as estratégias 

manipulativas para com os deputados, para que não revoguem o decreto, em um trecho ele diz: 

“E agora, o que os deputados querem fazer? Olha, eu já fui deputado por 28 anos, eu conheço 

a minha raça. O que alguns, poucos, deputados querem fazer?” (BOLSONARO, 05/03/2020), 

ao afirmar que os deputados são uma “raça” e depois dizer que são só “alguns poucos 

deputados” que querem revogar o decreto, ele manipula os parlamentares por provocação, mais 

uma vez utilizando a estratégia de separar os bons e os ruins, os que querem ajudar o Brasil e 

os que querem atrapalhar.  
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Em outra fala, dessa vez dirigindo-se a Seif e aos espectadores de sua live, mas 

projetando seu discurso aos parlamentares, em especial àqueles que querem revogar o decreto, 

utiliza a manipulação por intimidação:  

 

Eles querem revogar a resolução do ICMBio (...) projeto de decreto legislativo. 

Semana que vem nós vamos trazer aqui o nome desses parlamentares. Eu tenho 

certeza que é daqueles partidecos de esquerda, que só sabem atrapalhar o 

desenvolvimento do Brasil. Mas não quero antecipar, quero trazer o nome dos 

parlamentares que querem derrubar isso daí. E procurar até mesmo os nossos 

parlamentares pra que, não deixe né, revogar isso (BOLSONARO, 05/03/2020, grifos 

nossos).  

 

A manipulação intimidação acontece principalmente na exposição dos parlamentares 

frente à opinião pública, a opinião do eleitor/apoiador. Jair Bolsonaro ameaça expor e 

eventualmente expõe aqueles que não colaboram com suas iniciativas. Na sequência, ele muda 

a sua estratégia para a sedução, ao dizer: “Deixa o cara dar uma mergulhadinha na Baía de 

Angra. Na região da foz do Rio Ribeira no Estado de São Paulo, na costa de Santa Catarina, 

que tem algumas APAs por ali. O Nordeste, a mesma coisa. Deixa o pessoal se divertir” 

(BOLSONARO, 05/03/2020). Aqui, além de fazer-crer que não há nada demais em realizar 

pesca em áreas de proteção, ele também traz à tona os seus exemplos favoritos quando o assunto 

é turismo, o Vale do Ribeira e a Baía de Angra dos Reis, dois locais com os quais o presidente 

tem uma relação de cunho pessoal.  

Ao tentar manipular os parlamentares, Bolsonaro também exerce a manipulação na 

opinião pública, a fim de conseguir a aprovação e a aderência de seus eleitores/apoiadores. 

Neste trecho, ele e Seif constroem juntos esta estratégia de convencimento: 

 

JS: Capitão, 25% do oceano, das águas Brasileiras são protegidas por APAs 

(Bolsonaro ri) 25%... (assalto ao turno) 

JB (rindo): Ai meu Deus...  

JS: Protegemos 25% de água salgada, eles querem proteger água salgada e 

impedir o turista de fazer a sua pesca esportiva. Pessoal, nós não estamos falando de 

barcos enormes entrando em área de proteção, acabando com tudo. Que essa é a visão 

que eles vendem. Não, são barcos... (assalto ao turno) 

JB: A mentira que eles vendem. 

JS: A mentira. Você, sua esposa, seus filhos, seus amigos, pega o peixinho, 

tira foto, devolve o peixinho. É, esse é o objetivo.  

Fonte: Jair Bolsonaro, Canal oficial no Youtube, 2020.  

 

A postura do presidente de rir ao ser confrontado com a informação de que 25% das 

águas brasileiras são protegidas por APAs é uma característica do plano da expressão, mas que 

está impregnada de conteúdo. O presidente considera ridícula a proteção dos oceanos 
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brasileiros. Na sequência, novamente se demonstra a construção “nós contra eles”, do certo vs 

o errado pois “eles vendem uma visão” e “eles vendem uma mentira”, mas “nós vendemos a 

verdade”, e a verdade, para o presidente, corroborada por Seif, é que a pesca em APAs é uma 

atividade familiar e inocente, um hobbie de pessoas de bem, assim como a imagem que ele 

projeta de si mesmo. 

 

3. 3. UM NOVO PROJETO DE CULTURA PARA UM NOVO BRASIL  

 

No dia 01 de janeiro de 2019, por meio da medida provisória nº 870, o presidente Jair 

Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura, e criou a Secretaria Especial de Cultura, a 

princípio dentro do Ministério da Cidadania. Em 06 de novembro de 2019, por força do Decreto 

nº 10.107, tal secretaria foi transferida para o Ministério do Turismo (MTur), fazendo então 

com que a questão da gestão federal da cultura passasse a fazer parte do escopo de análise deste 

trabalho.  

Além da Secretaria Especial da Cultura, o Decreto nº 10.107/19 também transfere para 

o MTur: o Conselho Nacional de Política Cultural; a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura; 

a Comissão do Fundo Nacional de Cultura e outras seis Secretarias. Em seu artigo 2º estabelece 

as competências que passam a ser de responsabilidade da pasta do Turismo, são elas: 

coordenação da política nacional de cultura; proteção do patrimônio histórico, artístico e 

cultural; regulação dos direitos autorais; assistência ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária nas ações de 

regularização fundiária, para garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes 

das comunidades dos quilombos; desenvolvimento e implementação de políticas e ações de 

acessibilidade cultural e; formulação e implementação de políticas, programas e ações para o 

desenvolvimento do setor de museus (BRASIL, 2019a). 

Na Portaria Interministerial nº 349, de 26 de novembro de 2019, os Ministros do 

Turismo e da Cidadania, conjuntamente, estabeleceram as competências para concluir os atos 

administrativos e de gestão relativos aos órgãos transferidos de que trata o Decreto n° 

10.107/19, assim como o assessoramento jurídico destes órgãos.  

 Desde que a pasta da Cultura foi alocada no MTur, quatro pessoas ocuparam o cargo de 

Secretário Especial de Cultura, o primeiro deles foi Roberto Alvim, que ficou no cargo de 

novembro de 2019 a janeiro de 2020, e deixou o governo após um discurso polêmico, cheio de 
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referências ao nazismo15. José Paulo Martins assumiu interinamente o comando da Secretaria 

no período de janeiro a março de 2020, quando foi substituído pela atriz Regina Duarte, que 

ficou no cargo de março a junho de 2020.  

Duarte também se envolveu em polêmicas, ao relativizar as mortes causadas pela Covid-

19 e a Ditadura Militar16. Sua rápida passagem pela Secretaria foi bastante criticada pelos 

profissionais do setor, em razão de sua ineficiência em buscar soluções para os efeitos da 

pandemia à categoria. Ela saiu da Secretaria em junho de 2020 com a promessa de assumir a 

gestão da Cinemateca em São Paulo. Até dezembro de 2021 Duarte ainda não havia assumido 

o novo cargo. Após sua saída da pasta, o ator Mário Frias assumiu a Secretaria Especial e está 

no cargo desde então.  

 A política pública de maior notoriedade relacionada à cultura após sua subordinação ao 

MTur, foi a criação de uma agenda de apoio emergencial ao setor, por força da Lei nº 14.017 

de 29 de junho de 2020, conhecida como Lei Aldir Blanc, que foi regulamentada pelo Decreto 

nº 10.464 de 17 de agosto de 2020 e posteriormente alterado pelo Decreto nº 10.489 de 17 de 

setembro de 202017.  

 Através da Lei Aldir Blanc, o Governo Federal destinou 3 bilhões de reais aos Estados 

e Municípios para ações emergenciais no setor cultural como: renda emergencial aos 

trabalhadores da cultura e subsídio para manutenção de espaços culturais, empresas de cultura, 

cooperativas, instituições e organizações culturais que tiveram que interromper suas atividades 

por conta da pandemia de Covid-19.  

 Além disso, pelo menos 20% do valor repassado aos Estados e Municípios deveriam ser 

destinados a editais, chamadas públicas, prêmios e aquisição de serviços como cursos, produção 

e desenvolvimento de atividades e produção de audiovisuais, manifestações culturais e 

atividades artísticas que pudessem ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meios 

de plataformas digitais e redes sociais (BRASIL, 2020c).  

 As regras gerais de concessão da renda emergencial aos trabalhadores da cultura são 

parecidas com as aplicadas ao auxílio emergencial, concedido pelo Governo Federal, como  o 

estabelecimento do valor de seiscentos reais, a serem pagos mensalmente em três parcelas 

sucessivas, com limite de dois benefícios por grupo familiar e concedendo a dupla cota às 

 
15 Fonte: As polêmicas de Roberto Alvim, secretário de Bolsonaro que perdeu o cargo após vídeo associado ao 

nazismo, disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51153391 , acesso 08 de setembro de 2021.  
16 Fonte: Regina Duarte minimiza ditadura e interrompe entrevista à CNN. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=v9gLHrP7RNw. Acesso: 08 de setembro de 2021.  
17 A Lei Aldir Blanc foi mais uma vez alterada em maio de 2021, pela Lei nº 14.150, porém, por escolhas 

metodológicas este trabalho analisa apenas as políticas correspondentes aos anos de 2019 e 2020, por isso optou-

se por não contemplar esta nova atualização na análise.  
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mulheres provedoras de família monoparental; o beneficiários não estar recebendo outro 

benefício federal de transferência de renda, exceto o Bolsa Família, e incluído o próprio auxílio 

emergencial; a renda per capita não ultrapassar meio salário mínimo, ou renda familiar de até 3 

salários mínimos e; o beneficiário não ter recebido mais do que  R$ 28.559,70 em rendimentos 

tributáveis no ano de 2018.  

A citada Lei também estabelece regras de concessão de benefícios de auxílio aos 

empreendimentos culturais, tetos e contrapartidas, assim como possibilidade de concessão de 

linhas de crédito e renegociação de débitos por parte destas empresas.  

 

3. 3. 1. ANÁLISE DOS DISCURSOS RELACIONADOS À CULTURA 

 

Na tentativa de apreender os sentidos das falas do presidente sobre a cultura, foram 

utilizados dois discursos, o primeiro proferido em uma live em 07 de novembro de 2019 (Anexo 

A), na ocasião Bolsonaro comentou a transferência da Secretaria de Cultura para o MTur. O 

segundo discurso ocorreu na cerimônia de posse de Regina Duarte como Secretária Especial da 

Cultura, subordinada ao Ministério do Turismo, em 04 de março de 2020 (Anexo D) no Palácio 

do Planalto.   

Ambos os textos apresentam uma complexa oposição fundamental entre o adequado e 

o inadequado, onde supostamente existe um tipo de cultura certa, aceitável, boa, feita pelas 

pessoas certas e, de outro lado um tipo de cultura inaceitável, errada, ruim, usada por pessoas 

mal intencionadas, e que não deve em hipótese alguma ser estimulada pelo governo.  

Na perspectiva do discurso bolsonarista, existe uma guerra cultural instaurada no país, 

uma guerra entre o certo e o errado. Neste sentido, a cultura errada, na visão bolsonarista é 

aquela que:  

 

1- Financia com dinheiro público produtos culturais que não são de interesse das 

maiorias: “ao longo das últimas décadas, a cultura representou algo para nós que, em 

muitos momentos, não era aquilo que a grande maioria do povo queria, almejava” 

(BOLSONARO, 04/03/2020).  E “Nós queremos uma cultura sadia no Brasil, sadia (...) 

que atenda o interesse da maioria da população” (BOLSONARO, 07/11/2019) 

 

2- Propagar valores incompatíveis com os valores da sociedade dominante: 

 
Ela [a cultura] foi cooptada pela política de modo que ela foi usada para interesses 

políticos partidários e obviamente muita gente se rebelava contra isso e, na minha 



115 
 

cabeça, de um humilde capitão do Exército Brasileiro, estava patente que essa não era 

a cultura que realmente devia ser desenvolvida com o dinheiro público no Brasil 

(BOLSONARO, 04/03/2020). 

 

Já a cultura certa, na concepção do bolsonarismo, é aquela que: 

 

1- Incentiva a economia, numa visão funcionalista de cultura: “A cultura, Regina, 

influencia na economia” (BOLSONARO, 04/03/2020).  

 

2- Faz o trabalhador trabalhar mais e melhor: “E hoje, quando você liga o rádio na tua 

casa ou está indo ao serviço trabalhar, de acordo com o ritmo daquela música, você vai 

chegar com vontade de trabalhar ou não (...) então, a música é um ânimo, é uma injeção 

de coragem” (BOLSONARO, 04/03/2020). 

 

No percurso narrativo, o Brasil, nos governos anteriores, estava em conjunção com uma 

cultura inadequada, “cooptada pela política” (BOLSONARO, 04/03/2020), “usada para 

interesses políticos partidários” (BOLSONARO, 04/03/2020), uma cultura que beneficiava 

artistas oportunistas. Com a chegada do governo Bolsonaro esta cultura é transformada, numa 

cultura adequada, numa “cultura sadia” (BOLSONARO, 07/11/2019) onde foram colocados 

“um teto e filtros” (BOLSONARO, 04/03/2020), então é promovida a uma cultura que dá “uma 

injeção de coragem” (BOLSONARO, 04/03/2020) para o trabalhador e onde valores 

tradicionais, tidos como os valores verdadeiros e defendidos pelo governo, foram resgatados.  

E, se há uma cultura adequada, ela é feita por pessoas adequadas, que na visão do 

presidente, são aquelas que concordam com essa visão antagônica de cultura, nos trechos 

destacados a seguir, fica claro que existe também essa oposição entre as pessoas certas e as 

pessoas erradas: “O Roberto Alvin vai ter carta branca aí para fazer com que as pessoas 

adequadas integrem a secretaria de cultura daqui pra frente” (BOLSONARO, 07/11/2019, grifo 

nosso) e “Depois de um ano de governo, nós achamos, eu tenho certeza, a pessoa certa, que 

pode valorizar, por exemplo, a lei Rouanet, tão mal utilizada no passado” (BOLSONARO, 

04/03/2020, grifo nosso).  

Após afirmar que Regina Duarte valorizaria a Lei Rouanet, mal utilizada no passado, nas 

palavras do presidente, Bolsonaro recebe aplausos entusiasmados da plateia que assiste ao seu 

pronunciamento. Kalil (2018) apurou que a citada Lei esteve, durante a campanha presidencial 

de Jair Bolsonaro, diretamente atrelada aos discursos anticorrupção. No imaginário 

bolsonarista, aquele que se beneficia do incentivo é um corrupto, portanto, fazer a Lei Rouanet 

ser “usada direito” reforça a retórica de combate a corrupção deste governo.  
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Sobre a Lei Rouanet, o presidente ainda faz a seguinte afirmação: 

 

Acreditem, o teto para um só artista era R$ 60 milhões. Num País como o nosso, 

entendemos que há um exagero nisso, botamos um teto e filtros também, afinal de 

contas, ela deve atender o artista no início de carreira ou aqueles que, depois de se 

iniciarem nela, precisem de um incentivo para se consolidar no mercado 

(BOLSONARO, 04/03/2020). 

 

Essa fala apresenta incoerências, pois ela faz crer que um único artista no passado 

receberia R$60 milhões de reais, mas na verdade este era o teto para captação de um projeto, 

que poderia envolver centenas de profissionais.  

De fato, os mecanismos de acesso aos financiamentos passaram por alterações em abril 

de 2019, durante a gestão do Ministério da Cidadania, onde foi fixado um teto de 1 milhão de 

reais por projeto, com algumas exceções, como projetos de restauração de patrimônios 

tombados, construção e teatros e cinemas em alguns municípios, planos anuais de entidades 

como museus e orquestras e alguns eventos específicos (MINISTÉRIO DA CIDADANIA, 

2019).  

Nos dois discursos, Bolsonaro dá o poder de ação aos seus secretários, mas modaliza a 

ação deles por meio do seu poder-vetar. Nos trechos abaixo, foram destacadas as passagens que 

corroboram com essa afirmativa:  

 

Então boa sorte ao Roberto Alvin. Assim como fiz com todos os ministros, os 

ministros fazem os seus secretários, logicamente seguindo uma diretriz, o Roberto 

Alvin vai ter carta branca aí para fazer com que as pessoas adequadas integrem a 

secretaria de cultura daqui pra frente (BOLSONARO, 07/11/2019). 
 

 

Nesta passagem Alvim recebe carta branca do chefe para formar a sua equipe, desde 

que siga as diretrizes do governo. No discurso proferido na posse de Duarte, esse poder-vetar 

exercido pelo presidente fica mais evidente: 

 

Regina, todos os meus ministros também receberam seus ministérios de porteira 

fechada - é o linguajar político -, ou seja, ele tem liberdade para escolher seu time. 

Obviamente em alguns momentos eu exerço o poder de veto em alguns nomes, já o 

fiz em todos os ministérios, até porque, para proteger a autoridade que, por vezes, 

desconhece algo que chega ao nosso conhecimento. Isso não é perseguir ninguém, é 

colocar o Ministério, as Secretarias na direção que foi tomada pelo chefe do Executivo 

e que foi acolhida por ocasião daquele longo tempo de pré-campanha (BOLSONARO, 

04/03/2020).  

 

Outro destaque é para a construção figurativa da religiosidade que Bolsonaro faz ao dar 

posse aos dois Secretários, para Alvin ele deseja: “Então Alvin, boa sorte, Deus te acompanhe 

aí” (BOLSONARO, 07/11/2019), para Duarte “Prezada Regina, bem-vinda, Deus te abençoe, 

e tenho certeza que você cumprirá essa missão muito bem cumprida” (BOLSONARO, 
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04/03/2020). Essa construção reforça a construção temática dos valores tradicionais, os 

verdadeiros valores, na perspectiva do presidente.  

Bolsonaro, para criar o efeito de que está tão somente comunicando o modo de ver de 

outros, utiliza a estratégia discursiva do enunciado enunciado para afirmar mentirosas as 

afirmações de que ele não gosta da cultura. No trecho “porque o que muitos têm na cabeça é 

que eu sou uma pessoa que está longe de amar a cultura” (BOLSONARO, 04/03/2020), fica 

posto que o pensamento de que ele não amaria a cultura é de outros, não dele.  

Fiorin (2019) afirmou que uma das características das operações enunciativas da 

extrema-direita é a universalização abstrata, onde existe a noção de que “nação, Estado e 

governo estão unidos e são intercambiáveis” (p. 372). Este tipo de estratégia discursiva fica 

muito evidente na frase de encerramento do discurso do presidente quando da posse de Regina 

Duarte, ele diz: “Parabéns, felicidades, parabéns ao Brasil por essa escolha” (BOLSONARO, 

04/03/2020). A escolha de Duarte obviamente não é uma escolha do Brasil, mas uma escolha 

dele, não mais que, uma escolha de seu governo. Ao parabenizar o Brasil, parabeniza a si 

mesmo, como se o seu governo, e ele próprio, se confundissem com o país ou fossem o país.  

 

3. 4. EXTINÇÃO DA ESTATAL EMBRATUR E CRIAÇÃO DA NOVA EMBRATUR 

 

Por meio da Medida Provisória (MP) nº 907, de 26 de novembro de 2019, o presidente 

Jair Bolsonaro, no uso de suas atribuições, extinguiu a estatal Embratur – Instituto Brasileiro 

de Turismo e instituiu a Embratur – Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, 

a nova entidade ficou popularmente denominada Nova Embratur.  

A Embratur - Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, passou a ser 

um serviço social autônomo, na forma de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

de interesse coletivo e de utilidade pública que tem os objetivos de planejar, formular e 

implementar ações de promoção comercial de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros 

no exterior, em cooperação com a administração pública federal. A mudança permite que a 

Nova Embratur continue vinculada ao Governo Federal, mas possa receber dinheiro privado 

para desenvolver ações de promoção do turismo. 

A MP estabelece as competências da nova entidade de formular, implementar e executar 

as ações de promoção, marketing e apoio à comercialização de destinos, produtos e serviços 

turísticos; realizar, promover, organizar, patrocinar e participar de eventos relacionados com a 

promoção e o apoio à comercialização da oferta turística brasileira para o mercado externo; 

propor às autoridades competentes normas e medidas necessárias à execução da Política 



118 
 

Nacional de Turismo em relação ao turismo internacional e; articular-se com os agentes 

econômicos e com o público potencialmente interessado nos destinos, produtos e serviços 

turísticos brasileiros a serem promovidos no exterior.  

A Nova Embratur fica autorizada à: participar de organizações e entidades nacionais e 

internacionais, públicas e privadas, de turismo, na qualidade de membro ou mantenedora; 

celebrar contratos, convênios, termos de parceria, acordos e ajustes para a realização de seus 

objetivos, inclusive para distribuir ou divulgar a “Marca Brasil”; instituir, dirigir e manter 

unidades no exterior, próprias, conveniadas ou terceirizadas e; desenvolver, registrar e 

comercializar marcas relacionadas à promoção do turismo brasileiro no exterior. 

A MP também estabelece os órgãos de direção da Embratur e suas respectivas 

composições, assim como as condições, competências e critérios para a ocupação dos cargos. 

Além disso, dá poderes ao Executivo Federal, por meio do MTur, para estabelecer os termos 

do contrato de gestão e supervisionar a gestão da Embratur, estabelece as fontes de recursos 

que constituem receitas da entidade e estabelece procedimentos de emissão de relatórios, 

prestação de contas e transparência na gestão da informação.  

A ampliação de fontes de recurso é a principal mudança com a criação da nova entidade, 

a Nova Embratur passa a beneficiar-se de nove novas fontes de receita, entre elas, as receitas 

provenientes de contratos, convênios e acordos celebrados com organismos internacionais e 

entidades públicas ou privadas e a venda de bens ou serviços provenientes da distribuição ou 

divulgação da “Marca Brasil”.  

Além disso, a MP altera a Lei nº 8.029/90, redistribuindo o repasse de recursos oriundos 

do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, ficando a Embratur 

beneficiada da proporção de 15,75% do montante  arrecadado e repassado mensalmente pelo 

órgão.  

A citada MP também altera 3 leis vigentes:  a Leis nº 9.610/98, extinguindo a arrecadação 

e a distribuição de direitos autorais para execução de obras literárias, artísticas ou científicas no 

interior das unidades habitacionais de meios de hospedagem e de cabines de meios de transporte 

de passageiros marítimo e fluvial. A Lei nº 11.371/06, prorrogando benefícios tributários sobre 

contratos de arrendamento mercantil de aeronaves ou de motores destinados a aeronaves, 

celebrado por empresa de transporte aéreo público regular, de passageiros ou cargas até 31 de 

dezembro de 2022.  E a Lei nº 12.249/10, reduzindo, até 31 de dezembro de 2024, a alíquota 

do imposto de renda retido na fonte incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, 

empregados ou remetidos para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, 

destinados à cobertura de gastos pessoais, no exterior, de pessoas físicas residentes no País, em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8029cons.htm#art8%C2%A74
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viagens de turismo, de negócios, a serviço, de treinamento ou missões oficiais, até o limite de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao mês.  

A MP nº 907, de 26 de novembro de 2019, foi regulamentada pelo Decreto nº 10.172 de 

11 de dezembro de 2019 e posteriormente convertida na Lei nº 14.002 de 22 de maio de 2020. 

Após apreciação do Congresso, o presidente Jair Bolsonaro vetou no texto da Lei nº 14.002/20 

a participação de um representante da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo (CNC), de um representante da Comissão de Turismo da Câmara e de um 

representante da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal no 

Conselho Deliberativo da Nova Embratur. Ficando o Conselho Deliberativo da entidade 

formado pelo Ministro do Turismo, o Presidente da Embratur, cinco representantes do 

Executivo Federal e quatro representantes de entidades do setor privado. O presidente também 

vetou a destinação de parte da receita do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC) para o 

Fundo Geral do Turismo. 

Em acréscimo ao texto da MP 907/19,  a Lei n º 14.002/20 estabelece que, em caso de 

guerra, convulsão social, calamidade pública, risco iminente à coletividade ou qualquer outra 

circunstância que justifique a decretação de estado de emergência, a Embratur poderá auxiliar 

no processo de repatriação de brasileiros impossibilitados de retornar ao país e/ou contratar 

serviços de hospedagem, no território brasileiro, quando a situação que originou a decretação 

de estado de emergência acarretar a necessidade de isolamento social, destinados a abrigar 

profissionais de saúde ou pessoas para as quais se revele ineficaz ou inviável o isolamento em 

seus próprios domicílios, ou em que se registre a prática de violência doméstica e familiar contra 

a mulher (BRASIL, 2020d). 

As ações de repatriação e contratação de serviços de hospedagem serão executadas pela 

Embratur, desde que coordenadas aos aspectos diplomáticos e consulares, pelo Ministério das 

Relações Exteriores; em caso de calamidade decorrente de saúde pública, pelo Ministério da 

Saúde e; nas demais ações, pelo Ministério do Turismo e pela Embratur, em articulação com a 

Agência Nacional de Aviação Civil e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no âmbito 

das respectivas competências (BRASIL, 2020d). 

 

3. 4. 1. CONSTRUÇÃO DE EFEITOS DE VERDADE NAS FALAS SOBRE AS AÇÕES DE 

REPATRIAÇÃO  

 

Na Live do presidente de 04 de junho de 2020, com a presença de Gilson Machado, 

presidente da Embratur no momento daquela fala, e de Felipe Jean Martins, assessor especial 
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da presidência para temas internacionais, os participantes debatem sobre a política de 

repatriação realizada pelo Governo Federal frente a situação de calamidade gerada pela 

Pandemia de Covid-19. 

A transcrição integral dos diálogos está no Anexo A, no entanto, o trecho de 59 segundos 

identificado entre os 16 minutos e 10 segundos e os 17 minutos e 9 segundos do vídeo foi 

destacado nesta análise. Para transcrição utilizou-se a legenda JB para as falas do Presidente 

Jair Bolsonaro, GM para as falas de Gilson Machado Neto e FJM para as falas de Felipe Jean 

Martins.  

 

GM (fora do quadro): Ô presidente, nós estamos com 10 milhões já, prontos pra 

buscar o restante dos brasileiros através da MP 907. 

JB: Tudo bem, MP 907, mais 10 milhões de reais pra? 

GM (fora do quadro):  Pra buscar cerca de 3.000 brasileiros... (assalto ao turno) 

JB: Pra complementar, pra buscar mais alguns brasileiros aí fora.  

FJM: Acho que vale mencionar também presidente que essa é a operação... a maior 

operação de repatriação da história do Brasil. Nunca antes houve um esforço tão grande pra 

trazer os brasileiros, pra não deixar ninguém pra trás. A gente sabe que ainda tem cerca e 3.000 

pessoas no exterior, mas o Brasil nesse sentido tá dando uma grande demonstração. Tem países 

muito mais ricos, mais poderosos que ainda não conseguiram fazer o que a gente tá fazendo, 

num esforço enorme aí do pessoal da Embratur, do pessoal do turismo, e sobretudo do serviço 

consular do Itamarati e vários voluntários que trouxeram aí quase 24 mil brasileiros já, pra 

casa, pra estarem aqui perto da família nesse momento muito difícil.  

GM (fora do quadro): Ô presidente, e o equivalente a OMS pro turismo é a OMT, e 

ele citou o Brasil como um exemplo de abordagem na crise do turismo... (assalto ao turno)  

              JB: Tudo bem... (assalto ao turno) 

GM (fora do quadro): Foi o país que... (assalto ao turno) 

             JB: Gilson... (assalto ao turno) 

             GM (fora do quadro): Menos empregos foram perdidos dos cases turísticos 

mundiais.  

             JB: Você vai falar de turismo semana que vem Gilson.  

             GM: Tá. 

             JB: Bem, vamos lá pessoal... 

 

Fonte: Jair Bolsonaro, canal oficial no Youtube, 2020.  

 

 

Quando confrontado com outros textos, esse trecho apresenta algumas incoerências, a 

primeira delas está na fala de Gilson Machado, quando afirma que as ações de repatriação serão 

realizadas através da MP nº 907/19. No entanto, a citada MP não estabelece a participação da 

Embratur em ações desta natureza, isso está previsto apenas na Lei nº 14.002/20. Essa 

observação é importante, pois as Medidas Provisórias, assim como os Decretos são editados 

pela Presidência da República, já as Leis são construídas pelo parlamento. Ao afirmar que é 
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uma ação realizada “através da MP”, Machado faz crer que é uma iniciativa da presidência. 

Porém, a participação da Embratur nos atos de repatriação é uma contribuição do Congresso.  

Outra incoerência está na fala de Gilson Machado, sobre uma suposta declaração da 

OMT, sobre a abordagem do Brasil na condução da crise gerada pela pandemia de Covid-19 no 

turismo. É importante pontuar que Machado está fazendo referência à fala de Zurab 

Pololikashvili, Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo. Ao fazer isso, Machado 

exerce uma personificação da entidade Organização Mundial do Turismo, ao afirmar que “o 

equivalente a OMS pro turismo é a OMT, e ele citou o Brasil” (MACHADO, 04/06/2020, grifo 

nosso), o presidente da Embratur faz-crer que a declaração de Pololikashvili manifesta a opinião 

de toda a entidade.  

 Há também incoerências com relação ao conteúdo da fala de Pololikashvili. No vídeo 

institucional publicado nas redes sociais da OMT e do Governo Federal, e retransmitido nas 

redes de membros do Governo e no site do MTur, o secretário, que é natural da Geórgia, declara 

em língua portuguesa: 

 

Prezados Amigos, quero vos transmitir da parte da Organização Mundial do Turismo 

a nossa total solidariedade com o Brasil. O Brasil é um país de espírito único, um país 

de imensas riquezas culturais e naturais e um exemplo de como o turismo pode 

transformar vidas. O Brasil colocou o turismo como um dos seus pilares de 

desenvolvimento, a OMT apoia esta visão na certeza de que o turismo irá liderar a 

recuperação e criar oportunidades para todos, muito obrigado (POLOLIKASHVILI, 

2020).  

 

 Em nenhum momento é manifestado que o Brasil é um exemplo de abordagem na crise 

do turismo. O Secretário-Geral apenas manifesta solidariedade e apoio ao Brasil e aposta na 

recuperação do turismo no país.  

Outra análise importante é com relação aos limites entre o plano da expressão e o plano 

do conteúdo. Tomando que a linguagem é a articulação de duas dimensões chamadas plano da 

expressão e plano do conteúdo, e a fronteira entre o exterior (plano da expressão) e o interior 

(plano do conteúdo) não é preestabelecida e determinante, mas sim instável e determinada 

(FONTANILLE, 2019). 

Ao se observar, atentamente, o trecho analisado, vê-se que Gilson Machado, durante 

suas falas, não é enquadrado pelas câmeras que realizam a transmissão ao vivo. Apenas 

Bolsonaro e Martins permanecem no quadro e só é possível ouvir a voz de Machado. Outro 

destaque é para a quantidade de interrupções que o presidente faz a Machado, quando este 

pretende tomar a palavra para falar sobre turismo. Essas observações podem ser relacionadas 

ao plano da expressão.  
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Mas, o evidente incômodo de Bolsonaro com as tentativas de Machado de falar de 

turismo, as interrupções, e o fato de o quadro da transmissão não incluir Machado, podem ser 

entendidas, no plano do conteúdo, como a manifestação de que o tema do turismo não é 

importante naquele contexto, e que existem outras prioridades a serem debatidas ali. No final, 

Bolsonaro conclui que o então presidente da Embratur voltaria na próxima semana para falar 

sobre turismo. Machado não voltou na live seguinte.  

 

3. 5. POLÍTICA AMBIENTAL E TURISMO 

 

Scantimburgo (2018) apurou que um dos temas que gerou grande polêmica ainda 

durante a campanha do presidente eleito Jair Bolsonaro foi o meio ambiente. Segundo o autor 

“não foram raras as vezes que o então candidato se posicionou contra a agenda ambiental do 

país” (SCANTIMBURGO, 2018, p. 103), demonstrando que, no seu entender, as políticas de 

regulação ambiental existentes no Brasil configuravam um entrave para o desenvolvimento 

econômico. O pesquisador afirma que o governo Bolsonaro “perpetra uma fragilização da 

regulação ambiental no Brasil” (SCANTIMBURGO, 2018, p. 113).  

Como já demonstramos anteriormente, desregular é um dos objetivos do presidente 

quando ele invoca o turismo em seus discursos, mas ainda alguns pontos merecem destaque 

quando traçamos o paralelo entre a política ambiental do governo Bolsonaro e o turismo. Neste 

tópico, escolhemos dois temas para ilustrar essa relação, o primeiro deles, a política de espalhar 

recifes artificiais pela costa brasileira, supostamente, com o objetivo de fomentar o turismo de 

mergulho, a segunda, a relação que o presidente traça entre o turismo e as queimadas na 

Amazônia.  

Outros tantos temas que relacionam o turismo e a questão ambiental poderiam ser 

debatidos neste trabalho, mas por uma questão de limitação, optamos por trabalhar apenas com 

esses dois neste momento. A saber: os derramamentos de óleo na costa do nordeste, o turismo 

sendo usado como argumento para desregulações diversas que beneficiam o agronegócio e a 

mineração, o turismo em terras indígenas e outros, que fazem parte do projeto deste governo de 

“passar a boiada18”.  

  

3. 5. 1. RECIFES ARTIFICIAIS E O FOMENTO DO TURISMO DE MERGULHO 

 
18 Em referência a fala do Ex-Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles na reunião ministerial de 22 de abril de 

2020, onde o Ex-Ministro defende mudanças nas regras ambientais enquanto a imprensa e a sociedade estariam 

concentrando suas atenções na pandemia de Covid-19.  
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Uma das principais políticas defendidas pelo Governo Federal para o incentivo do 

turismo no território nacional é a criação de recifes artificiais por meio do afundamento de 

estruturas como navios, barcos, tanques, vagões de trens, aviões, blocos de concreto, esculturas 

e outros, na costa marítima dos estados da Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Santa Catarina e também no Lago Paranoá, no Distrito Federal.  

O documento Mensagem do Presidente ao Congresso Nacional 2020, publicado no final 

de 2019, faz menção a essa política, como promotora de educação ambiental, desenvolvimento 

econômico e de fomento a atividade ecoturística no país, no texto: 

 

O Plano Nacional de Recifes Artificiais pretende promover a educação ambiental e o 

desenvolvimento socioeconômico por meio do fomento à atividade ecoturística de 

mergulho contemplativo no Brasil. A intenção é contribuir para a conservação dos 

ecossistemas marinhos, aumentar os estoques pesqueiros, gerar emprego e renda para 

a população das regiões e ampliar as cadeias econômicas vinculadas à essa atividade. 

Em 2019, foram revisados os normativos sobre afundamentos de recifes artificiais e 

previamente mapeados 133 potenciais pontos de afundamento, em 22 localidades de 

oito Estados. Esses pontos serão analisados para receberem pré-aprovação da Marinha 

do Brasil, que também ofereceu diversos equipamentos descomissionados, como 

aviões de caça, baterias antiaéreas e outros, para afundamento. Já em 2019, foram 

afundadas as embarcações Riobaldo e Natureza na Área de Proteção Ambiental 

(APA) Costa dos Corais, em Tamandaré (PE). Para 2020, está previsto o início do 

desenvolvimento da segunda fase, que contemplará os demais seis Estados (AL, BA, 

PB, RJ, SP e SC) e o Distrito Federal (PRESIDÊNCIA DA REPÙBLICA, 2019) 

 

Como é previsto que algumas dessas estruturas sejam implantadas em áreas de 

preservação ambiental, como é o caso da Costa dos Corais, em Alagoas e Pernambuco e do 

Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, também no estado de Pernambuco, 

pesquisadores e ambientalistas veem com preocupação esta política. Miranda e colaboradores 

(2020) publicaram na Revista Science um artigo intitulado “Brazil policy invites marine 

invasive species” (Política do Brasil convida espécies marinhas invasoras), nele os 

pesquisadores afirmam ser desastrosa a proposta de afundar embarcações sucateadas, pois 

espécies marinhas invasoras, como o Coral Sol, utilizam esses recifes artificiais como 

trampolins para recifes naturais, causando deterioração ambiental e por consequência 

deterioração social e econômica.  

Os pesquisadores defendem que o plano é controverso, visto que nem os recifes naturais 

e naufrágios já existentes no Brasil são usados em demasia por mergulhadores, dado que o 

mergulho é um esporte caro, que exige equipamentos caros e, portanto, é acessível a poucas 

pessoas. Eles defendem que, ao invés de instalar novos recifes artificiais, a política deveria 
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desenvolver o mergulho nas estruturas já existentes, além do monitoramento dos recifes 

brasileiros. (MIRANDA et al., 2020).  

No Brasil, as regras para instalação de recifes artificiais foram definidas pelo Ibama na 

Instrução Normativa (IN) Nº 22, de 10 de julho de 2009. Em junho de 2019, o então presidente 

do Ibama, Eduardo Bim, revogou tal instrução e definiu que até a publicação da nova regra, os 

recifes artificiais seriam licenciados com base em critérios técnicos do próprio Ibama, mas não 

apresentou tais critérios naquele momento. O que só aconteceu quase um ano e meio depois, 

através da Instrução Normativa nº 28, de 24 de dezembro de 2020.  

Tal Instrução define recife artificial como: 

 
Estrutura submersa, deliberadamente construída ou colocada no leito marinho para 

emular funções ecossistêmicas de recifes e outros substratos naturais, tais como 

proteção da biodiversidade, regeneração de habitats degradados, incremento de 

recursos biológicos marinhos e outras (BRASIL, 2020e). 

   

A IN nº 28/2020 também define cinco funções dos recifes artificiais, são elas: criação 

de substratos para fixação e reprodução de organismos bentônicos e atração de fauna de vida 

livre; conservação ou recuperação da biodiversidade e de habitats degradados; gestão dos 

recursos pesqueiros, visando a proteção e o apoio à pesca artesanal e à aquicultura; pesquisa 

científica e; ecoturismo e mergulho contemplativo. Esta última, amplamente explorada nos 

discursos do presidente.  

Uma das partes mais polêmicas da IN nº 28/2020 é o artigo 10 da Seção III, em que se 

define que:  

 

Para todos os casos, considera-se inviável o projeto cuja estrutura do recife artificial 

contenha quantidade excessiva de materiais perigosos e potencialmente poluidores 

tais como: explosivos, biocidas, óleos, graxas, combustíveis, amianto, PCBs 

(Bifenilas Policloradas), tintas anti-incrustantes, metais pesados, radioativos etc. 

(BRASIL, 2020e, grifo nosso).  

  

 Diferente da resolução de 2009, que previa “a remoção total de substâncias e materiais 

potencialmente poluentes” (BRASIL, 2009), a normativa de 2020 define apenas que a estrutura 

não pode ter quantidades excessivas desses materiais. No entanto, o texto não define qual 

quantidade seria considerada excessiva, ficando o “excessivo” no campo do não mensurável.  

 Outra lacuna na nova instrução é a flexibilização das regras para instalação dos recifes 

artificiais em Unidades de Conservação (UC). O texto de 2009 trazia recomendações 

específicas que condicionavam a instalação dos recifes à anuência do órgão responsável pela 

administração da UC, respeitando as diretrizes estabelecidas no plano de manejo da unidade 
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ou, no caso de UC federal, observando as disposições da Instrução Normativa ICMBio. Tais 

recomendações foram suprimidas no texto de 2020. 

 Até agosto de 2021, apenas dois afundamentos foram realizados durante a gestão de 

Bolsonaro. Os navios Riobaldo e Natureza foram artificialmente naufragados na costa marítima 

do município de Tamandaré, litoral sul de Pernambuco, no dia 16 de setembro de 2019 

(AGÊNCIA BRASIL, 2021).  

 

3. 5. 1. 1. ANÁLISE DOS DISCURSOS SOBRE OS RECIFES ARTIFICIAIS E O FOMENTO 

DO TURISMO DE MERGULHO  

 

 A temática dos recifes artificiais foi destaque no discurso que o presidente Jair 

Bolsonaro fez na posse de Gilson Machado como presidente da Embratur (Anexo B) e figurou 

em 4 lives do presidente: em 19 de setembro de 2019, em 04 de junho de 2020, em 02 de julho 

de 2020 e em 13 de setembro de 2020 (Anexo A), em três delas Gilson Machado, presidente da 

Embratur no período de maio de 2019 até dezembro de 2020 e Ministro do Turismo desde 

então, estava presente, em uma delas ele é apenas citado. O assunto também apareceu em 

diversos Tweets do presidente no período de 2019 e 2020.  

 Dentro dos textos e conjuntos de textos analisados neste trabalho, o conjunto de 

formados a partir das declarações sobre os recifes artificiais, foi o que apresentou maiores 

problemas de construção quanto à coesão e coerência. 

 Na tentativa de apreensão dos sentidos, por meio do percurso gerativo de sentido, temos 

a oposição fundamental natureza vs cultura, em que aquilo que é natural apresenta valor 

disfórico e o que é cultural apresenta valor eufórico, passando pelo não-natural, que tem valor 

não-disfórico. Assim, o conteúdo mínimo fundamental é a negação da natureza, sentida como 

negativa, e a afirmação da cultura19, valorada positivamente.  

 Dentro dos padrões culturais, valorados positivamente nos discursos, estão: a atividade 

do turismo, a pesca, o mergulho, a economia, o dinheiro, o lucro e o trabalho. E com valor 

disfórico, os elementos de natureza são: a preservação da costa, da biodiversidade e dos peixes. 

Negar o natural e promover o cultural permeia todo o discurso, como fica claro nas passagens 

destacadas a seguir: 

 

 
19 Para fins desta analise utiliza-se a definição de cultura com base na antropologia, onde cultura são os padrões 

de comportamento, crenças, conhecimentos e costumes de um grupo social. 
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● “Aqui estamos no ambiente do turismo, creio eu, espero não estar equivocado, dadas 

as nossas riquezas né, é aquele que com o menor investimento traz mais receita para o 

nosso país” (BOLSONARO, 29/05/2019).  

● “E é o que interessa né. É a rede hoteleira nossa operando a todo vapor, que é sinal que 

tem gente de dentro e de fora do país visitando aquela área” (BOLSONARO, 

29/05/2019). 

● “Começamos a afundar aí algumas embarcações na costa do Brasil. A primeira, as duas 

primeiras embarcações, são pequenas, são navios pequenos” (BOLSONARO, 

19/09/2019) 

● Quem for... gostar de mergulho de resplendor, vai parar, se hospedar no Sheraton, aí 

vai pegar um barquinho ali, que alguém vai ter um barquinho e vai encher teu cilindro 

e vai mergulhar” (BOLSONARO, 19/09/2019).  

● “Espero que ninguém reclame aí que: ‘ah o cara vai estimular aí furar peixe no fundo 

do mar’ aí complica né, eu acho que é um peixe, é um animal... Quem é vegetariano 

também tá comendo... tá matando o pé de alface, não pode cortar pé de alface também, 

tá certo” (BOLSONARO, 19/09/2019).  

● “A Marinha homologou 121 pontos né, pra mergulho. Que você vai praticar caça 

submarina, tá. Ou mergulho de esplendor. Ou ainda, nesses pontos aí né, você pode 

praticar a pesca. Nesses pontos homologados, onde serão alocados ali embarcações 

que vão ser afundadas né, vagões de trem, aeronaves e blocos de concreto” 

(BOLSONARO, 04/06/2020).  

● “São pontos, próximo a costa obviamente, e também no centro geográfico né, ou na 

direção de hotel. Centro geográfico de hotéis né, aproximadamente. Pra exatamente 

ajudar pra que a capacidade hoteleira seja um percentual maior durante o ano todo” 

(BOLSONARO, 04/06/2020). 

● “O pessoal ou vai pescar ou vai mergulhar. E aí traz emprego também” 

(BOLSONARO, 04/06/2020). 

● “Pra estimular o turismo e fazer o dinheiro movimentar dentro do Brasil” 

(BOLSONARO, 04/06/2020)  

● “O cara vai botar lá embaixo lá um compressor pra encher garrafa, cilindro. É, vai ter 

isca artificial, ou isca natural” (BOLSONARO, 04/06/2020) 

● “Vai afundar estátua também” (BOLSONARO, 02/07/2020) 
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● “Isso aí ajuda no mergulho de esplendor, bem também ajuda com o ecossistema. O 

cara pode pescar de varinha ali, ou de mergulho mesmo, que sempre vai ter um peixe 

dando mole por ali. Ajuda o turismo sim” (BOLSONARO, 02/07/2020)  

 

No nível das estruturas narrativas, é possível organizar os sentidos do texto a partir de uma 

lógica em que, Bolsonaro, dotado do valor modal querer-fazer, no passado foi impedido de 

fazê-lo pelo “Ministro do Meio Ambiente do PT” (BOLSONARO, 19/09/19), um “xiita 

ambiental” (BOLSONARO, 19/09/19), ao tornar-se presidente adquiriu o valor modal do 

poder-fazer e iniciou o trabalho de afundar, na costa brasileira os recifes artificiais.  

 Na sintaxe narrativa, o objeto recifes artificiais, recebe o investimento de valor de mais 

turistas, mais hóspedes, mais dinheiro, mais empregos, mais recursos. Ao colocar o Brasil em 

conjunção com o objeto recifes artificiais, o Governo Bolsonaro dá aos brasileiros acesso a 

todos esses valores.  

 Por se tratar de um projeto desenvolvido pelo Governo Federal, a ênfase é nos 

programas de aquisição, em que se coloca, por meio dos naufrágios: os hotéis em conjunção 

com mais hóspedes, o Brasil em conjunção com mais turistas, mais empregos e mais dinheiro, 

os mergulhadores em conjunção com mais pontos de mergulho e os pescadores em conjunção 

com mais peixes. Os textos constroem-se todos nesta perspectiva, em que já existe um progresso 

em curso e a política de afundamentos trará mais, por isso a ênfase nos programas de aquisição. 

Bolsonaro exerce manipulação por tentação aos empresários do ramo hoteleiro, em 

especial aos donos de empreendimentos de sol e mar, ao propor que, aqueles que quiserem 

aumentar a taxa de ocupação de seus hotéis, devem entrar em contato com a Embratur, para que 

seja providenciado um afundamento em frente aos seus estabelecimentos, fazendo-crer que este 

procedimento é bastante simples, natural e desburocratizado.  Em suas palavras: “Se você 

[empresário] quiser que nós viermos a afundar alguma coisa aí, pra ajudar a aumentar a taxa de 

ocupação do hotel, só entrar em contato com a Embratur, que a gente vai botar no plano, a 

Marinha ali abona e a gente afunda esse material lá” (BOLSONARO, 02/07/2020).  

Uma análise bastante interessante das estratégias discursivas de Jair Bolsonaro é 

perceber como ele vai qualificando e adicionando superlativos aos seus discursos ao longo do 

tempo, este conjunto de textos permite um exemplo bastante claro dessa estratégia.  

Em 29 de maio de 2019, Gilson Machado leva os créditos por iniciar um projeto de 

autoria não definida, de afundar navios em Pernambuco: “Gilson começa a afundar dois navios 

em Pernambuco, terra dele” (BOLSONARO, 29/05/2019). Em 19 de setembro de 2019, 

Bolsonaro faz-crer que a ideia é sua, uma ideia antiga “uma coisa que eu sempre quis fazer, 
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desde quando era, lá atrás, deputado” (BOLSONARO, 19/09/2019). Em 02 de julho de 2020, 

o projeto já ganha investimentos semânticos, “um plano muito ousado, que está sendo posto em 

prática” (BOLSONARO, 02/07/2020). Em 13 de setembro de 2020, o projeto capacita o Brasil 

a ser o principal país do mundo na atividade de mergulho “É um programa que vai fazer com 

que o Brasil seja o principal país do mundo em mergulho” (BOLSONARO, 13/09/2020). Vale 

ressaltar que, como já dito anteriormente, nenhum novo naufrágio foi realizado pelo governo 

desde setembro de 2019, o que significa que esses incrementos da política de afundamentos 

ficam colocados tão somente no campo dos discursos.  

Encarado pelo governo, quase como um projeto de incumbência pessoal de Gilson 

Machado, Bolsonaro oferece reforço positivo a Machado em diversos momentos, elogiando e 

incentivando o funcionário sobre a condução da política.  Evidenciado em “Parabéns ao Gilson 

Machado, presidente da Embratur, que tá com essa incumbência aí” (BOLSONARO, 

19/09/2019), e “Então parabéns ao Gilson da Embratur” (BOLSONARO, 04/06/2020).  

Machado também recebeu elogios do presidente em sua conta na rede social Twitter:  

 

Figura 6 – Publicação do presidente em apoio a Gilson Machado 

 
Fonte: Twitter, 2019. Disponível em: https://twitter.com/jairbolsonaro 

 

 Como já discutido anteriormente neste trabalho, quando se fala de políticas públicas de 

turismo, Jair Bolsonaro parece estabelecer as prioridades de seu governo a partir de gostos, 

motivações e percepções pessoais. No caso da política de recifes artificiais, não é diferente. Um 

tema caro a ele e recorrente em seus discursos, é a alocação de um recife artificial em frente a 

um hotel localizado no Posto 4, na Barra da Tijuca, bairro nobre da cidade do Rio de Janeiro.  

 Desde dezembro de 2018, o hotel localizado no número 3150 da Avenida Lúcio Costa, 

possui a bandeira Wyndham Hoteis & Resorts, mas, como por muitos anos o empreendimento 

foi administrado pela rede Sheraton, este nome ainda parece morar no imaginário do presidente. 

O citado hotel é vizinho ao condomínio residencial Vivendas da Barra, onde o presidente da 

república possui um imóvel. Nos trechos destacados abaixo é possível identificar a recorrência 

deste tema em seus discursos.  
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Olha, vou puxar essa brasa para a minha sardinha. Eu quero um navio ali, no posto 4, 

onde eu tenho uma casa. Não é para eu praticar o mergulho. Tem um hotel do lado, 

por coincidência o Hotel Sheraton (...) Eu quero, o Hotel Sheraton, em afundando um 

navio ali na frente, 15, 20 metros de profundidade. Em afundando o navio, um dos 

turismos, uma das formas de fazer turismo, que é turismo de mergulho, não é? Com 

toda certeza, a gente vai manter o Sheraton cheio de gente lá. E é o que interessa né. 

É a rede hoteleira nossa, operando a todo vapor, que é sinal que tem gente de dentro 

e de fora do país visitando aquela área (BOLSONARO, 29/05/2019).  

  

Em outra fala:  
 

E a orientação que demos a ele [Gilson Machado], que obviamente né, Barra da Tijuca 

por exemplo, que eu moro lá, tá certo. Ali no posto quatro tem o hotel Sheraton, então 

vamos ver se na reta do hotel Sheraton, uns 100 metros pra fora, não sei qual é a 

profundidade ali, mas se for possível 100 metros pra fora, afunda uma embarcação ali 

(BOLSONARO, 19/09/2019).  

 

E ainda: 
 

Deixa eu fazer um pedido pra você [Gilson Machado], que é pedido, você atende se 

quiser, tá certo? Eu tenho uma casa na Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, 3.100, tá. Ali 

te um hotel Sheraton, e tem outro hotel do lado dali... fugiu o nome daqui. O hotel lá 

da Barra lá? O hotel... Sheraton e o outro é o? (...) Windsor, tem mais hotéis na Barra, 

sei disso. Mas por exemplo, não só ali, mas na costa do Brasil todo, seria bom você... 

uma distância compatível, e também ver a profundidade. No meu entender, eu vou 

chutar aqui o ideal, pro meu pensamento, não mais que 10 metros de profundidade pra 

ajudar, esse mergulho de contemplação. Seria bom afundar navio na frente desses 

hotéis? (BOLSONARO, 13/09/2020). 

 

Além de identificar motivações baseadas em percepções pessoais, outra estratégia 

discursiva aqui identificada, que corrobora como a perspectiva de Fiorin (2019) é o uso de 

exemplificação saliente, como se, um único caso fosse possível para representar o sucesso de 

uma política pública. Pela lógica do enunciador, uma vez afundado um recife artificial na Barra 

de Tijuca, e aumentadas as taxas de ocupação daquele hotel, teríamos a comprovação definitiva 

de que a política é eficiente.  

Ainda na perspectiva apresentada por Fiorin (2019), neste conjunto de textos, também 

foram identificadas as isotopias de nacionalistas e religiosas, dado que, destaca-se o enorme 

potencial do Brasil para o turismo (para o turismo de mergulho neste caso especificamente) 

suas águas quentes, suas belezas naturais, sua vocação inata para a atividade, “o principal país 

do mundo em mergulho” (BOLSONARO, 13/09/2020), mas essa construção também está 

atrelada ao religioso, pois nas palavras do presidente “O que nós temos para oferecer, Deus nos 

deu” (BOLSONARO, 29/05/2019).   

Merece destaque aqui também, a construção que Bolsonaro faz de si mesmo sobre o um 

sujeito do não saber, especialmente quando existe a exigência de um conhecimento técnico 

sobre um determinado assunto, nos trechos destacados anteriormente, num primeiro momento 

o recife deve ser afundado a 15 ou 20 metros da costa, depois a 100 metros, na terceira fala a 
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10 metros da costa. Esse efeito também se reforça com o uso de modalizadores: “não sei qual”, 

“se for possível”, “no meu entender”, “eu vou chutar”, “pro meu pensamento”.  

Outra construção de si mesmo realizada por Bolsonaro, é aquela que afirma seu ethos 

de superioridade frente aos outros, como neste trecho em que ele reafirma sua capacidade de 

mergulhar em apneia: “Esse esporte que eu pratiquei por muito tempo. Mas eu não mergulhava 

com cilindro não, era na apneia” (BOLSONARO, 19/09/2019). Um elemento adicional, 

identificado neste conjunto de textos especialmente, é como essa construção se dá a partir de 

elementos relacionados à carreira militar, aos jargões militares e à temática da guerra. Em 

alguns trechos dos textos analisados neste conjunto, é possível identificar estes elementos, 

como: “Eu também sou mergulhador. Eu fiz o curso de mergulho em 1985 no Grupamento de 

Busca e Salvamento, (...) eram 13 capitães e tenentes e pra variar eu fui o zero um do grupo de 

mergulho, tá vendo” (BOLSONARO, 04/06/2020, grifo nosso) ou, em outro trecho:  

 

Não quero fazer propaganda do Sheraton, até porque eu tive uma guerra com eles há 

pouco tempo: tinha lá dois containers, os geradores faziam um barulho infernal, por 

quatro meses eu meti fogos de artifício por cima deles. Até que um dia chegou a 

seleção da Itália, alguns devem saber disso daí e a artilharia continuou operando. E 

daí, naquele dia, se comprometeram comigo em não ligar mais o motor e eu falei: 

“Não, não é não ligar mais, é tirar daí. E eu ganhei aquela guerra (BOLSONARO, 

29/05/2019, grifos nossos).  

 

Ao terminar essa fala, Jair Bolsonaro é ovacionado pelos presentes, como um verdadeiro 

herói de guerra, que narra as glórias e conquistas em uma batalha. O tema da guerra parece 

fomentar paixões entusiasmadas nos seus enunciatários.  

Em última análise, o conjunto de textos apresenta uma construção temática da 

naturalização do artificial. Nestes termos: poluir o mar para aumentar a ocupação das grandes 

redes hoteleiras é natural. Os recifes artificiais são naturais, dado que vários países fazem, e são 

bem sucedidos, então é natural querer fazer também. Mergulhar é natural, mesmo sendo uma 

atividade elitizada e pouco acessada no país, o presidente faz parecer que é natural, que todos 

fazem isso o tempo todo. Na mesma perspectiva, pescar também é natural, matar o peixe por 

esporte é natural, somos a espécie dominante, matar os mais fracos é natural.  

 

3. 5. 2. QUEIMADAS E A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA AMAZÔNIA QUE NÃO 

PEGA FOGO 

 

Não é o objetivo deste trabalho discutir o aumento das queimadas que destroem os 

biomas e as florestas brasileiras e têm impactos negativos diversos no meio ambiente, na saúde 
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das pessoas, na manutenção da qualidade de vida no planeta e também no turismo das 

localidades afetadas. Inúmeros pesquisadores já se dedicaram ao estudo do tema, como nos 

trabalhos de Souza, Silva e Guimarães (2020), Conceição e colaboradores (2020) e outros.  

O objetivo aqui é tão somente compreender a estratégia discursiva utilizada pelo 

presidente Jair Bolsonaro de utilizar o turismo, de forma ideológica, como argumento para 

fazer-crer que não existem queimadas nas florestas brasileiras.  Ampliando, assim, a 

compreensão, tanto do discurso bolsonarista sobre o tema das queimadas, quanto de como o 

presidente e seu governo veem o turismo.  

O presidente relacionou o turismo e as queimadas em pelo menos quatro ocasiões, em 

dois discursos oficiais e em duas lives semanais do presidente. Os trechos foram transcritos 

abaixo em ordem cronológica:  

 

1- Discurso durante Cerimônia de Abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2019, 

em São Paulo, no dia 10 de outubro de 2019:   

 

Aproveito a oportunidade para convidar as pessoas de fora que estão aqui. Conheçam 

a Amazônia, vocês não serão queimados, podem ter certeza. Afinal de contas, o que 

muitas vezes muitos jornais e televisões mostram não é a realidade. É uma área 

lindíssima, quase totalmente preservada. É uma área que tem biodiversidade, riquezas 

e minerais, pontos turísticos simplesmente inimagináveis. Disse, há um tempo atrás, 

um turista americano: ‘Agora posso morrer porque conheci a Amazônia’ 

(BOLSONARO, 10/10/2019, grifo nosso) 

 

2- Live semanal do presidente de 02 de janeiro de 2020:  

 
Olha, eu peguei um videozinho que mandaram pra mim, acho que foi o Gilson que 

mandou, e eu entrei em contato com o dono de uns hotéis flutuantes que tem na região 

do Amazonas. É... entrei em contato com o dire... com o dono do empreendimento, 

falei com a secretária também que me atendeu o telefone, fui muito bem tratado. Eu 

estava se eu não engano em Salvador, pedi autorização pra divulgar né, e divulguei, 

com o telefone inclusive. Então esse turismo na Amazônia, pelo que eu vi das 

imagens, aquelas entradas de rio, formam verdadeiras lagoas ali, tá o hotel montado 

ali, tem todo o conforto possível, ficam em torno de 20 minutos de lancha de Manaus 

essa... esses hotéis. E por que que me interessa divulgar? Porque o turismo na 

Amazônia é bem vindo, além de trazer recurso pra nós, mostra pra quem vem de fora 

que a Amazônia não pegou fogo, nem tá pegando fogo. É uma grande mentira. 

(BOLSONARO, 02/01/2020, grifo nosso).  

 

3- Discurso na Cerimônia de Lançamento do Programa Voo Simples, no Palácio do 

Planalto em 07 de outubro de 2020: 

 

E, agora, com essa nova ação do Ministério da Infraestrutura, Voo Simples vamos 

facilitar a vida de quem quer, por ventura, ir para lá. E por que não abrirmos, 

estimularmos a Amazônia para o turismo para mostrar para o gringo que aquele trem 

não pega fogo? Isso é muito bom para nós (BOLSONARO, 07/10/2020, grifo nosso).  
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4- Live semanal do presidente de 08 de outubro de 2020: 

 
Eu falei já, paguei missão já pro Cid, ajudante de ordem, para arranjar uma missão pra 

gente, enfim esse ano, comecinho do ano que vem, para a região de Barcelos. Nós 

queremos pousar em Barcelos, e queremos ali, e pegar ali perto um hotel flutuante. 

Perto não né, é longe, e tem um hotel flutuante que anda naquela região lá. Eu quero 

conhecer e divulgar. Com essa nova medida, que põe os hidroaviões, o turismo vai 

facilitar, em especial quem é de fora do Brasil. A gringada eu quero é que venha para 

cá, pra andar na Amazonia, pra ver que aquele trem não pega fogo. É uma mentira o 

que falam sobre a Amazônia. Uma mentira deslavada (BOLSONARO, 08/10/2020, 

grifo nosso). 

 

A lógica é simples, e mais uma vez, Bolsonaro faz uso da exemplificação saliente 

(FIORIN, 2019), pois, se um turista, ou um grupo de turistas vier para o Brasil conhecer a 

Amazônia e não morrer queimado, é a prova irrefutável de que a Amazônia não pega fogo, e 

que, portanto, o que se fala internacionalmente sobre o fogo no bioma brasileiro é mentira.  

O presidente também faz-crer que esta mentira está impregnada de interesses não 

revelados por outros países. O fomento do turismo, neste caso, tem interesse exclusivamente 

ideológico, de comprovar a tese presidencial de que a Amazônia não pega fogo e que, portanto, 

seu governo sofre inúmeras injustiças ao ser acusado de se omitir e até de promover e incentivar 

queimadas nas florestas.  

 

3. 6. POLÍTICA DE FLEXIBILIZAÇÃO DE VISTOS 

 

Em 16 de março de 2019, o Presidente da República, no uso de suas atribuições, por 

meio do Decreto nº 9.731, dispensou da obrigatoriedade de visto de entrada no Brasil, cidadãos 

do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália e do Japão. A desobrigação do visto é para aqueles 

que desejam acessar o país sem intenção de estabelecer residência, pelo prazo de até 90 dias, 

prorrogáveis por mais 90 dias, desde que não ultrapasse cento e oitenta dias, a cada doze meses, 

contado a partir da data da primeira entrada no País (BRASIL, 2019b).  

A dispensa de visto dos países acima citados é unilateral, ou seja, estrangeiros com 

passaporte dos quatro países citados estão dispensados do visto para entrar, sair, transitar e 

permanecer no Brasil para fins de turismo, negócios, trânsito, realização de atividades artísticas 

ou desportivas ou em situações excepcionais, mas cidadãos brasileiros não estão dispensados 

do visto para acessar nenhum dos países beneficiados pela medida. A unilateralidade rompe 

com a tradição diplomática do Itamaraty de impor as mesmas condições que são exigidas aos 

brasileiros nos demais países.  
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O Decreto ainda prevê que os Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e das 

Relações Exteriores poderão, em ato conjunto e excepcionalmente, dispensar a exigência do 

visto de visita, para nacionalidades determinadas, observado o interesse nacional (BRASIL, 

2019b).  

A política de flexibilização de vistos já havia sido prevista no documento Mensagem do 

Presidente ao Congresso Nacional de 2019, como destacado neste trecho: 

 

O Governo deverá, também, manter postura ativa em relação aos temas migratórios 

que têm impactos sobre cidadãos brasileiros, além de reflexos sobre a soberania 

nacional. Com esse propósito, o Brasil se dissociou do Pacto Global para Migrações 

Seguras, Ordenadas e Regulares. Ao mesmo tempo, o Governo continuará a 

aperfeiçoar os serviços que incentivam a entrada de turistas e a atração de 

oportunidades de negócios para o País, cujo maior exemplo de sucesso é o programa 

de vistos eletrônicos (e-Visa) a países que apresentam baixo risco migratório. A 

eliminação da exigência de vistos para alguns países que são grandes emissores de 

turistas será avaliada. A reinserção do Brasão de Armas do Brasil também será 

considerada no passaporte (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2019).  

 

A temática da flexibilização unilateral de vistos figurou nas lives do presidente em 

quatro ocasiões, em 28 de março de 2019, com a presença de Ernesto Araújo, Ministro das 

Relações Exteriores naquele momento, em 23 de maio de 2019, com a presença de Gilson 

Machado Netto, presidente da Embratur naquele momento, em 26 de novembro de 2019 e em 

02 de janeiro de 2020, com a presença de Jorge Seif, Secretário Especial da Pesca. As 

transcrições integrais das falas estão no anexo A.  

Por se tratar da última análise deste trabalho, e por entender-se que as estratégias de 

construção de sentido do presidente, com relação ao turismo, já foram bastante exploradas 

anteriormente, optou-se por incluir nesta análise, também as falas dos membros do governo 

citados acima, na tentativa de, superficialmente, compreender se existe, de certa maneira um 

alinhamento discursivo dentro do governo.  

O conjunto de textos sobre o tema apresenta a oposição semântica fundamental 

crescimento vs estagnação. Ernesto Araújo, então Ministro das Relações Exteriores do governo 

Bolsonaro, convidado do presidente na live de 28 de março de 2019, deixa claro, em algumas 

de suas falas, que a política de flexibilização representa um crescimento, enquanto sua não 

realização representa estagnação. Por isso, justifica-se fazê-la.  

● “vai ser um grande ganho pro setor de turismo” (ARAÚJO, 28/03/2019, grifo 

nosso).  

● “o Brasil estava se privando desses turistas ao exigir vistos para esses países” 

(ARAÚJO, 28/03/2019, grifo nosso). 
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● “vinham muitos turistas, mas virão muitos mais agora” (ARAÚJO, 28/03/2019, 

grifos nossos). 

● “deve gerar pelo menos um bilhão de dólares por ano, é, adicional” (ARAÚJO, 

28/03/2019, grifo nosso). 

● “um enorme aumento do fluxo de turismo no Brasil” (ARAÚJO, 28/03/2019, 

grifo nosso). 

 

Na mesma linha, Gilson Machado, convidado do dia 23 de maio de 2019, presidente da 

Embratur naquele momento, também fala sobre o crescimento gerado pela política.  

 

● “nós já tivemos um incremento de 52% de emissões reais de passagens” 

(MACHADO NETTO, 23/05/2019, grifo nosso).  

 

O presidente também conduz suas falas sobre o tema nesta mesma perspectiva: 

 

● “no corrente ano aumentou em 330% no turismo, em relação ao ano anterior” 

(BOLSONARO, 26/11/2019, grifo nosso). 

● “a taxa de ocupação dos hotéis subiu também” (BOLSONARO, 26/11/2019, grifo 

nosso). 

● “é sinal que tá vindo mais turistas pra cá” (BOLSONARO, 26/11/2019, grifo 

nosso). 

● “o turismo vai trazer muita divisas” (BOLSONARO, 26/11/2019, grifo nosso). 

● “O turismo realmente bateu todos os recordes esse ano, todos os recordes” 

(BOLSONARO, 02/01/2020, grifo nosso). 

● “O Brasil é um dos países que menos recebe turista no mundo, então a gente vai 

continuar abrindo isso (...) nós vamos faturar, se Deus quiser, muito com o turismo 

(BOLSONARO, 02/01/2020, grifo nosso).  

● “Eu acho, não tenho certeza, a média anual do... o PIB... o PIB mundial... é... que 

vem do turismo é de aproximadamente 10%, o Brasil tá bem abaixo disso e eu 

acho que o Brasil tem que estar acima da média mundial (BOLSONARO, 

02/01/2020, grifo nosso). 

 

Na oposição crescimento vs estagnação, o crescimento apresenta valor eufórico e a 

estagnação valor disfórico. Neste sentido, flexibilizar vistos proporciona o crescimento do 
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turismo e por consequência o aumento dos turistas, dos recursos, da ocupação dos hotéis, da 

emissão de passagens e do PIB. Mais uma vez, por se tratar de uma política implementada pelo 

governo Bolsonaro, a ênfase é nos programas de aquisição. Destacando tudo que se ganha ao 

conceder os vistos.  

Uma das estratégias enunciativas utilizadas por Araújo, Machado e Bolsonaro na 

construção dos discursos sobre a política de vistos é a utilização da debreagem enunciva, 

produzindo efeito de distanciamento e imparcialidade. Aproximando o discurso de um discurso 

científico ou jornalístico. Por meio dessa estratégia, os enunciadores fazem-parecer que sua 

função ali é meramente a de comunicar fatos acontecidos. Como nesta fala de Araújo, em que 

ele constrói seu argumento a partir de dados supostamente adquiridos de um site de viagens: 

“Só no primeiro dia depois de sair a notícia [da liberação dos vistos], um site de viagem já 

registrou mais 31% de interesse em viagens ao Brasil” (ARAÚJO, 28/03/2019, grifo nosso) 

Machado constrói um efeito parecido em uma de suas falas, mas desta vez trazendo não 

só uma outra pessoa ao seu enunciado, mas adicionando também características de tempo e 

lugar.  

Automaticamente nós já tivemos um incremento de 52% de emissões reais de 

passagens, de acordo com um dado hoje, que eu recebi da ABIH, aqui no congresso, 

que teve aqui no auditório Nereu Ramos. A ABIH que representa 36 mil hotéis no 

Brasil, segundo o seu presidente, o Manuel Linhares, o baixinho de Crateús, né 

(MACHADO, 23/05/2019, grifos nossos).  

 

O presidente Jair Bolsonaro também utiliza estratégia parecida: 

 

Tive é, a poucos dias no hospital... no hotel lá no Rio de Janeiro, perguntei pro... como 

é que estava a taxa de ocupação do hotel, ele falou que estava bem acima do esperado 

né, e perguntei se os demais né do Rio de Janeiro estavam na mesma situação, falou 

que sim. Então a taxa de ocupação dos hotéis subiu também, não tenho o valor exato 

aqui, mas subiu também e é sinal que tá vindo mais turistas pra cá. E vindo porquê? 

Porque nós né, em grande parte esses turistas vêm daqueles países que nós não 

exigimos a reciprocidade dos vistos né, na isenção de vistos, então o pessoal vem pra 

cá fazer turismo (BOLSONARO, 26/11/2019, grifos nossos).  

 

No trecho destacado acima, também é possível identificar a exemplificação saliente. A 

partir da opinião de uma única pessoa, sobre a ocupação de um único hotel, conclui-se que a 

implementação da política aumentou a ocupação de todos os hotéis do país, e que isso, por si 

só, é indicador de que estão vindo mais turistas para o Brasil. Segundo Fiorin (2019, p. 379), 

“esse raciocínio é um sofisma de indução, pois chega-se à generalização com uma enumeração 

insuficiente de casos particulares”.  

Efeito de sentido parecido pode ser percebido, também, quando o presidente pergunta, 

em 02 de janeiro de 2020, a Jorge Seif como estão as praias de Santa Catarina, e se elas estão 
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cheias, o Secretário da Pesca então responde “bombadas” (SEIF, 02/01/2020). O presidente, 

então, acrescenta que essa percepção de Seif é também a de uma comerciante catarinense, e que 

isso se deve em grande parte à flexibilização dos vistos.  

 

E não é só Santa Catarina, no Brasil todo. Tá, o pessoal tem informado, nos dizendo, 

entra em contato, manda vídeo, uma senhora, senhorita não sei, de Santa Catarina fez 

um vídeo falando que não tinha mais o que vender, o que oferecer, o que alugar de 

imóvel lá (...) então, realmente... agora em grande parte o trabalho do Marcelo e do 

Gilson né, foi na isenção de vistos, da isenção da reciprocidade de vistos. Que foi pro 

Canadá, Austrália, Estados Unidos e Japão (BOLSONARO, 02/01/2020). 

 

Mais uma vez, o presidente constrói, junto com Seif, a ilusão de que um único caso 

específico é o suficiente para demonstrar o sucesso de uma política. Pode-se concluir, portanto, 

nesta breve análise, que os mecanismos discursivos utilizados pelo presidente são também 

usados, de formas muito parecidas, pelos membros mais próximos de seu governo. Mas essa 

discussão ficará aberta para novas pesquisas, pois esgota os limites dos objetivos deste trabalho. 

No próximo item deste texto, procederemos com as considerações finais desta pesquisa.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O que se espera de um novo governo, especialmente um governo eleito com 

considerável apoio popular, é que se abra uma janela de oportunidade para mudanças nas 

políticas públicas. Portanto, considerou-se que o governo de Jair Bolsonaro poderia promover 

mudanças profundas da agenda política de turismo. O que não aconteceu.   

O fato de mudanças profundas não terem acontecido, gera, de certa maneira, um alívio 

naqueles que defendem uma Política Nacional de Turismo, que conceda autonomia aos 

governos subnacionais, que trabalhe pautada na descentralização e que defenda os princípios 

dos direitos fundamentais, do bem estar social, da geração de emprego, do empreendedorismo 

local, da distribuição de renda, da inovação, do incentivo à pesquisa e ao conhecimento 

científico e da preservação da vida e da dignidade humana.  

Acreditamos que alguns fatores contribuíram para que não houvesse mudanças tão 

significativas no âmbito das políticas públicas de turismo e, aqui, levantamos duas hipóteses: a 

primeira delas, a pandemia de Covid-19, que mudou o foco do governo e tirou as reformas 

pretendidas, pelo menos em partes, da lista de prioridades. A segunda hipótese é a própria 

incompetência deste governo em conceber, articular e executar projetos. No entanto, algumas 

mudanças foram implementadas, a mais significativa delas, a extinção da estatal Embratur e a 

criação da Nova Embratur, cujo projeto já era debatido nos governos anteriores. 

Por meio da Análise dos discursos de Jair Bolsonaro sobre o turismo, amparada na 

metodologia da semiótica francesa, destacaram-se algumas características importantes, que 

foram brevemente reunidas a seguir: 

 

1- Os discursos de Jair Bolsonaro sobre turismo constroem-se na perspectiva do “eu”, 

portanto, têm caráter de subjetividade. Nesse sentido, as propostas por ele defendidas 

são aquelas que refletem seus desejos, suas habilidades, seus gostos, seu 

posicionamento ideológico e até seus hobbies. 

2- Em sua construção discursiva, Bolsonaro oscila entre o sujeito do saber, 

especialmente, quando faz afirmações sobre os projetos de seu governo e sobre as 

pautas de interesse ideológico defendidas por ele e por seus apoiadores, e o sujeito do 

não-saber, em especial, quando suas declarações exigem caráter técnico e 

conhecimento específico sobre um determinado assunto.  

3- Em seus discursos, Bolsonaro tem como “tu” projetado, a sua base de apoio. Mesmo 

ao dialogar com outras pessoas, como por exemplo um de seus ministros em uma de 
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suas lives semanais, Bolsonaro dirige, (projeta) a maior parte de seus discursos aos 

seus apoiadores. Fazendo a todo tempo acenos a temas que são caros a essa base. 

4- Por meio do percurso do destinador-manipulador, o presidente manipula seus 

enunciatários (eleitores e apoiadores), pedindo poder, manifestado através de apoio e 

aderência para conseguir pôr em prática seus projetos.  

5- O turismo é, na construção discursiva de Bolsonaro, uma figura que contribui para a 

construção temática da desregulação, em especial a desregulação ambiental. E a 

construção temático-figurativa do turismo e desregulação constroem a isotopia do 

desenvolvimento econômico neoliberal.  

6- O presidente faz uso ideológico da temática do turismo ou dos assuntos relacionados 

ao turismo, como na construção da noção de que existe uma cultura certa e uma 

cultura errada, ou quando usa o turismo na construção do argumento de que a 

Amazônia não está pegando fogo, como afirmam entidades nacionais e internacionais.  

7- O presidente também constrói seus discursos em cima da polarização, em vários de 

seus discursos, existe um lado certo e um lado errado, um lado bom e um lado ruim e 

trabalhando nesta polaridade, reafirma a retórica “nós contra eles”.  

 

Este trabalho mostrou-se importante por dois motivos. Um deles mais objetivo, pois se 

este grupo político está no poder, ele é o responsável tanto pelas decisões relacionadas às 

políticas públicas de turismo e a formação da agenda política do turismo, quanto pelos 

investimentos de recursos, sejam eles financeiros, técnicos, humanos etc. Entender como os 

valores ideológicos desse grupo operam, através dos seus discursos, permite-nos entender quais 

são as prioridades e as direções que este governo toma ou pretende tomar.  

O segundo motivo, mais subjetivo, se dá por meio da compreensão de que o bolsonarismo 

influencia, ou tende a influenciar, os pensamentos e comportamentos de uma parte considerável 

da sociedade brasileira. Pesquisas apontam que mesmo depois da desastrosa gestão da 

pandemia, as taxas de confiança e adesão a este governo ainda giram em torno de 20 a 30% da 

população brasileira, o que significa que 1 em cada 3 ou 1 em cada 4 brasileiros ainda sofre 

influência direta da manipulação exercida pelos discursos do presidente e de seu grupo.  

Acreditamos que é ingênuo e precipitado crer que, ainda que Jair Bolsonaro não se 

reeleja em 2022, hipótese que ainda não descartamos, a sociedade estará livre do bolsonarismo, 

enquanto fenômeno social e, portanto, ainda suscetível à influência dos discursos desse grupo 

político. Nessa linha, podemos supor que os temas hoje defendidos por Bolsonaro, como a 

transformação da Baía de Angra dos Reis em um polo turístico, a pesca em áreas de proteção, 
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o turismo de jet-ski, e as iniciativas de desregulação ambiental em nome do desenvolvimento 

do turismo, entre outros temas, ainda serão relevantes para uma parcela considerável da 

sociedade e ainda farão parte do debate sobre os rumos do turismo no país. O bolsonarismo 

trouxe à tona uma forma bastante peculiar de ver, pensar e articular o mundo, e isso não 

desaparecerá ao final do governo Bolsonaro. E aqui não queremos soar pessimistas, mas nos 

mantermos alertas.  

Um dos grandes desafios da pesquisa científica no Brasil atual é lidar com um momento 

no qual a ciência tem sido descredibilizada, desacreditada e até zombada por uma parcela 

considerável da população. 

A pesquisa é uma importante fonte de resolução dos problemas de uma sociedade, por 

meio do conhecimento, essencial para o desenvolvimento de uma nação. Por isso, refletir sobre 

como a pesquisa pode transcender os muros das universidades e passar a fazer parte da vida e 

do cotidiano das pessoas é papel fundamental dos pesquisadores.  

Outro problema é a falta de investimento em pesquisa, que engessa a capacidade de 

produção de conhecimento. Falta de investimento, em partes, justificada pela não percepção de 

importância pela sociedade sobre o que se faz nas universidades.  

Cada vez mais a política brasileira é pautada nos discursos, e cada vez menos em 

projetos. Hoje vale mais saber falar do que saber fazer, e isso tem um impacto significativo em 

nossas vidas. Além disso, o cenário político está tomado de recursos discursivos que precisam 

ser analisados detidamente, é o caso por exemplo das fake News, que atribuem elementos falsos 

ao debate, fazendo-os parecer verdadeiros e impactando diretamente no resultado dos pleitos e 

na avaliação de determinados sujeitos e projetos políticos.   

Precisamos compreender os textos que lemos e ouvimos, uma compreensão crítica. 

Sermos capazes de perceber o que um texto diz, como ele diz e porquê o diz é fundamental para 

formação de uma sociedade crítica, autônoma e verdadeiramente livre, e é nisso que este 

trabalho colocou seus esforços.  

O debate do tema do turismo nas políticas públicas é relativamente novo, se comparado 

a outros temas como segurança, saúde, educação, trabalho. Por isso, se não nos atentarmos, 

enquanto sociedade, estamos sujeitos a cair em “chavões”, aplicações do senso comum, como 

por exemplo de que o turismo sozinho, e sem um bom planejamento é “capaz de desenvolver a 

economia de uma localidade” ou “capaz de diminuir as desigualdades sociais de uma região”.   

Quem diz isso, sem um teor de criticismo, ou o faz por ingenuidade, ou pautado por um 

objetivo de iludir a população a favor de interesses que não são exatamente os das pessoas que 

moram, visitam ou vivem do turismo em uma localidade. Acreditamos que esta pesquisa servirá 
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como material histórico no futuro, pois registrou o cotidiano do tema no período em questão, é 

uma pesquisa sobre o presente, que poderá ser útil no futuro.  

Essa pesquisa se propôs critica, desde o início, e com o mesmo criticismo que se 

construiu, também visa convidar a crítica, a quem a ela tiver acesso. Crítica, neste caso, com 

sinônimo de reflexão, de provocação, de fazer pensar. Pois só o pensar, capacita as pessoas a 

tomarem decisões melhores, decisões que sejam de fato boas para si e para seu grupo. Participar 

da política é sobre tomar decisões, e quanto mais informações a sociedade obtiver para essa 

tomada de decisões, mais qualificadas elas serão.  

Este trabalho também se mostrou inédito, pelo menos até onde compreenderam os 

esforços da nossa pesquisa, na utilização da semiótica francesa como metodologia de análise 

para textos relacionados ao turismo, em especial aos discursos políticos relacionados ao 

turismo. Esperamos, assim, abrir caminhos para outros pesquisadores da área que pretendam 

aventurar-se nessa disciplina, que, além de uma metodologia consolidada de análise de textos, 

é também uma teoria de riquíssimo valor epistemológico.  

Aproveitamos, também, o espaço para ressaltar a importância e, ao mesmo tempo, as 

dificuldades de nos mantermos, enquanto pesquisadores que somos, ativos mesmo durante as 

intempéries, como foi o caso da pandemia de Covid-19. Distantes uns dos outros, sem acesso 

físico às universidades, às bibliotecas, aos colegas, aos professores, aos debates e trabalhando 

com limitações diversas de ordem financeira, emocional, técnica e acadêmica, ainda assim 

construímos, dentro das nossas possibilidades, um trabalho contemporâneo e de relevância 

acadêmica.   

Por fim, concluímos que é possível aproximar e construir na interdisciplinaridade, 

criando pontes entre o turismo e outras ciências como as ciências políticas e a linguística. Por 

meio da interdisciplinaridade é possível obter respostas a diversos problemas de pesquisas, 

como as obtidas por este trabalho.  
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ANEXO A -  TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS SOBRE O TURISMO EM 18 LIVES DO 

PRESIDENTE, EM ORDEM CRONOLÓGICA. 

 

Live de 28 de março de 2019  

JB: Presidente Jair Bolsonaro  

EA: Ernesto Araújo – Ministro das Relações Exteriores (no momento desta fala) 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QOI-6oHhH84&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=1&t=8s   

 

Trecho de 7’17” até 9’22”.  

JB: Vamos voltar aqui pro Ernesto aqui, a área dele. Tivemos nos Estados Unidos, mas antes 

aviamos assinado um decreto né.  

EA: Foi, logo antes da visita.  

JB: Logo antes da visita, um decreto isentando da reciprocidade na questão do visto pros 

seguintes países: Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália. Tá contigo Ernesto. 

EA: Olha, essa isenção de visto pra esses quatro países, que são países que mandam muito 

turistas para o Brasil vai ser um grande ganho pro setor de turismo no Brasil, um setor que gera 

emprego, que gera ocupação pra muita gente. E o Brasil estava se privando desses turistas ao 

exigir vistos para esses países. Quer dizer, vinham muitos turistas, mas virão muitos mais agora 

com a maior facilidade de chegar ao Brasil, porque agora não é mais necessário o visto para 

esses quatro países. É, isso deve gerar pelo menos um bilhão de dólares por ano, é, adicional. 

Em termos de renda para os brasileiros. Estimamos que, possivelmente, até mais do que isso. 

Só no primeiro dia depois de sair a notícia, um site de viagem já registrou mais 31% de interesse 

em viagens ao Brasil por parte dos americanos, australianos também. Enfim, só isso já gerarão 

uma enorme... é, um enorme aumento do fluxo de turismo no Brasil, temos certeza.  

JB: Por exemplo, a taxa de ocupação de hotéis, vai aumentar. Mais emprego, temos vantagem. 

Alguns reclamam: “ah, tinha que ter a reciprocidade”. Eu acho que, num primeiro momento 

nós fizemos a coisa certa, né. Num segundo momento, quem sabe aí nós consigamos, no futuro, 

a reciprocidade, né. Mas no momento é muito bem vindo aí, recurso de fora, por meio de 

turismo. Mas ainda vale pra quem vem fazer negócio no Brasil Também.  

EA: Vale.  

JB: Então como ele disse, uma agência... o nome da agência é Kayak.  

EA: Kayak, justamente.  
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JB: É um aumento de procura né. Em especial da Austrália, nessa ordem: Austrália, Estados 

Unidos, Canadá e Japão. Na média, 30% a mais de procura de passagem aérea para o nosso 

Brasil.  

 

Trecho de 11’55” até 13’25”. 

JB: Vamos lá, uma notícia que tá na imprensa aí, não sei se está na íntegra. No dia de ontem 

chegou ao meu conhecimento que a semana que vem. Olha só você brasileiro aí, que a semana 

que vem a Embratur, a sua presidente, tá patrocinando um jantar. A Embratur patrocinando um 

jantar. Eu acho que o Alceu Valença, se não me engano, ia cantar no jantar, tá certo. Preço do 

jantar, 290 mil reais, você ia pagar a conta. O que que nós fizemos? Liguei ontem mesmo, 

entramos em contato com o ministro do turismo, falei pra ele simplesmente cancelar o jantar. 

E também, tendo em vista o tamanho do descalabro aqui, que cancelasse também a função ali, 

da responsável pela Embratur. Então ela foi exonerada no dia de hoje, e também página virada. 

Não dá pra se admitir passivamente um gasto dessa ordem, isso é um escracho, um deboche 

para com o brasileiro que está cansado de pagar impostos, que tá cansado de... de quase que ser 

extorquido e não ter na ponta da linha uma contraprestação de serviço. Isso aí sempre foi um 

dinheiro jogado fora, tá resolvido. Página virada aí. Alguma coisa com o turismo aí? 

EA: Turismo... (assalto ao turno) 

JB: Concorda, apoia? 

EA: Totalmente.  

JB: No Itamaraty não vai ter jantar de 290 mil reais não? 

EA: Não, pode deixar. (risos) 
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Live de 23 de maio 2019  

JB: Presidente Jair Bolsonaro  

GM: Gilson Machado Neto – Presidente da EMBRATUR (no momento desta fala)  

OL: Onyx Lorenzoni - Ministro da Secretaria Geral da Presidência da República  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VKSqQJwowWg&list=PL_vtLIQIuE-

sm71VyTgkVnN6nV7922v-e&index=6  

 

Trecho de 4’49” até 7’35”.  

JB: Deixa eu aproveitar aqui rapidinho, Gilson fala um pouquinho aqui das consequências da 

não obrigação da reciprocidade de visto para quatro países ai. É o Japão? 

GM: Japão, Canadá, Estados Unidos e Austrália. Automaticamente nós já tivemos um 

incremento de 52% de emissões reais de passagens, de acordo com um dado hoje, que eu recebi 

da ABIH, aqui no congresso, que teve aqui no auditório Nereu Ramos. A ABIH que representa 

36 mil hotéis no Brasil, segundo o seu presidente, o Manuel Linhares, o baixinho de Crateús, 

né, e precisamos divulgar o nosso país. Eu quero pedir a vocês que estão agora nos assistindo, 

presidente, vou tomar a liberdade, de... do pessoal replicar, duplicar essa live. Principalmente o 

pessoal que tá fora do Brasil. Dizer que o Brasil mudou. Nós estamos fazendo o nosso dever de 

casa, presidente. Nós não temos, nós não temos guerra, nós temos um povo acolhedor. Poucas 

pessoas sabem, mas 96% dos turistas estrangeiros que vem ao Brasil, voltam para o Brasil. Nós 

temos uma polinésia dentro do Brasil, que é a região da Baía de Angra. Nós temos um caribe 

dentro do Brasil, que é o nordeste brasileiro. Nós temos 6 biomas que poucos países tem a 

quantidade de natureza, de fauna, de flora e de variedade de peixes que tem. Nós temos o 

Cerrado, a Amazônia, o Pampa, a Caatinga, o Pantanal. Então, falar de natureza no Brasil é 

chover no molhado. Nós temos 8.500 quilômetros de costa. Precisamos divulgar isso, de águas 

quentes, sem furacão. Nós não temos furacão, nós não temos terremoto, nós não temos 

terrorismo no nosso Brasil. Nós temos mais de 30 mil quilômetros de rios navegáveis de água 

limpa. Agora, temos alguns gargalos presidente. Por exemplo: o preço das passagens. Hoje foi 

unanime, hoje, um dos maiores gargalos do turismo no Brasil é o preço das passagens. Vou dar 

um exemplo: o cidadão que mora em São Paulo, que é o maior emissor de passagem hoje. É 

mais barato ele sair de são Paulo para a Austrália, com um pacote incluído de hotel, do que ele 

sair de São Paulo para conhecer a terra dos Yanomamis, em São Gabriel da Cachoeira. Na 

cabeça do cachorro lá, com os municípios de Barcelos, Santa Luzia do Norte e São Gabriel da 

Cachoeira. Que são três municípios juntos que são maiores do que são Paulo. E assim, o Rio 

Negro, um belíssimo ecoturismo abundante, fauna, flora diversa, então... E o Brasileiro não 
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consegue pagar pra ir lá com o preço que está nas passagens hoje. Esse é o verdadeiro gargalo 

que nós temos.  

JB: Você volta daqui a pouco, falou muito aqui. E falou bem.  

 

Trecho de 15’20” até 19’23”.  

JB: Gilson, turismo Gilson? Um minuto. 

GM: Vamos lá, voltando a falar do nosso dever de casa: Nós temos a comemorar, hoje inclusive 

no congresso da ABIH aqui na câmara. A entrada da primeira companhia estrangeira para 

operar dentro do Brasil, que é a Air Europa. Isso é uma conquista do Governo Bolsonaro, talvez 

não saia na grande mídia, mas vocês não... os senhores não tem noção da importância que esse 

ato representa. Nós precisamos transformar, e o presidente Bolsonaro foi citado hoje no 

congresso como o presidente do turismo, porque é o primeiro presidente que tá transformando... 

Não... 

JB: Presidente turista pô? 

GM: O presidente do turismo (risos), porque é o primeiro presidente... (assalto ao turno) 

JB: Você mal foi nomeado presidente da embratur e já quer perder o emprego pô? (Todos riem)  

GM: Que tá transformando... (assalto ao turno) 

JB: Vai Gilson, boa Gilson.  

GM: Que tá transformando... (assalto ao turno) 

JB: Cabra da peste, tú é da onde cabra da peste? 

GM: Recife, Pernambuco.  

JB: Recife, Pernambuco, olha ai.  

GM: Que tá transformando o turismo numa política de Estado, não numa política de governo. 

Nós temos vários projetos, inclusive imersão da terceira idade, que precisa ser incluída no 

turismo Brasileiro. O mundo todo utiliza o turismo da terceira idade, nós não temos nenhuma 

política específica onde... pra terceira idade. Cada vez mais, mais pessoas se aposentam no 

Brasil e temos hotéis, temos alta e baixa estação, porque não fazer uma política específica na 

baixa estação por exemplo e na alta mesmo. Para quem tem acima de 65 anos de idade. Esse 

pessoal sofre de depressão muita gente fica dentro de casa, não sai. Era para o pessoal da 

hotelaria, que eu já conversei com Manuelzinho de Crateús, ele disse que concorda de dar 50% 

de... (assalto ao turno)  

JB: De Crateús? Terra do meu sogro pô... (assalto ao turno) 

GM: Inclusive ele mandou um abraço, e disse que dona Torrinha era dona do Hotel Oriente, lá 

em Crateús, era a avó da dona Michelle, da primeira... da nossa primeira dama.  
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JB: Os pais do cara chato que é o meu sogro tinham um hotelzinho lá.  

GM: É, Hotel Oriente. E é isso aí, transformar o turismo numa política de Estado, como a 

França, como a Espanha transformou e saiu da crise. E Portugal transformou e saiu da crise. E 

vamos fazer presidente, me desculpa a intromissão, a lei Manuel Foguete. (Risos de todos) Que 

é o destravamento dos nossos gargalos.  

JB: Eu ouvi um áudio desse Manuel Foguete, numa audiência pública, talvez numa câmara de 

vereadores, se não me engano.  

GM: Não, foi aqui no Ministério do Meio Ambiente, no workshop náutico.  

JB: Tá, eu ouvi, e eu passei esse áudio de 5 minutos para os 22 ministros na última terça-feira. 

Resumindo, ele quer construir um pequeno Pier né, com uma casinha encima para vender ali 

umas besteirinhas ali, um pão com ovo, uma tubaína, tá certo.  

GM: É, familiar. 

JB: E daí ele começa a falar da peregrinação dele, licença pra isso, licença pra aquilo. No final 

ele tá no cadinho e tá fugindo da polícia pra não ser preso, tá certo. Então cinco minutos 

contando ai dezenas de documentos que ele precisava para botar a Birosca para funcionar. 

Primeira coisa Ônix, a residência dele, a birosca dele tinha que ficar a 600 metros longe da 

margem do rio. O cabra vai parar o barco e vai andar 600 quilômetros? Metros, 600 metros, 

desculpa ai, metros. Fica complicado assim, tá certo. Então isso ai, em parte a nossa MP da 

liberdade econômica atendeu. Quer falar (Ônix) alguma coisa ai, rapidinho dessa MP.  

OL: Eu acho que é muito importante presidente, que desde a sua campanha, o senhor no governo 

tem nos comandado e cumprido com aqueles compromissos assumidos, e a liberdade... a 

Medida provisória da liberdade econômica, ela pela primeira vez desde que o Brasil é república, 

o cidadão justo, ou a dona... a cidadã chega na frente do governo e ele tem razão, não é o agente 

público que tem razão, ele não tem que ficar provando nada. Ele vai lá, declara e faz o seu 

ofício, faz o seu trabalho. Esse Manoel Foguete, se a tentativa fosse agora, depois da Medida 

Provisória, 90% dos problemas dele não tinham existido. Então isso tem um alcance 

espetacular. Então presidente, isso é importante do Brasil saber.  
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Live de 19 de setembro de 2019 

JB: Presidente Jair Bolsonaro. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3jdapBHs7Oo&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=1&t=306s 

 

Trecho de 19’55” até 21’42”.  

JB: Outra coisa, começamos essa semana uma coisa que eu sempre quis fazer, desde quando 

era, lá atrás, deputado. Eu não consegui porque era, o Ministro do Meio Ambiente do PT. 

Sempre, quase sempre um xiita ambiental, não tinha condições. Começamos a afundar aí 

algumas embarcações na costa do Brasil. A primeira, as duas primeiras embarcações, são 

pequenas, são navios pequenos. Foi lá na praia de Tamandaré, que já tem algumas embarcações 

afundadas lá, e agora mais duas. Então Parabéns ao Gilson Machado, presidente da Embratur, 

que tá com essa incumbência aí de afundar aí o maior número possível de embarcações, carro 

de combate, carcaça de avião. E a orientação que demos a ele, que obviamente né, onde tiver 

um hotel. Barra da Tijuca por exemplo, que eu moro lá, tá certo. Ali no posto quatro tem o hotel 

Sheraton, então vamos ver se na reta do hotel Sheraton, uns 100 metros pra fora, não sei qual é 

a profundidade ali, mas se for possível 100 metros pra fora afunda uma embarcação ali. Quem 

for... gostar de mergulho de resplendor, vai parar, se hospedar no Sheraton, aí vai pegar um 

barquinho ali, que alguém vai ter um barquinho e vai encher teu cilindro e vai mergulhar, 

praticar essa... esse esporte que eu pratiquei por muito tempo. Mas eu não mergulhava com 

cilindro não, era na apneia, e pode até pegar um peixinho né. Espero que ninguém reclame aí 

que: “Ah o cara vai estimular aí furar peixe no fundo do mar” aí complica né, eu acho que é um 

peixe, é um animal. Quem é vegetariano também tá comendo... tá matando o pé de alface, não 

pode cortar pé de alface também, tá certo. 
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Live de 26 de setembro de 2019 

JB: Presidente Jair Bolsonaro.  

YK: Ysani Kalapalo – youtuber e ativista indígena.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wgITBQUDEQo&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=3  

 

Trecho de 1’20” até 3’00”.  

JB: O índio quer o que? O que que o índio quer no Brasil? 

YK: Hoje em dia o índio quer o progresso, o índio quer desenvolvimento. Ajudar a fazer com 

que esse país cresça.  

JB: É... O índio tem sua terra demarcada, são hoje quase 14% né, terras ricas, no Brasil todo a 

terra é rica né, pra agricultura, pra mineração, biodiversidade, água potável, recursos naturais. 

Tem muito ponto turístico na... na... qual a tua região? 

YK: Então, eu sou da região do parque indígena do Xingú, aliás uma das terras demarcadas 

aqui no Brasil, o parque indígena do Xingú abriga 16 etnias, é uma região linda, uma região 

linda e rica em riquezas naturais.  

JB: Vamos supor que vocês topassem obviamente né, vocês concordassem em fazer turismo na 

tua região, você acha que isso seria bem-vindo na tua área? 

YK: Com certeza, aliás quero ressaltar aqui, a minha aldeia já faz o turismo a 4 anos, a gente 

recebe turista em nossa aldeia e já tem muitos indígenas de outras aldeias copiando esse modelo 

de turismo que a gente faz na nossa aldeia. Tem o parque indígena do Xingú no Mato Grosso.  

JB: Tem centenas de aldeias indígenas no Brasil, centenas?  

YK: Tem, centenas.  

JB: E cada aldeia tem um comandante ali que vocês chamam do que? 

YK: Então, esse comandante a gente chama de cacique, na minha língua seria (palavra na língua 

Kalapalo) o que que é (cacique na língua Kalapalo)? É um líder escolhido pelo povo, e também 

tem (palavra na língua Kalapalo) lideranças locais. Que é... que eu faço parte desse grupo.  
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Live de 31 de outubro de 2019 

JB: Presidente Jair Bolsonaro. 

JS: Jorge Seif – Secretário de Aquicultura e Pesca 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=P3B8L5ql5GM&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=2 

 

Trecho de 36’20” até 38’30  

JB: Baía de Angra, conversei também na Arábia Saudita, conversei nos outros países, possível 

investimento na Baía de Angra, né. Tem país que ofereceu um bilhão de dólares pra fazer da 

Baía de Angra uma Cancún, eu tô comparando aqui com aquela região do México que fatura 

bilhões de dólares por ano com o turismo, nós podemos fazer a mesma coisa com a Baía de 

Angra, já conversei com o presidente da câmara Rodrigo Maia, já conversei com Davi 

Alcolumbre, que são as pessoas que fazer a pauta na câmara, né. O Rodrigo Maia mostrou-se 

extremamente simpático a essa proposta. Agora pra gente conseguir realmente que o recurso 

venha pra cá e seja aplicado, nós temos que revogar um decreto, e olha só o que é o ativismo 

ambiental? O que revoga uma lei é outra lei, não é isso? O que muda um artigo da Constituição, 

a não ser Clausula Pétrea, é outro artigo da Constituição, o que revoga uma portaria é outra 

portaria, mas o decreto ambiental, quem revoga é uma lei, é uma lei, olha aí. E outra, se eu 

quiser revogar 3, 4 ou 10 decretos ambientais, eu tenho que ter 10 leis, 10 projetos de lei. Então 

Rodrigo Maia, mostrou-se bastante simpático né, é do Rio de Janeiro. Em eu apresentando o 

projeto, pretendo nos próximos dias apresentar o projeto pra revogar, com a justificativa pra 

que nós queremos revogar, pra fazer o maior centro turístico da América do Sul lá. E pode ter 

certeza que o brasileiro, ao invés de querer ir pra Cancun, vai pra lá. O pessoal da América do 

Sul vai pra lá. Porque a estrutura vai ser bem feita. Precisamos apenas o pontapé inicial: revogar 

o decreto que demarcou a Estação Ecológica de Tamoios, que seu eu não me engano é de 1988. 

Vai levar emprego pra região. O pessoal da minha terra ali, o Mambucaba... não tô fazendo isso 

em causa própria. Eu tenho uma casa em Mambucaba, uma mansão na Vila Histórica de 

Mambucaba, que segundo o jornalista da Época valia 10 milhões de reais. Tentei vender por 1 

milhão, ninguém quis comprar. Deve valer uns 500 mil reais. Se bem que não vendo não. E 

olha só, se a gente conseguisse, vai valorizar a região toda. Vão fazer toda a infraestrutura, vão 

cuidar de licenças ambientais... (muda de assunto)  

 

Trecho de 41’40” até 42’54”. 
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JB (retomando o assunto do turismo): Então Baía de Angra, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, 

tá na mão de nós três heim. E do parlamento depois, obviamente. Então se nós três... eu topo, 

o Davi Alcolumbre topa, o Rodrigo Maia praticamente, só faltou botar a aliança na mão 

esquerda, tá topando também, se Deus quiser vai topar, e vamos partir pra gente conseguir 

recursos da maneira menos difícil, que é através do turismo. Ninguém tem o potencial que nós 

temos e a Baía de Angra, eu tenho certeza, se conseguirmos revogar esse decreto nós vamos 

investir na região, e o pessoal de Mambucaba ali... Mambucaba, Mangaratiba, Paraty, Angra 

dos Reis. Prefeito Jordão de Angra dos Reis, tá certo, São Gonçalo, São Gonçalinho, né. Praia 

das Goiabas, todo mundo ali vai ser feliz, os turistas vão chegar aí. A pesca da região já pode 

liberar, sabe que peixe que dá lá? Só quem mora lá sabe, é o tal do Olho de Cão, o vermelhinho, 

chama Sambaro também, você bota um sambiquir na linha, tem 4, 5 anzóis, dois metros, faz 

assim ó (movimenta as mãos como se usasse uma vara de pesca), puxa 5 peixes pra cima.  
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Live de 07 de novembro 2019 

JB: Presidente Jair Bolsonaro.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ALFq4eHRUo0&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=3 

 

Trecho de 10’25 até 11’31”.  

JB: A questão da cultura no Brasil. Ninguém mais do que nós queremos uma cultura sadia no 

Brasil, sadia. Deixar bem claro. Que atenda o interesse da maioria da população, é assim que 

tem que ter um governo, pra atender os interesses da maioria da população. Então já está no 

diário oficial da União de hoje, o Roberto Alvin é Secretário da Cultura no Brasil. E como o 

Osmar Terra diz que o seu ministério tá um pouco sobrecarregado, ele fez a solicitação pra nós, 

nós passamos a cultura para o Ministério do Turismo. Então assim será, Roberto Alvin na frente 

da Cultura, e acima dele então, tem o Ministro aí do turismo. Então boa sorte ao Roberto Alvin. 

Assim como fiz com todos os ministros, os ministros fazem os seus secretários, logicamente 

seguindo uma diretriz, o Roberto Alvin vai ter carta branca aí para fazer com que as pessoas 

adequadas integrem a secretaria de cultura daqui pra frente. Então Alvin, boa sorte, Deus te 

acompanhe aí.  
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Live 28 de novembro de 2019  

JB: Presidente Jair Bolsonaro  

GM: Gilson Machado Neto – Presidente da EMBRATUR (no momento desta fala)  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=8Cn1PGmlJuk&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=1&t=1s 

 

Trecho de 0’45” até 6’36”.  

JB: O Gilson, presidente da Embratur, Empresa Brasileira de Turismo, que tá com um troféu 

aqui, isso aqui é uma copa do mundo do turismo Gilson? 

GM: Isso aqui ganhamos o Oscar, a copa do mundo do turismo, fiz questão de trazer pro senhor 

aqui, é um título inédito nos 40 anos da WTM, que é maior feira de turismo do mundo, e o 

Brasil foi considerado o país com o melhor ambiente de negócios para o turismo agora.  

JB: Eu acho que o Brasil realmente é o que mais tem atrativos para o turismo e 

inexplicavelmente é um país que recebe menos gente que a Torre Eiffel, é isso?  

GM: Recebe menos gente do que o elevador, não do que a Torre Eiffel. Do que o elevador da 

Torre Eiffel, de turista internacional. Nós recebemos apenas em torno de 6 milhões de turistas 

internacionais por ano.  

JB: O que que falta Gilson pra implementar o turismo no Brasil? 

GM: Falta primeiro a gente fez agora, é mudar o foco da divulgação do Brasil. O foco da 

divulgação do Brasil sempre foi voltado na caipirinha, na tanga e na experiencia em favelas, e 

isso não deu certo, não que nós não tenhamos isso. Porque se tivesse dado certo a gente teria 

continuado divulgando, mas nós temos a vocação para ecoturismo, para recursos naturais, para 

mergulho de contemplação, para pesca esportiva, turismo rural, turismo gastronômico, então o 

Brasil tem tudo que você quiser no mundo... (assalto ao turno) 

JB: Eu queria uma coisa, uma coisa simples Gilson, eu sou criado ali no Vale do Ribeira, você 

já esteve lá? 

GM: Tive.  

JB: Você viu o Rio Ribeira de Iguape? 

GM: Vi, é uma beleza... (assalto ao turno) 

JB: (não entendível) Uma sugestão, se o cara tem um dinheiro pra investir, se eu for chutar aqui, 

1 milhão de reais, sei que é pra muita gente, muito dinheiro, pra outros nem tanto. Mas se fizer 

o turismo de Jet-ski no Vale do Ribeira, compra ali uns 10 Jet-ski pra fazer turismo de Jet-ski, 

vai ali de Registro a Sete Barras, a Eldorado Paulista. Pode ir e descer até a foz ali em Cananéia, 

Iguape. Se passar de Eldorado Paulista onde é ali a minha cidade ali, você vai ver os afluentes, 
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o Bairro do Taquari, passa ali pra distritos de Itapiúna, perto lá da Caverna do Diabo, mais pra 

frente Iporanga, é uma coisa fenomenal, fenomenal, tá certo. 

GM: Eu tive na Caverna no Diabo é lindo. 

JB: É uma coisa inesquecível, é um turismo de Jet-ski lá. Eu tive já um Jet-ski, tá aqui o Mosart 

do meu lado, tem uns 3, 4 anos né Mosart? Eu fui lá pra Barra do Taquari ver como é que estão 

os índios do Paraguai, olha só, índio do Paraguai no Vale do Ribeira heim, pelo amor de Deus 

heim. Não adianta que não vai ter terra pra vocês não, não vai ser nada demarcado não, tá certo. 

Não vem dar golpe aqui no Brasil que não vai dar certo isso daí, mas é uma coisa fenomenal, 

ainda mais nessa época que o rio tá baixo, a água mais clara, é uma coisa fenomenal. Então tô 

dando uma sugestão, quem quiser abrir uma empresa aí de turismo aí. Talvez nem 1 milhão de 

reais, talvez menos que isso até, talvez dá pra arriscar. E a paulistada vai descer, porque a 

estrada, a BR foi duplicada, tá duplicada, você vai até... você pode parar em Registro né. Você 

pode de Registro desviar para Sete Barras, falta... logicamente você vai ter que ter uma 

estrutura, quem quiser explorar isso aí fazer uma estrutura, um local para pousada. Como essa 

viagem o cara pode ir... pode pegar por exemplo e sair cedo, seis horas rio acima e depois pra 

voltar seis horas. Ou então vai de carro lá perto de Iporanga, joga o Jet-ski dentro d’água e vem 

pra Eldorado, vem pra Sete Barras ou pra Registro. É uma coisa que vai dar lucro, inclusive 

tem muito peixe diferente lá. Do meu tempo, eu tô com 64 anos, quando eu era moleque eu 

pescava muito na região, basicamente era o cascudo né, chamado aniar na época lá, hoje 

praticamente já não existe mais isso aí, pescava um pouco de robalo, agora tem vários peixes 

outros. Que peixe lá tem, tem dourado também atualmente? 

Alguém fora do quadro: Tem, tem.  

JB: Tem dourado, no Jet-ski, leva o molinete... (assalto ao turno) 

GM:  Tucunaré deve ter, tem tucunaré... (assalto ao turno) 

JB: Larga rio abaixo, deixando a corrente levar o teu barco, jogando, pescando, um chapelão 

de... de palha na cabeça, uma coisa toda. Tô dando uma sugestão, se eu tivesse, não fosse 

presidente, e tivesse já aposentado né, quem sabe eu investisse nisso na região que no meu 

entender tem futuro. Tô dando um exemplo Gilson. 

GM: Eu sei.  

JB: Ali deve ter um... dezenas de coisas pra você fazer, mas o Jet-ski, pra quem gosta né. E não 

tem dificuldade em pilotar um Jet-ski, não tem dificuldade, tá certo. O curso é coisa rápida, já 

acertamos com o comandante da Marinha, foi desburocratizado muita coisa. Foi muito 

burocratizado a pouco tempo né, horas de autoescola, essa... bastante desburocratizado e dá pra 

você fazer um tremendo turismo de Jet-ski na região ali, uma coisa fantástica né. Eu tô dando 
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um exemplo do Vale do Ribeira. Continua, tem previsão de afundar no ano que vem mais 

embarcações na costa do Brasil? 

GM: Nós temos previsão de afundar nesse primeiro ano desse... nesses quatro anos do nosso 

governo em torno de 1.200 naufrágios artificiais, já temos vários pontos plotados no Brasil todo 

e nós vamos presidente, transformar o Brasil no melhor país do mundo para mergulho, porque 

nós temos a vocação para isso. Águas quentes, claras, limpas, não temos furacão, não temos 

maremoto, não temos terremoto, temos o ambiente mais propício do mundo para o turismo de 

contemplação e para o turismo náutico.  

JB: Tá certo.  

GM: E eu quero dizer ao senhor hoje, um recado aqui do presidente da ABIH que corresponde 

a 40 mil hotéis, o Manual Linhares lá de Crateús, que o senhor hoje já pode dizer que... se o 

governo do presidente Bolsonaro acabasse hoje, que não vai acabar, mas foi o presidente que 

mais fez na história do turismo Brasileiro.  

JB: Ele é da onde, Crateús? 

GM: Crateús. 

JB: Que coincidência heim. Terra do meu sogro.  

GM (rindo): Porque nós isentamos vistos para turistas de vários países. Ai o pessoal dizia: “Ah, 

mas não vai isentar pra China”, tá aí o resultado, recebemos aqui ô, tá aqui, hoje, acabei de 

receber fresquinho (mostra um papel) a maior agência de viagem da China, acabamos de 

receber, o Brasil acaba de receber como o maior destino potencial para esse ano e para o ano 

que vem, da China.  

 

Trecho de 34’00 até 35’17”.  

JB: Pessoal, mais alguma coisa? Gilson? 

GM: Tudo Certinho. Tudo ótimo.  

JB: Cabra da peste.  

GM: Presidente eu só quero lhe agradecer pela oportunidade que o senhor tá me dando de 

trabalhar pelo meu país. E a gente vai mudar esse país com o turismo, porque nós somos o 

melhor país do mundo para a atividade turística, e hoje, como essa medida provisória que o 

senhor assinou, nós vamos deixar de ser o país do potencial turístico para ser o país da realidade 

turística.  

JB: Eu quero deixar bem claro né, porque que o Gilson é o nosso presidente da Embratur, não 

era ele, foi trocado. Não fala o nome não, tá. Então tinha uma pessoa na Embratur. Foi fevereiro 

ou março, foi isso? 
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GM: Foi abril, não foi março, março, março.  

JB: Mais ou menos aí. Aí de repente ficamos sabendo que na semana seguinte é... estava sendo, 

ia ser realizado um jantar aqui em Brasília patrocinado com dinheiro público da Embratur, preço 

do Jantar Gilson? Duzentos... 

GM: 290 mil.  

JB: 290 mil reais com um jantar em Brasília. Não tem cabimento. A pessoa deixou a presidência 

da Embratur e entrou... (assalto ao turno) 

GM: O sanfoneiro 

JB: O nosso Gilson aqui, o sanfoneiro. O teu currículo, a imprensa falou que eu contratei um 

sanfoneiro (rindo), igual meu filho Eduardo né, o fritador de hamburguer, tá certo.  

GM: Mas a imprensa agora não tá batendo mais não presidente, eu acho que a gente tá... a gente 

mostrou com números que a gente tá mudando, nós estamos mudando o turismo...  

(Bolsonaro assalta o turno e muda de assunto.)  
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Live 26 de dezembro de 2019 

JB: Presidente Jair Bolsonaro.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=YRkhkGbsYHw&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=1 

 

Trecho de 5’53” até 10’15”.  

JB: Marcelo Álvaro Antônio, desceram a lenha nele... a (não entendível) muito no corrente ano. 

O Ministério do Turismo tá indo excepcionalmente bem. Parabéns Marcelo Álvaro Antônio o 

nosso mineiro aí. Geração de empregos né, no corrente ano aumentou em 330% no turismo, em 

relação ao ano anterior. Devemos isso aí, em grande parte ao Gilson Machado, o nosso 

presidente da Embratur. Um cara incansável, roda o Brasil todo buscando fazer parcerias, 

ajudando a desburocratizar a sua área, bem como a do turismo como um todo. E o turismo 

basicamente precisa de infraestrutura, tendo infraestrutura isso realmente ele vai pra frente. 

Tive é, a poucos dias no hospital... no hotel lá no Rio de Janeiro, perguntei pro... como é que 

estava a taxa de ocupação do hotel, ele falou que estava bem acima do esperado né, e perguntei 

se os demais né do Rio de Janeiro estavam na mesma situação, falou que sim. Então a taxa de 

ocupação dos hotéis subiu também, não tenho o valor exato aqui, mas subiu também e é sinal 

que tá vindo mais turistas pra cá. E vindo porquê? Porque nós né, em grande parte esses turistas 

vêm daqueles países que nós não exigimos a reciprocidade dos vistos né, na isenção de vistos, 

então o pessoal vem pra cá fazer turismo e vale para negócios também. Eu tenho uma viagem 

na China no final do mês. Talvez, não vou garantir né, nós consigamos também dar isenção de 

visto pra indiano no Brasil, pra chinês tá na reta final também aqui no Brasil e o turismo vai 

trazer muita divisas. Se eu não me engano, a média do PIB mundial equivale a 10% para o 

turismo, então o Brasil tá abaixo disso e a gente pode estar acima dessa média mundial. Porque 

temos áreas aqui para turismo. Voltei a falar com o Rodrigo Maia aí, tá simpático porque ele é 

o dono da pauta na Câmara dos Deputados, a questão da Baía de Angra. Aquele decreto que... 

que tem um decreto que né, que criou a Estação Ecológica de Tamoios. Ele tem que ser 

revogado pra que nós possamos incluir aquela área de Mangaratiba, Paraty e Angra como uma 

área exclusiva para o turismo. E assim tem um país aí de fora, um grande país árabe que quer 

investir nessa área de turismo lá, gastando quase 1 bilhão de dólares pra nós transformarmos 

aquela região da Baía de Angra num fenômeno próximo a Cancun. Cancun fatura hoje 12 

bilhões de dólares por ano com turismo, e lá nossa Baía de Angra fatura quanto? Quase nada, 

quase nada. Afinal de contas né, é uma tristeza ir pra lá, só os pardais lá na rodovia, radares 

eletrônicos. Tentamos tirar, a justiça aí foi contra, tá certo. Então foi mantido alguns pardais é, 
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fixo, bem como os móveis a justiça determinou a volta da operação do radar móvel é... pelo 

Brasil. A operação da indústria da multa tá vibrando heim, tá vibrando, vibrando bastante aí. 

Que o objetivo, em parte, não vou acusar todo mundo aqui, em parte não é evitar o excesso de 

velocidade, é arrecadar. E tem alguns espertos né, e tem as boas pessoas também, mas tem os 

espertos que ganham muito dinheiro com isso. Então a Baía de Angra continuo batendo, 

continuo falando. Outras áreas do Brasil pode ser voltado pro turismo e precisa de lei pra 

derrubar o decreto presidencial que no passado foi assinado por presidentes anteriores que 

demarcou essas áreas né. E tem, na Bahia tem uma grande área. Aí na foz do Rio Ribeira de 

Iguape ali, pode ser uma grande área pra isso também. Pega ali Cananéia, é... Ilha Comprida, 

Iguape. Outras áreas tem pelo Brasil, tá. Então a sanha, a forma xiita de tratar o meio ambiente, 

nós temos aí 60% do Brasil aí reservado para preservação, não se pode fazer nada lá. Podíamos 

estar faturando bilhões de reais na Baía de Angra, mas esse dia vai chegar. A geração de 

empregos, Marcelo Antônio, já falei aqui, Gilson Machado falei também, Moro, falta falar do 

Moro... (muda de assunto).  
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Live de 02 de janeiro de 2020 

JB: Presidente Jair Bolsonaro. 

JS: Jorge Seif - Secretário de Aquicultura e Pesca. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NgHTsoMMBxk&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=2 

 

Trecho de 14’15” até 18’00”.  

JB: É, continuando aqui, é... cumprimentar o Ministro Marcelo Álvaro Antônio do turismo e o 

Gilson Machado da Embratur. 

JS: Nosso amigo. 

JB: O turismo realmente bateu todos os recordes esse ano, todos os recordes. Como é que tá lá, 

as praias lá de Santa Catarina? Cheias? 

JS: Bombadas.  

JB: E não é só Santa Catarina, no Brasil todo. Tá, o pessoal tem informado, nos dizendo, entra 

em contato, manda vídeo, uma senhora, senhorita não sei, de Santa Catarina fez um vídeo 

falando que não tinha mais o que vender, o que oferecer, o que alugar de imóvel lá na...  

JS: Balneário Camboriú. 

JB: Não, foi outra praia lá, fugiu o nome aqui, tá certo. Então realmente... agora em grande 

parte o trabalho do Marcelo e do Gilson né, foi na isenção de vistos, da isenção da reciprocidade 

de vistos. Que foi pro Canadá, Austrália, Estados Unidos e Japão. É, eu tenho uma viagem final 

do mês agora pra Índia, não sei se vai dar tempo ainda, talvez nós viemos também não exigir a 

exclusividade de visto pra ele... pra eles, tá. E a Índia é um país que tá crescendo muito, tem em 

torno de um bilhão e 300 milhões de habitantes, quase isso. E tem uma massa muito grande que 

pratica o turismo pelo mundo, e o Brasil é um dos países que menos recebe turista no mundo, 

então a gente vai continuar abrindo isso, assim como pra China tá bastante avançada essa 

questão. Nós vamos faturar, se Deus quiser, muito com o turismo. Eu acho, não tenho certeza, 

a média anual do... o PIB... o PIB mundial... é... que vem do turismo é de aproximadamente 

10%, o Brasil tá bem abaixo disso e eu acho que o Brasil tem que estar acima da média mundial. 

Então o turismo vai continuar sendo prioridade em nosso governo.  

JS: Capitão inclusive o turismo no nordeste, que o pessoal estava muito preocupado por conta 

do acidente lá com óleo. É... o turismo no nordeste não foi impactado e lotações aí, quase 

completas nos hotéis, nas informações dos hotéis aí, que nós recebemos informações de 

terceiros. De repente do Gilson pode nos confirmar, mas sucesso absoluto de turismo no nosso 

nordeste brasileiro também, apesar de tudo que aconteceu.  
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JB: Olha, eu peguei um videozinho que mandaram pra mim, acho que foi o Gilson que mandou, 

e eu entrei em contato com o dono de uns hotéis flutuantes que tem na região do Amazonas. 

É... entrei em contato com o dire... com o dono do empreendimento, falei com a secretária 

também que me atendeu o telefone, fui muito bem tratado. Eu estava se eu não engano em 

Salvador, pedi autorização pra divulgar né, e divulguei, com o telefone inclusive. Então esse 

turismo na Amazônia, pelo que eu vi das imagens, aquelas entradas de rio, formam verdadeiras 

lagoas ali, tá o hotel montado ali, tem todo o conforto possível, ficam em torno de 20 minutos 

de lancha de Manaus essa... esses hotéis. E por que que me interessa divulgar? Porque o turismo 

na Amazônia é bem vindo, além de trazer recurso pra nós, mostra pra quem vem de fora que a 

Amazônia não pegou fogo, nem tá pegando fogo. É uma grande mentira. Eu queria saber, agora 

tá pegando fogo na Austrália né, eu não sei que... o Macron falou alguma coisa até agora? 

JS: Nada.  

JB: Falou em colocar em dúvida a soberania da Austrália?  

JS: Não. 

JB: Aquela menina também lá, aquela pequininha lá [fazendo referência a Greta Thunberg] 

também, falou alguma coisa também? 

JS: Nada 

JB: Não falou nada também. E no Brasil que nem se compara ao que aconteceu e ao que 

acontece todo ano no Brasil. Que é um pouco cultural né, é difícil mudar a cabeça das pessoas, 

a questão de tocar fogo no roçado, dificilmente vai acabar com isso daí. Mas o somatório do 

que aconteceu no Brasil ano passado, além de ser abaixo da... das médias né, nos últimos anos, 

nem se compara ao que aconteceu na Austrália. (muda para pauta das relações internacionais)  
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Live de 20 de fevereiro de 2020  

JB: Presidente Jair Bolsonaro. 

JS: Jorge Seif - Secretário de Aquicultura e Pesca. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eJD7C8e1oN0&list=PL_vtLIQIuE-

sm71VyTgkVnN6nV7922v-e&index=5 

 

Trecho de 20’20” até 24’50”.  

JB: Vou chamar o Jorge aqui, Jorge, senta aqui, vem pra cá, vamos falar de peixe aqui. Jovem 

Pan tá com 20 mil aqui, tô tendo o recado aqui, Jovem Pan com 20 mil e nosso aqui com 23 

mil. Tá bom em pessoal pô, obrigado pela presença. Vamos continuar aqui.   

Jorge, deixa eu falar rapidinho do projeto turístico. Eu tô falando com mais frequência que a 

gente precisa de Angra, não é apenas no Rio de Janeiro. Eu sei que na Bahia também tem uma 

parte da costa ali importantíssima que a maneira de buscar solução né, e fazer com que essas 

áreas sejam vistas né, frequentadas, tragam recursos, e tragam prosperidade, tem uma passagem 

obrigatória aqui. Baía de angra, estação ecológica de Tamoios, é um decreto, se nós 

conseguimos revogar esse decreto, que é uma coisa rara, fiquei sabendo a pouco tempo que 

quem revoga decreto ambiental, é lei federal. Se a gente conseguir revogar esse decreto o Seif, 

tem quase um bilhão de dólares de fora, de um grupo que quer investir lá né. E quer investir pra 

quê? Pra explorar o turismo.  

Ai o pessoal, alguns falam: “ah, haverá uma degradação do meio ambiente” Não tem turismo 

onde o meio ambiente tá degradado, meu Deus do Céu. E esse grupo vai tomar conta do meio 

ambiente. Assim é Cancun. Me disse a pouco tempo aqui, o Gilson né, que é o presidente da 

Embratur. Eu não sei se os números estão certos né, eu não conferi. Diz que Cancun fatura 

quase um bilhão de dólares por ano... por mês. Será que a gente não pode faturar um bilhão de 

reais por mês na Baía de angra?  

Com todo respeito a Cancun, né, nós temos maravilhas lá né, que Cancun não tem. Temos ilhas 

em abundância, praias, uma água cristalina. Eu botei no meu Facebook uma matéria de hoje. 

Uma imagem aérea, aquilo é um paraíso. Eu conheço a região, não é à toa que eu fui multado  

no passado lá por crime ambiental né. Só que foi num dia que eu dava em Brasília (risos). 

Caíram do cavalo, deram... a esquerdada deu azar de novo. 

JS: E agora pode-se pescar né. Porque... (assalto ao turno) 

JB: Agora tem, fala ai... o pessoal de Mambucaba ai, o pessoal de Mambucaba...  

JS: Pessoal, todas as APA’s do Brasil né, em áreas marinhas, áreas de Proteção Ambiental, 

através de uma iniciativa do ICMBio e do coronel Homero, do Ministro Ricardo Sales. Todas 
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as áreas agora pode-se praticar a pesca esportiva. Se o senhor não estava lá, ok, mas se fosse 

hoje não seria mais multado.  

JB: Mais isso dai tem uma? O que que é?  resolução? O que que é isso ai? (não entendível)  

JS: Já mostro já.  

JB: Quando tiver, você me dá isso aqui pra eu botar na minha página, até pro pessoal no 

Facebook, pro pessoal tomar conhecimento, fazer a leitura e... e vamos, vamos lá pra Baía de 

Angra jogar uma varinha, dentro d’agua, tem muito lá daquele vermelhinho, chamado sambar. 

Você pega uma sambiquira, cinco anzóis embaixo né, sem isca. Uma pena, uma peninha de ave 

ali. Você desce e dá 3, 4 catucadas, vem quatro, cinco peixes.  

JS: Portaria número 91 

JB (tomando nota): Portaria 91  

JS: de 4 de fevereiro de 2020.  

JB: Vou publicar isso aqui ó. Portaria 91 de quatro de fevereiro de 2020. Quem ministro? Qual 

ministro foi?  

JS: É, esse aqui é do instituto... do ICMBio.  

JB: ICMBio 

JS: Foi publicado no diário Oficial dia 5. 

JB: Que prazer heim. O ICMBio mudando de direção, para o bem. A questão também do Ibama 

é... tivemos o almirante Meu Deus do céu (lembrando-se) Autram20, que é o presidente da 

CODEBA, lá na Bahia, porto. Tinha uma área enorme lá, que tinha que feito um trabalho de 

limpeza né, descontaminação. A anos não se toma providência sobre isso aqui. Ele assumiu tem 

um mês e pouco a CODEBA. A gente vai devagar, colocando boas pessoas a frente dessas 

instituições. Ele veio a Brasília, fez um contato com o presidente do Ibama e imediatamente já 

conseguiu a licença pra descontaminar a área. E é uma área enorme. A CODEBA lá, parte do 

que devia ser escoado por lá, ia para o porto de Paranaguá e mudou né. Por coincidência né, 

quando o Almirante chegou, mudou toda a diretoria. Parabéns aí ao Walter, ao Racine, o 

Rogério, que assumiram diretorias aí na, né, na CODEBA. Então um porto aí que já começou 

a dar lucro.  

 

  

 
20 Carlos Autran de Oliveira Amaral – Presidente da Companhia de Docas do Estado da Bahia.  
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Live 05 de março de 2020.   

JB: Presidente Jair Bolsonaro  

JS: Jorge Seif - Secretário de Aquicultura e Pesca 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=K8z5SUbkZT8&list=PL_vtLIQIuE-

sm71VyTgkVnN6nV7922v-e&index=5 

 

Trecho de 16’00” até 20’10”.  

JB: Pessoal vamos lá, outra coisa aqui. Eu depois que sofri um acidente em 1985, que eu fraturei 

os 4 membros né, eu perdi... eu era atleta das forças armadas e virei um pangaré, tá certo. E 

comecei a me dedicar a esportes náuticos né. Caça submarina em especial. Mergulhei muito na 

Baía de Angra, né. E depois pintou um problema lá, virou estação ecológica, não pode fazer 

mais nada lá. Se quiser ir a noite fazer barbaridades você vai. Uma área enorme, mas você não 

pode fazer mais nada lá. Estamos tentando ai, conversando com deputados, pra ver se a gente 

revoga o decreto dessa estação de Tamoios. Pra que ali seja criada uma área de interesse 

turístico, que pegaria Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. Nós temos quase um bilhão de 

dólares de fora que viria pra cá, pra investir naquela área. Ser o maior polo turístico do mundo. 

E parece que, eu não tenho certeza, que Cancun fatura 12 bilhões de dólares por ano. Pode ter 

certeza, a gente pode faturar no mínimo 12 bilhões de reais por ano. Depois de algum tempo de 

pronta essa área aqui. Então estamos tentando, até pra ajudar o Rio de Janeiro na economia. 

Ajuda a economia do Brasil, porque muita gente ao invés de ir pra fora do Brasil, vai pra Baía 

de Angra. Mas aqui tem aquelas travas ambientais, os xiitas ambientais. Que atrapalham o 

progresso do Brasil tão ai. E falando nisso, o ICMBio tempo atrás resolveu liberar a pesca 

esportiva nas APAs. É isso? 

JS: Sim, a três semana atrás foi liberado e isso ai foi comemorado em todo o Brasil.  

JB: O que é a pesca esportiva? Você vai lá, dá teu mergulhinho em apneia, com seu arpãozinho. 

Não é todo mundo que vai matar peixe, que não é fácil. Eu nos meus bons tempos ía a 20 metros, 

mas é pouca gente que vai a uma profundidade dessa. Aquele turista, aquele pescador amador, 

se for 5 metros é muito. Se for já é um herói, tá certo. Então não tem dano ao meio ambiente 

nenhum, zero. Deixa o cara dar uma mergulhadinha pra lá, pra cá. Passear, se divertir. Compra 

uma  Tran esportiva, ajuda na economia local. Aluga o barco, aluga o motorzinho. 

JS: Hotel, alimentação, transporte.  

JB: Fica lá num, num barraco na praia muitas vezes. Quantas vezes eu acampei naquela região 

de Angra. Ali em barracos de lona, é comum, o barraco normal, né. E agora, o que os deputados 
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querem fazer? Olha, eu já fui deputado por 28 anos, eu conheço a minha raça. O que alguns, 

poucos, deputados querem fazer? 

JS: Pessoal, depois que o ICMBio agora, foi uma grande conquista pra pesca esportiva e pro 

turismo Brasileiro, de poder pescar nessas áreas né, que é... a pesca esportiva se caracteriza pelo 

pescar e poder soltar. Tira foto com o peixe e tal. E agora infelizmente [Bolsonaro boceja] em 

retaliação a essa ação do ICMBio, alguns deputados querem fazer uma lei proibindo... 

JB: Não, não, fazer lei não. Eles querem revogar a resolução do ICMBio.  

JS: Isso, através de uma... através de uma...  

JB: (não entendível) projeto de decreto legislativo. Semana que vem nós vamos trazer aqui o 

nome desses parlamentares. Eu tenho certeza que é daqueles partidecos de esquerda, que só 

sabe atrapalhar o desenvolvimento do Brasil. Mas não quero antecipar, quero trazer o nome dos 

parlamentares que querem derrubar isso dai. E procurar até mesmo os nossos parlamentares pra 

que, não deixe né, revogar isso. Deixa o cara dar uma mergulhadinha na Baía de Angra. Na 

região da foz do Rio Ribeira no Estado de São Paulo, na costa de Santa Catarina, que tem 

algumas APAs por ali. O Nordeste, a mesma coisa. Deixa o pessoal se divertir.  

JS: Capitão, 25% do oceano, das águas Brasileiras são protegidas por APAs (Bolsonaro ri) 

25%... (assalto ao turno) 

JB (rindo): Ai meu Deus...  

JS: Protegemos 25% de água salgada, eles querem proteger água salgada e impedir o turista de 

fazer a sua pesca esportiva. Pessoal, nós não estamos falando de barcos enormes entrando em 

área de proteção, acabando com tudo. Que essa é a visão que eles vendem. Não, são barcos... 

(assalto ao turno) 

JB A mentira que eles vendem. 

JS: A mentira. Você, sua esposa, seus filhos, seus amigos, pega o peixinho, tira foto, devolve o 

peixinho. É, esse é o objetivo.  
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Live 04 de junho de 2020   

https://www.youtube.com/watch?v=rSO0DszwUbA&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=3  

JB: Presidente Jair Bolsonaro  

GM: Gilson Machado Neto – Presidente da EMBRATUR (no momento desta fala) 

FJM: Felipe Jean Martins – Assessor especial para temas internacionais.  

 

Trecho de 1’09” até 4’40”.  

JB: Coisa rápida, curiosidade, a gente não para, está do meu lado aqui o Gilson Machado que 

é o presidente da EMBRATUR, mas não o colocamos aqui porque senão ia ser muita gente e 

podia cair a audiência né. Não por causa do Gilson, mas pela quantidade de pessoas. Se bem 

que o Gilson... Pernambucano também tem a cabeça grande o Gilson? Ou é só Cearense?  

GM (fora do quadro): Ah, é tudo nordestino. (todos riem) 

JB: Então, talvez na próxima oportunidade aparece o Gilson aqui pra falar conosco sobre 

turismo né, que ele acabou de dizer pra gente que a Marinha homologou 121 pontos né, pra 

mergulho. Que você vai praticar caça submarina, tá. Ou mergulho de esplendor. Ou ainda, 

nesses pontos aí né, você pode praticar a pesca. Nesses pontos homologados, onde serão 

alocados ali embarcações que vão ser afundadas né, vagões de trem, aeronaves e blocos de 

concreto. E curiosidade né, obviamente quanto mais quente a água, mais atrai o turista. Então 

no nordeste são 39 pontos em Pernambuco, um pouquinho lá em Fernando de Noronha 

também, 22 pontos em Alagoas, 19 na Bahia. No sudeste temos 13 pontos no Rio e 5 em São 

Paulo. No sul, em Santa Catarina meia dúzia pontos, e um no DF, aqui no Lago Paranoá. 

Faltou aqui da região norte, aqui algum estado faz? Sim, o Pará...   

GM (fora do quadro): (Não entendível) Na segunda fase todos os estados são contemplados... 

(assalto ao turno)  

JB: Na região norte, na segunda fase vai ter outro... uma quantidade aproximadamente né? É 

isso pessoal, e o que acontece, tá tudo alocado geograficamente, tanto é que a Marinha já 

homologou. São pontos, próximo a costa obviamente, e também no centro geográfico né, ou 

na direção de hotel. Centro geográfico de hotéis né, aproximadamente. Pra exatamente ajudar 

pra que a capacidade hoteleira seja um percentual maior durante o ano todo. O pessoal ou vai 

pescar ou vai mergulhar. E aí traz emprego também. O cara vai botar lá embaixo lá um 

compressor pra encher garrafa, cilindro. É, vai ter isca artificial, ou isca natural. Então pra 

estimular o turismo e fazer o dinheiro movimentar dentro do Brasil. Então parabéns ao Gilson 

da Embratur. E isso começa quando Gilson? 
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GM (fora do quadro): Começa assim que terminar a pandemia, o ciclo da pandemia. Agora 

em setembro a gente já vai inaugurar os dois que foram naufragados no ano passado.  

JB: E esses pontos foram escolhidos de acordo com associações de mergulho, de 

mergulhadores, eu também sou mergulhador. Eu fiz o curso de mergulho em 1985 no GBS, 

Grupamento de Busca e Salvamento, lá no Rio de Janeiro, era o capitão Quintanilha na época, 

o primeiro tenente Sousa Filho e o sargento Valdo. Eram 13 capitães e tenentes e pra variar eu 

fui o zero um do grupo de mergulho, tá vendo.  

 

Trecho de 16’10” até 17’09”.  

GM (fora do quadro): O presidente, nós estamos com 10 milhões já, prontos pra buscar o 

restante dos brasileiros através da MP 907. 

JB: Tudo bem, MP 907, mais 10 milhões de reais pra... (assalto ao turno)  

GM (fora do quadro):  Pra buscar cerca de 3.000 brasileiros... (assalto ao turno) 

JB: Pra complementar pra buscar mais alguns brasileiros aí fora.  

FJM: Acho que vale mencionar também presidente que essa é a operação... a maior operação 

de repatriação da história do Brasil. Nunca antes houve um esforço tão grande pra trazer os 

brasileiros, pra não deixar ninguém pra trás. A gente sabe que ainda tem cerca e 3.000 pessoas 

no exterior, mas o Brasil nesse sentido tá dando uma grande demonstração. Tem países muito 

mais ricos, mais poderosos que ainda não conseguiram fazer o que a gente tá fazendo, num 

esforço enorme aí do pessoal da Embratur, do pessoal do turismo, e sobretudo do serviço 

consular do Itamarati e vários voluntários que trouxeram aí quase 24 mil brasileiros já, pra 

casa, pra estarem aqui perto da família nesse momento muito difícil.  

GM (fora do quadro): O presidente, e o equivalente a OMS pro turismo é a OMT, e ele citou o 

Brasil como um exemplo de abordagem na crise do turismo... (assalto ao turno)  

JB: Tudo bem... (assalto ao turno) 

GM (fora do quadro): Foi o país que... (assalto ao turno) 

JB: Gilson... (assalto ao turno) 

GM (fora do quadro): menos empregos foram perdidos dos cases turísticos mundiais.  

JB: Você vai falar de turismo semana que vem Gilson.  

GM: Tá. 

JB: Bem, vamos lá pessoal... 
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Live 02 de julho de 2020 

JB: Presidente Jair Bolsonaro.  

GM: Gilson Machado Neto – Presidente da EMBRATUR (no momento desta fala).   

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AhySjAMku18&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=2  

 

Trecho de 2’07” até 3’08”.  

JB: Na retaguarda aqui tá o Gilson, ele não vai falar hoje aí quase nada, tá na sanfona, ele é o 

nosso presidente da Embratur. Ele tem um plano muito ousado, que tá sendo posto em prática 

já começou em Pernambuco, ele tá afundando na costa do Brasil, na direção de hotéis, tá, 

pequenas embarcações, é... carcaça de aeronaves, é... vagões, entre outros recifes artificiais. 

Isso aí ajuda no mergulho de esplendor, bem também ajuda com o ecossistema. O cara pode 

pescar de varinha ali, ou de mergulho mesmo, que sempre vai ter um peixe dando mole por ali. 

Ajuda o turismo sim. 

GM: (dando um papel ao presidente) Algumas estátuas que a gente vai afundar também... 

(assalto ao turno) 

JB: Vai afundar estátua também. 

GM: Fazer um parque de escultura marinha.  

JB: Algumas estátuas, esculturas. Se você quiser que nós viermos a afundar alguma coisa aí, 

pra ajudar a aumentar a taxa de ocupação do hotel, só entrar em contato com a Embratur, que a 

gente vai botar no plano, a Marinha ali abona e a gente afunda esse material lá.  

 

Trecho de 12’09” até 13’06”.  

JB: Nós estamos em contato com a Marinha também, pra gente facilitar a retirada da carteira 

de Motonáutica, pro pessoal que gosta de andar de Jet-ski, tá muito complicada, muitas horas 

de prática, e tem países que você chega né, e assina um termo de responsabilidade, em poucos 

minutos você aprende a mexer com Jet-ski e vai passear. Isso aí se a gente conseguir fazer 

próximo pelo menos, vai ajudar e muito o turismo aqui no Brasil. Eu tenho falado, o Vale do 

Ribeira, é a minha região ali, no interior de São Paulo. Você podia botar isso em Eldorado 

Paulista, em Ribeira, em Seta Barras, em Registro. Então o cara podia montar... ter lá uma... 10, 

15 Jet-ski pra turismo. Você chega lá coma tua família Pedrão (Pedro Duarte Guimarães), 

rapidamente, se você não tem habilitação você assina o termo de responsabilidade e vai passear 

no Rio Ribeira com a família. Vai ajudar o turismo, é dinheiro pra região. É... tudo melhora, 

mas nós temos que conseguir desburocratizar muita coisa.  
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Live 30 de julho de 2020 

JB: Presidente Jair Bolsonaro.  

TF: Tarcísio Gomes de Freitas – Ministro da Infraestrutura.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4p9fOptKBPc&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=2  

 

Trecho de 11’40” até 15’19”.  

JB: Tarcísio, você esteve agora na região de Angra dos Reis. O que você aí falar para a gente 

sobre o aeroporto? 

TF: Nós vamos fazer um investimento importante lá no aeroporto de Angra, vamos fazer uma 

ampliação da pista, vão ser quase 300 metros de ampliação, duas rezas né, que são... É uma 

distância e segurança, vamos dizer assim, nas duas cabeceiras. Vamos fazer mais um pátio de 

estacionamento de aeronaves e essa vai ser a primeira fase dos investimentos no aeroporto de 

Angra. Haverá uma segunda fase onde nós vamos fazer também a reforma do terminal de 

passageiros. Vamos dar um terminal de passageiros novo para o aeroporto de Angra dos Reis, 

que é um equipamento importante. E o que que isso vai proporcionar presidente? Ao invés da 

gente operar só com aeronaves da aviação executiva, aeronaves pequenas, a gente vai começar 

a operar com ATR42, e a gente consegue levar mais passageiros lá pra Angra dos Reis para 

desfrutar aquele paraíso que é Angra dos Reis.  

JB: Você sobrevoou lá? 

TF: Fiquei impressionado.  

JB: Entrou na água, pisou na água, deu um mergulho? 

TF: Impressionado! 

JB: Olha, é uma coisa fantástica Angra dos Reis, aquilo... tem problema né: Primeiro aquela 

rodovia ali, radar de 40 por hora. Quando cessar o contrato, que a gente é obrigado a cumprir. 

No que depender de mim, você tem a obrigação judicial pra ter em torno de 1900 radares no 

Brasil, se depender de nós teremos muito menos, quase zero. Porque realmente se você pegar 

de São Paulo pra lá, ou do Rio pra lá, é uma... É um suplício a quantidade de radar. 40 por hora. 

É um absurdo o que fizeram no Brasil no passado nessa... Agora tem um outro problema ali, né 

o prefeito, o Jordão de Angra tá ciente disso, desde quando era parlamentar junto comigo. Foi 

demarcado ali, eu trouxe o almirante aqui, naquela região lá dos almirantes ali, tá o Bento ali e 

o Roger. Foi demarcado uma estação ecológica dos Tamoios, são 29 acidentes geográficos né, 

que no raio de 1km não pode ter qualquer atividade humana. Se tiver morrendo afofado, não vá 



178 
 

pra ilha, vá pro alto mar, porque se você for pra ilha vão arrebentar contigo. Não pode nada lá, 

em consequência né, se fala em fiscalização. Você não tem como fiscalizar a quantidade de área 

de proteção ambiental no Brasil. A quantidade de terras indígenas, etc, etc, etc... Ideia nossa, 

passa pelo parlamento, quem demarcou isso foi um decreto se eu não me engano de 88, 89 que 

demarcou a estação ecológica de Tamoios. E pra você revogar decreto tem que ser uma lei.  

Então o que nós pretendemos, depende do parlamento e isso pode ser feito em vários locais do 

Brasil. Seria um projeto de lei considerando aquilo área de interesse turístico, pra que a 

iniciativa privada, eu tenho um compromisso, um compromisso não, uma oferta de 1 bilhão de 

dólares de fora do Brasil pra investir ali, custo zero pra gente. Então vai lá o turista nosso vai 

pra lá, o de fora vai pra Angra também, desde que a gente consiga aprovar esse projeto de lei 

né, revogando o decreto que demarcou a estação ecológica é... de Tamoios. E o turismo ali vai... 

vai bombar né. Até nesse momento de crise, no mundo todo, em razão da pandemia, pode ter 

certeza que nessa época iria. É uma área muito extensa, são centenas de ilhas, de praias 

maravilhosas e ia muita gente do Brasil pra lá né, numa época como essa agora aqui. Então o 

aeroporto a princípio é ampliar recursos de quem?  

TF: O recurso é do Fundo Nacional de Aviação Civil, um recurso do Governo Federal. E tem 

uma boa notícia pra Angra também que é, ano que vem a gente tá licitando a nova concessão 

da Rodovia Presidente Dutra né, vai ser uma concessão inovadora e nós, nessa concessão temos 

a duplicação do Rio de Janeiro até Angra dos Reis.  

 

Trecho de 16’59” até 19’53”.  

JB: Se nós conseguirmos passar esse projeto na Câmara, ninguém quer atingir, atacar o meio 

ambiente, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que aquela área sendo de interesse turístico, por 

exemplo uma empresa vai ficar com a Ilha do Sandri, que tem um esqueleto de um hotel 

abandonado, você chegou a ver. Atualmente... porque não pode fazer nada. Mas o pessoal vai 

lá, tira madeira, tira isso, tira aquilo. De vez em quando tem notícia, não sei se é verdade, o cara 

mete uma bomba, pra pescar alguma coisa. Isso vai acabar, porque a responsabilidade de manter 

o ecossistema naquela região toda vai ser da empresa que vai explorar, por exemplo, um hotel 

na Ilha do Sandri. E assim nas demais ilhas, Ilha do Dentista, Jiboia, uma pequeníssima Ilha do 

Breu, aquela... Você sabia de uma coisa, eu tenho uma casa aqui, já deu muito o que falar essa 

casa né. Teve um jornal que falou que ela valia 10 milhões de reais lá na Vila Histórica de 

Mambucaba, na época eu ofereci por 1 milhão ninguém quis comprar. Impressionante né 

Tarcísio, vale 10, ofereci por 1 ninguém quis comprar. Pra mim é... eu tenho mais ou menos 25 

anos, 20 anos aquele imóvel lá, é... agora olha só, a praia, metade da praia lá da minha casa, lá 
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da Vila Histórica de Mambucaba...  Eu acho que o pessoal que fez. (Pergunta para alguém que 

está fora do quadro) fez, fez colégio naval os dois aí? Então deve conhecer Mambucaba, foi 

passar lá com toda certeza né. Tem uma ilha na frente chamada Ilha do Algodão, ela tá a menos 

de 1000 metros da praia, então metade da praia não pode ser utilizada. Então é comum Natal, 

Carnaval, Ano Novo, Semana Santa, 7 de Setembro, encher de gente ali. Eu vou chutar umas 

3.000 pessoas ali, em super feriadões ali, tem que multar todo mundo. Quer dizer, é um projeto 

mal feito, a toque de caixa, tá, reservando uma área enorme como estação ecológica. E isso tem 

que ser revisto, não é pra agredir o meio ambiente. Na costa da Bahia tem um espaço de 40km, 

a mesma coisa. Lá na Jureia, na região de foz do Rio Ribeira de Iguape, naquela região também 

é a mesma coisa. Não pode continuar assim porque não preserva nada e nós perdemos muito 

recurso com o turismo. Lá na foz do Rio Ribeira, ô Bento, o que a paulistada fazia ali, tá, é 

descer fim de semana pra ficar, descer na sexta à noite, sábado de manhã, pra ir embora no 

domingo à noite. Pegava o (não entendível), pegava o barquinho lá de alumínio, o motor de 15, 

e fica puxado (gesto de vara de pesca) e pega muito robalinho ali, mal dá um quilo cada um. E 

tá sobrando, sobrando robalo naquela região. Quer dizer, com a questão da Juréia fica quase... 

ficou prejudicado essa questão lá.  

 

Trecho de 33’50” até 37’13”. 

JB: A minha ideia de estar no Vale do Ribeira também era começar a fazer a viagem, quando 

chegasse ali em Registro por exemplo, Eldorado, nós irmos por cima do rio, 200 metros de 

altura mais ou menos, passar ali em Sete Barras, Eldorado. Depois quando fosse lá pra frente 

um pouquinho, andar mais uns 30, 40Km, próximo ali de Iporanga né, ali tem a Caverna do 

Diabo. Filmar aquela região pra mostrar que maravilha que é o Rio Ribeira de Iguape. Aquilo 

tem um potencial pra turístico enorme. Eu já entrei em contato com o Comandante da Marinha 

pra tratar desse assunto que vou dizer aqui agora. Tem país que por exemplo, você consegue 

habilitação pra motonáutica, pra Jet-Ski na hora. Você assina um termo de responsabilidade, 

não tem dificuldade no aprender dirigir aquilo, e vai pilotar teu Jet-Ski. Então o turismo de Jet-

Ski no Vale do Ribeira seria excepcional. Para Tal, estamos conversando com o Comandante 

da Marinha, com o pessoal da capitania dos portos, que trata desse assunto, né. E a gente pode 

desburocratizar bastante a aquisição da carteira de habilitação de Jet-Ski. Pra gente ser bem 

claro aqui, no turismo não seria só lá, seria feito no Brasil todo. O Vale do Ribeira é um lugar 

excepcional. Você, o pessoal de São Paulo ai, tem um Jet-Ski, tá na garagem de casa, dá uma 

chegadinha lá agora, para lá em Registro, Sete Barras, Eldorado. Você que tem habilitação, tem 

o Jet-ski, tá legal, tudo bem. Dá uma volta de Jet-ski no rio Ribeira de Iguape, você vai se 
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apaixonar, é a coisa mais linda. E a água límpida, transparente, porque tá em época de estiagem 

né, quase não tem chuva lá, é uma coisa fenomenal o que você pode fazer no Vale do Ribeira 

com o teu Jet-ski. E eu quero logicamente que a gente consiga, que a Marinha entenda que isso 

é viável, que é possível, nós vamos potencializar o turismo de Jet-ski na região do Vale do 

Ribeira. Não é só até Iporanga não, pode ir até Ribeira né. Você não vai lá no Paraná porque o 

Rio Ribeira nasce lá, ai não tem mais água, é um filete, é muito pequeno. Mas acredito que até 

o Ribeira, vai ter ponto que você vai ter que desder do Jet-ski, puxar com uma corda porque o 

rio fica... as vezes o rio tá largo, enorme, mas não dá um palmo de vau. E você vai ter que 

empurrar o Jet-ski. É a coisa mais linda que tem, eu tive lá a 3 anos mais ou menos, com o 

Mosart, tá aqui do meu lado aqui, o cabra da peste, o cearense Mosart aqui e nós fomos lá, 

entramos na barra do rio Taquaíba, uma coisa maravilhosa também. Ali na região de Barra do 

Batatal de Eldorado, tinha uma balsa atravessando ali, eu encostei o Jet-ski, eu era deputado pô, 

alguns me reconheceram, eu sou da região. E tinha uma noiva atravessando, e ela estava toda 

impaciente: “deputado, tá demorando muito pra atravessar o rio, eu tenho que casar”. Talvez 

com medo do noivo fugir né. E ai eu falei “Olha, o dia que eu for presidente eu vou fazer uma 

ponte aqui”. E a ponte é viável, houve pedido de moradores, do prefeito lá da região também. 

Chegou no Ministério do Desenvolvimento Regional, foi feito o estudo se compensa o 

investimento né, tendo em vista o que tem pra ser transportando ou escoado da região e deu 

positivo, e nós vamos passar por lá agora. Espero encontrar essa noiva, com toda a certeza vai 

estar com dois ou três filhos, tem 3 anos, vai estar com três filhos já com toda a certeza.   
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Live 13 de setembro de 2020.  

JB: Presidente Jair Bolsonaro  

GM: Gilson Machado Neto – Presidente da EMBRATUR (no momento desta fala)  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5wTrE6F5jlc&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=2 

 

Trecho de 12’08” até 17’16”.  

JB: Como está aquela questão de afundar navio na costa do mar? Deu uma parada por causa da 

pandemia? Ou continua andando? 

MG: Não... deu uma parada por causa da pandemia, né. Já temos dois pra inaugurar agora a 

partir de setembro. Que já estão afundados lá em Pernambuco. 

JB: Pô, em Pernambuco, você é de lá heim. Você está... espera aí, você está privilegiando 

Pernambuco? 

GM: Esses navios, na realidade... (assalto ao turno) 

JB: Você está privilegiando Pernambuco? 

GM: Não... não, porque... (assalto ao turno) 

JB: Vai pô. 

GM: Não presidente. Sério mesmo. (Bolsonaro ri). Uma é porque Pernambuco tem vocação 

para naufrágio, hoje Pernambuco já tem mais de 90 naufrágios... (assalto ao turno) 

JB: O que é? Vocação pra naufrágio? Pernambuco? Explica direito.  

GM: Nós já temos mais de 90 naufrágios em Recife, para o mergulho de contemplação, temos 

Fernando de Noronha, enfim. É um programa que vai fazer com que o Brasil seja o principal 

país do mundo em mergulho, que é uma atividade que gera emprego e renda, pra cadeia do 

turismo. Um mergulhador, quando ele chega num canto, ele passa pelo menos 10 dias, porque 

ele só pode mergulhar 2 dias depois que ele chega, ele vem de avião. E só pode entrar num 

avião de novo dois dias depois.  

JB: Deixa eu fazer um pedido pra você, que é pedido, você atende se quiser, tá certo? Eu tenho 

uma casa na Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, 3.100, tá. Ali te um hotel Sheraton, e tem outro 

hotel do lado dali... fugiu o nome daqui. O hotel lá da Barra lá? O hotel... Sheraton e o outro é 

o?  

Alguém fora do quadro: Windsor. 

JB: Windsor, tem mais hotéis na Barra, sei disso. Mas por exemplo, não só ali, mas na costa do 

Brasil todo, seria bom você... uma distância compatível, e também ver a profundidade. No meu 

entender, eu vou chutar aqui o ideal, pro meu pensamento, não mais que 10 metros de 
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profundidade pra ajudar, esse mergulho de contemplação. Seria bom afundar navio na frente 

desses hotéis?  

GM: Com certeza.  

JB: Qual a vantagem pro turismo, pra rede hoteleira? 

GM: Com certeza o... (gagueja) naufrágio ele além de agregar fauna marinha, pra pesca 

esportiva, pra mergulho de contemplação, pra estudo né, das Universidades Federais... (gagueja 

novamente) da biologia marítima. Ele, o mergulho de contemplação, ele gera emprego e renda 

pra toda uma cadeia produtiva, e nós já temos presidente, mas de 120 pontos homologados pela 

marinha hoje. Que contemplam praticamente todo o Brasil, tanto o Nordeste, quanto o Sudeste, 

e já temos vários equipamentos, mais de... nós temos mais de 1.200 equipamentos já de... já 

visualizados, já catalogados, que vão desde blocos de concreto a pequenas embarcações, a 

grandes embarcações, a aviões, tanques de guerra, vagões de trem. Temos agora... estamos é, 

conseguindo uma doação de esculturas, para fazer um parque marinho de esculturas, entendeu? 

Então é isso daí, lá em Cancun mesmo tem o MUSA, que é um museu de várias esculturas 

marinhas, e recebe mais de um milhão de pessoas por ano.  

JB: Você falou Cancun, tem ideia, aproximadamente, do quanto que roda o faturamento anual 

em Cancun? Mais ou menos. 

GM: Em Cancun, anual (gagueja) é, roda em torno de cento e... só museu 150 milhões de 

dólares, só o museu.  

JB: Então lá tem muito dinheiro, logicamente, que entra ali, do mundo todo, via turismo. Agora, 

você já teve em Cancun? 

GM: Não, ainda não tive em Cancun não, eu tava pra ir agora, mas infelizmente... 

JB: Já viu fotografia?  

GM: Já, já! 

JB: Você teve agora na Baía de Angra a pouco tempo? 

GM: Tive, a Baía de Angra é bem superior a Cancun, e tem um detalhe: não tem furacão, e não 

tem sargassi, você pode... (assalto ao turno) 

JB: Tem tubarão? Lá também não tem tubarão, na Baía de Angra.  

GM: Não, não tem. Mas também tubarão no mar é normal.  

JB: Por que eu já vi, mergulhando eu já vi mais de uma vez... (assalto ao turno) 

GM: O tubarão no mar, o tubarão só ataque se ele estiver de barriga vazia. O tubarão, ele 

(gagueja) ele não come a pessoa. Os ataques (gagueja) é só quando o meio ambiente está 

desequilibrado.  
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JB: Eu quero falar, mais uma vez, né. Isso depende do parlamento, muita coisa, eu tenho 

trabalhado, conversado com muita gente aqui na Câmara, no Senado, pra ver se a gente 

consegue revogar um decreto ambiental. Pra revogar decreto ambiental tem que ser por projeto, 

tem que ser uma lei. É um absurdo isso ai, mas botaram lá trás. É o ativismo, é o ativismo 

ambiental. Então vão descer o cacete em mim já, porque vão valar que eu tô contra o meio 

ambiente, tá certo. Não tem nada disso. A Baía de Angra tem um decreto ambiental que, em 29 

acidentes geográficos ali, no raio de 1 km você não pode fazer nada. Se você estiver morrendo, 

não vá pra aquela ilha, vá pro alto mar, ou desborde um quilometro, porque se o pessoal do 

ICMBio estiver lá, você vai ter problema, como eu já tive no passado né, um problema 

fantasma. Porque eu estava em Brasília e me multaram como se eu estivesse lá, não tem 

problema não, tá certo. Já está resolvido esse assunto ai... (assalto ao turno) 

GM: O presidente... (assalto ao turno) 

JB: Mas nós queremos criar na Baía de Angra ali, um grande polo turístico, e tem dinheiro de 

fora do Brasil. 

GM: Com certeza presidente, dinheiro privado. E o turista, ele não degrada o meio ambiente, 

pelo contrário. Cada turista é um fiscal do meio ambiente, porque ele só volta se ele mergulhar 

e encontrar o peixe. Ele só volta no Pantanal se ele chegar lá e encontrar a Sucuri pra tirar a 

foto, a onça, o pássaro. Se ele encontrar plástico na praia ele não volta. Então... e hoje com os 

motores com booking, com Tripadvisor etc, você vê a nota do local, se a nota estiver baixa ele 

não volta, então cada turista é um fiscal do meio ambiente.  

 

Trecho de 21’30” até 23’09”.  

JB: Como é que tá a malha aérea no Brasil aqui? 

GM: Presidente, no começo da Covid a malha aérea ficou apenas com 8%, da malha aérea.  

JB: Só isso? 

GM: Só isso. E hoje já está em torno de 30... (assalto ao turno) 

JB: Em cada 10 aviões, 9 ficaram no pátio? 

GM: 9 no pátio.  

JB: Quero deixar claro que em alguns locais, onde tem base aérea militar, o que que o 

comandante da aeronáutica, o brigadeiro Bermudez fez? Permitiu que as aeronaves fossem para 

o pátio militar, para não pagar o estacionamento que é caríssimo.  

GM: É caríssimo.  

JB: Imagine você, com uma máquina caríssima daquela, tá. Você não voa, fica parado e tem 

dispensa de pátio de estacionamento? Então aí os nossos cumprimentos ao comandante da 
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Aeronáutica, foi iniciativa dele, tá. Eu fiquei sabendo depois de o fato concretizado. Ele não 

falou comigo, porque eu não posso saber de tudo, e ele tem toda a liberdade de fazer isso aí. 

Uma tremenda boa ação por parte dele. Evitou que as empresas, ao começar a voar, quanto, 

30% tá voando agora? 

GM: Hoje, em torno de 30% das empresas estão voando, e eu estive ontem com o presidente 

da ABEAR, Eduardo Sanovicz, que já foi presidente da Embratur também, e a previsão é pra 

dezembro já estar com 60% da ocupação, da malha aérea recuperada, e no meado de... para o 

ano, em junho já estar com 100% da malha aérea interna recuperada.  

JB: Agora uma adesão nossa aqui. Nós abrimos aeroporto a partir de quando? 

GM: A partir de 1º de agosto agora os aeroportos internacionais foram abertos de novo para o 

turismo, né. Com exceção do aeroporto do Rio Grande do Sul, então já estão recebendo lá os 

aviões, no nordeste já está recebendo de Portugal, aqui em Brasília também, enfim, já foi aberto 

de novo. Já foram abertos os aeroportos.  

 

Trecho de 57’00” até 58’17”.  

JB: Uma coisa que vale a pena contar aqui, você viu até, um governo anterior, a alguns anos 

atrás, é, o Ministério do Turismo resolveu saber se uma cidade da França é... seria receptiva ao 

turismo no Brasil lá, ou não, né. Ai fizeram uma consultoria... 

GM: Consultoria. 

JB: Quem tá aí, é o... quem fez aquilo para mim, é o... Zé Maria. Zé Maria, chuta ai, não tô te 

ouvindo aqui mas chuta ai o preço da consultoria? Se a cidade tal da França pode ou não receber 

brasileiro lá? O preço da consultoria? 5 milhões de reais. É triste, é triste. E daí você vê a briga, 

muitas vezes, e por... lá atrás... (assalto ao turno) 

GM: O boneco, custou 6 milhões. 

JB: Que boneco? Quanto foi esse boneco? 

GM: Aquele bonequinho que foi pra divulgar o Brasil em Nova York, custou 6 milhões de reais 

um boneco e a marca.  

JB: A cara de um... (assalto ao turno) 

GM: Parece um ET.  

JB: De um etezinho.  

GM: É. 

JB: Quantos milhões? 

GM: Seis milhões de reais. 
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JB: Seis milhões de reais. Então é... é isso que a gente tem que mudar o Brasil. E estamos 

mudando. Tem coisa errada no governo? Com toda certeza tem. Pode um cara (não entendível) 

corrupção? Pode. Vão arrebentar comigo, eu sei disso né: “tá vendo”. Pô, a gente... a casa é 

enorme, o meu governo é enorme.  
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Live de 08 de outubro de 2020  

JB: Presidente Jair Bolsonaro.  

BA: Bento Albuquerque – Ministro de Minas e Energia.  

MAA: Marcelo Álvaro Antônio – Ministro do Turismo (no momento desta fala)  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OXvxplVfihY&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=2 

 

Trecho de 38’00” até 39’25”.  

JB: Indo para o encerramento, ontem foi lançado pelo ministério da Infraestrutura, o Capitão 

Tarcísio, o programa voo simples, foram dezenas de simplificações que realmente vão 

revolucionar aí a nossa aviação, né. Era complicadíssimo você tirar a carteira de habilitação, 

renová-la também era complicadíssimo. E o Tarcísio aqui ontem foi 10. Então o pessoal que é 

piloto, entra no site do Ministério da Infraestrutura e se certifique-se de quanto melhorou a sua 

vida aí. E o Tarcísio disse que vai melhorar mais ainda. Curiosidade: redução da quantidade de 

documentos que tem que andar no teu avião, você pode transportar de forma virtual esse 

negócio aí. Liberação de voos comerciais em aeroportos privados, eu não sabia disso, então 

aeroporto privado agora pode ter voo comercial. Simplificação dos processos pra fabricação, 

importação ou registro de aeronaves. Eu vi se não me engano que ainda existe, você produz um 

avião da Embraer aqui no Brasil, e tem que leva-lo para outro país, pro Uruguai, pra certificar 

e depois voltar pra cá. Sim, é verdade isso. Parece que, eu não sei, acho que é a Azul, gasta 

quase 50 milhões de reais por ano com essa operação. Então se Deus quiser isso vai se 

simplificar também.  

 

Trecho de 39’57” até 41’34”.  

JB: Hoje em dia, você não precisa de uma autorização prévia para construir aeroporto. É, e uma 

coisa muito importante é a permissão para operações comerciais anfíbias, é o... (assalto ao 

turno) 

BA: O hidroavião. 

JB: Hidroavião, imagine né, para a Amazonia. Eu falei já, paguei missão já pro Cid, ajudante 

de ordem, para arranjar uma missão pra gente, enfim esse ano, comecinho do ano que vem, para 

a região de Barcelos. Nós queremos pousar em Barcelos, e queremos ali, e pegar ali perto um 

hotel flutuante. Perto não né, é longe, e tem um hotel flutuante que anda naquela região lá. Eu 

quero conhecer e divulgar. Com essa nova medida, que põe os hidroaviões, o turismo vai 

facilitar, em especial quem é de fora do Brasil. A gringada eu quero é que venha para cá, pra 



187 
 

andar na Amazonia, pra ver que aquele trem não pega fogo. É uma mentira o que falam sobre 

a Amazônia. Uma mentira deslavada. Que tão de olho não é em árvore não, você acha que eles 

estão de olho em árvore?  Se estivesse de olho em árvore iam ligar pro Pedro (Guimarães) agora 

e “Pedrão, você vai plantar um milhão de árvores? 10 milhões de árvores? E daí? E daí né? 

Ajuda a gente aqui, o que que a gente pode fazer? Aqui o nosso país na Europa” Não, eles estão 

preocupados é com o que tá embaixo da terra né, e tem gente no Brasil que ajuda a reverberar 

essas falsas notícias, que ajuda sim a mais cedo ou mais tarde né, aumentar a cobiça sobre a 

Amazônia e quem sabe até... não sei o que pode acontecer no futuro, possamos até perder essa 

região ai.  

 

Trecho de 45’16” até 46’33”.  

JB: Eu tô aqui com o Ministro do Turismo na minha frente (riso). Oh lá Marcelo, agora é pra 

você Marcelo. Já dei uma no Bento, o Bento é rico, mas você é pobre, vou dar uma pancada no 

pobre agora, pra não falar que eu sou elitista, só bato em rico, tá. Na transição do nosso governo, 

Zé Maria, transição, consultoria, uma festa! Consultoria... Um ministro anterior lá de nós. 

Resolveu consultar, pediu um trabalho com uma firma de consultoria, se uma cidade da França, 

né, poderia ter uma casa lá pra divulgar o nome do Brasil.  

MAA (fora do quadro): Um escritório.  

JB: Um escritório, valeu Marcelo. E a resposta foi, meia página “Não”. Zé Maria, preço da 

consultoria? 5 milhões de reais. Esse é o governo... tem uns idiotas aí falando que “ele enterrou 

a Lava Jato”. Porra, eu tô falando o que acontece porra! Essa é a verdade. E outra, você vai 

punir o funcionário? O ministro que fez isso? Ele fez legal. Porra, 5 milhões. A festa das 

consultorias e assim você vai achando... (muda de assunto repentinamente).  
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Live 03 de dezembro de 2020  

JB: Presidente Jair Bolsonaro. 

RS: Ricardo Salles – Ministro do Meio Ambiente.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nk6uPiCel20&list=PL_vtLIQIuE-

vF_jMBXWagpCxIWHGXBPVK&index=2 

 

Trecho de 2’30” até 4’50”.  

JB: Rapidamente aqui, essa semana estive lá em Foz do Iguaçu, com o presidente do Paraguai, 

o Marito, onde nós fomos ver como estava a obra da segunda ponte Brasil - Paraguai, tem uma 

terceira também, que está no papel ainda, que vai ser feita na região de Porto Murtinho, e vai 

servir como saída para o Pacífico. E dizer também uma coisa, no corrente ano nós temos o 

presidente da Itaipú, na parte brasileira, o nosso presidente que é o general de exercito Silva e 

Luna. E ele, a previsão esse ano é investir em torno de um bilhão e 400 milhões de reais em 

obras. No ano passado o general investiu também 800 milhões de reais. Agora em anos 

anteriores, praticamente nada era investido em obras, era apenas uma parte em ações sociais. 

Então sinal de que uma estatal, né, que no caso é binacional, ela bem administrada rende lucro. 

Eu até brinquei com o governador Ratinho Júnior naquele momento, perguntei pra ele qual era 

o melhor secretário do governo do Paraná, e ele respondeu General Silva e Luna. Quem tem 

uma secretaria dessa né, que em dois anos investe 2 bilhões e 200 milhões de reais em obras 

das mais variadas possíveis né. Como por exemplo: a extensão em mais de 600 metros no 

aeroporto de Foz do Iguaçu. Que vai permitir agora pouso de voos internacionais. Duplicação 

de estrada... (assalto ao turno) 

RS: É o segundo maior destino turístico do Brasil.  

JB: É o segundo e com toda certeza vai crescer muito né, porque agora os aviões não precisarão 

mais pousar em outros países né, poderão pousar ali no Brasil, e o turismo como o Gilson bem 

tem dito, bem como o... O Gilson da Embratur, bem como o Marcelo Álvaro Antônio que é o 

Ministro do Turismo. O turismo visivelmente tem crescido assustadoramente. Até porque, em 

especial interno né, o chamado doméstico. Até porque as pessoas tem essa necessidade e como 

alguns estão receosos de viajar pra fora do Brasil, bem como de lá vir pra cá também, o turismo 

interno, doméstico, tá crescendo muito bem.  

  



189 
 

Live 10 de dezembro de 2020  

JB: Presidente Jair Bolsonaro  

GM: Gilson Machado Neto – Ministro do Turismo (no momento desta fala)  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lfISUxlODRY 

 

Trecho de 12’48” até 17’45”.  

JB: Nós temos aqui, antes de entrar no assunto, matéria de hoje de capa de muitos jornais ai, 

foi a troca do Ministro do Turismo.  Saiu o Marcelo Antônio, tava fazendo um bom trabalho, 

ninguém nega isso, mas teve um problema. Houve excesso né, mas tá resolvido. Mas 

infelizmente nós ai, exoneramos o Ministro Marcelo Álvaro Antônio, tá certo. Ele continua 

amigo nosso, o que nós pudermos ajuda-lo nós ajudaremos. Obviamente essa ajuda tem uma 

contrapartida dele nos ajudar também, em cima dos conhecimentos que ele tem.  

Agora a imprensa, parte né, para notícias que dizem meia verdade. Eu não vou falar... eu vou 

falar aqui da folha primeiro (risos). Olha a Folha de São Paulo aqui, que novidade né. O Título 

é: Ministro do Turismo é demitido pelo presidente. Daí diz que o movimento para demissão já 

estava decidido. Já estava decidido, porque eu ia dar esse ministério para um parlamentar e ia 

colocar interinamente o Gilson Machado. Então Folha de São Paulo, Folha de São Paulo, o 

Gilson tá aqui, já publicou em Diário Oficial da União de hoje de manhã, ele como Ministro 

efetivo. E assinei hoje também o seu termo de posse. Vai sei publicado, vamos fazer um evento 

ai, estou viajando amanhã, mas no máximo segunda-feira.  

GM: É quinta.  

JB: Não, hoje é quinta. 

GM: Na próxima quinta.  

JB: Não, você vai tomar posso segunda-feira.  

GM: Ah segunda-feira.21 

JB: Ou você quer deixar pra quinta? Até lá eu posso me arrepender (risos). Então o Gilson 

estava na Embratur, ele é do ramo, é conhecido. Fez um brilhante trabalho na Embratur, tá 

passando pra quem a Embratur Gilson? 

GM: Carlo Brito, que era o... (assalto ao turno)  

JB: Carlos Brito, tá aqui engenheiro de gestão. E não teve nada. Folha de São Paulo não teve 

nada de negociação, não estava previsto também Folha de São Paulo. Se antecipa aí, 

impressionante né, ou a folha deturpa o que eu falo, ou inventa. Também, a Folha nunca está 

 
21 A cerimônia aconteceu na quinta-feira dia 17/12/2020.  
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sozinha, tá aqui o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo foi o meu primeiro emprego em 

Eldorado Paulista, que eu tinha 15 anos de idade e entregava o jornal o Estado de São Paulo. E 

fazia palavras cruzadas pro Estado de São Paulo, muitas vezes aparecia escrito lá, num dos 

últimos cadernos, tinha a palavra cruzada e vinha embaixo escrito “Jair M. Bolsonaro, Eldorado 

Paulista”. Agora a Folha de São Paulo, continua o Estado e a Folha, parece que são marido e 

mulher né, tão... que vive juntos, cheios de amor. O Estado de São Paulo diz: “Demissão no 

Turismo expõe ofensiva do governo a Câmara.” Ou seja, eu estaria trocando, entregando o 

ministério para alguém de um partido qualquer, em troca de apoio na câmara. Eu quero deixar 

bem claro pessoal, quando o pessoal fala em centrão, eu já integrei, vamos lá: Partido 

Progressista, PTB, PFL, atualmente o DEM, PTB (novamente) e PSC, e fui também de outros 

dois partidos extintos, que se extinguiram por fusões, o PPB e PPE. Aí vai falar: “Ah, um 

absurdo, foi de tanto partido”. Isso é interesse meu, se eu via que era mais fácil eu me reeleger 

em outro partido do que nesse, por que que eu vou morrer nesse partido aqui com tantos votos, 

tá certo? E podia ser eleito no outro. Agora criaram a lei ai da fidelidade partidária, o cara que 

muda de partido perde o mandato. Então eu fui parlamentar desses partidos todos, e o partido 

logicamente tem uma influência no político, tem, mas o político é independente pô. Ele cuida 

da sua vida, acha que tá certo, vota com o partido, se não tá, não vota, e ponto final. Então esse 

negócio de ficar aí, cada vez mais sacralizando partidos, não existe. Alguns falam: “Ah, você 

procurou deputado de tal partido pra... de tais partidos pra negociar aprovação de uma PEC”, é 

só você me dizer o nome de 308 que eu vou procurar, que eu tenho que procurar, tirando os 

partidos que você acha que não dá pra ser procurado, não dá 308. Eu tenho que conversar com 

o parlamento, e nunca estivemos tão bem com a câmara e com o senado. Somos independentes, 

agora estamos cada vez mais harmônicos, e isso incomoda as pessoas, quando lá trás eu não 

conversava, diziam que eu era truculento e não conversava, não dialogava, não tinha 

governabilidade. Quando eu comecei a conversar com o pessoal, que foi no começo desse ano, 

a Imprensa aqui: Folha, Estadão, “Grobo”, o “Grobo” também. (joga os jornais e limpa as 

mãos) limpar a mão aqui, tá certo. Começaram a criticar porque eu tô conversando com o 

pessoal, olha, o que eu tenho que aprovar não é pra mim, é pro Brasil.  

 

Trecho de 23’07 até 25’22”.  

JB: Gilson, 30 segundos aqui Gilson, tá feliz? Novo ministro ai da... tú é pernambucano cabra 

da peste?  

GM: Pernambucano, e o nosso país foi arquitetado pra dar certo presidente. E através do turismo 

a gente vai fazer esse país ter o protagonismo. E tenho excelente notícia, cada dia mais os 
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aeroportos mais lotados [Bolsonaro passa a ler um papel e não dá atenção a fala de Gilson 

Machado], estive ontem com o presidente da ABEAR, que é das companhias aéreas, o doutor 

Eduardo Sanovicz, nós já estamos com 85% da malha aérea voltou a operar, a previsão é pra 

que em janeiro já chegue a quase 100% da malha aérea interna. Temos 11 milhões de turistas 

brasileiros, mais do que uma suíça, que viajaram para o exterior, de alto poder aquisitivo, e esse 

pessoal hoje tá aqui dentro, então você vê que os hotéis já estão ficando lotados, você já vê que 

por exemplo, eu estive lá em Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul a 15 dias atrás e tá faltando 

caixa de papelão pra botar espumante, tá faltando garrafa pra botar espumante. Os tonéis de 

vinho e de espumantes estão cheios e presidente, não tem onde colocar, porque o consumo 

aumentou 25%. Então eles estão começando a colocar espumante em lata, pra poder dar vazão 

ao mercado (não entendível). Fui em São Paulo no Boat Show, a maior feira de barcos do 

mundo, se você encomendar um barco hoje é no mínimo um ano de entrega, porque não tem 

barco no mercado pra vender, o movimento aumentou 30% em 2020 em relação a 2019. Então 

o turismo tá se recuperando, o setor náutico tá se recuperando como nunca antes teve. E nós 

temos excelentes notícias, inclusive com a vinda do escritório da organização mundial do 

turismo para o Brasil, não foi à toa que eles vieram pra cá. Eles vieram pra cá porque eles sabem 

do nosso potencial, sabem que o turismo de natureza é o que vai funcionar no período pós 

pandemia. E o Brasil é o país que foi melhor arquitetado no mundo. O arquiteto que fez o Brasil 

fez perfeito. Podia ter sido nos Estados Unidos o escritório da OMT, podia ter sido no Caribe, 

na Argentina, enfim. Então nós temos tudo pra recuperar a economia e recuperar os empregos. 

Dos países turísticos, o Brasil foi o que menos desempregou. Nós tivemos em torno, no começo 

do ano de 40% de desemprego, mas agora já tá perto de 25%. 

JB: Mas a rede hoteleira foi lá na lona? 

GM: Foi mais já está recuperando, já está recuperando com o turismo interno.  

JB (mudando de assunto): Tá certo, vamos lá... 
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ANEXO B - DISCURSO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR BOLSONARO, 

DURANTE SOLENIDADE DE APRESENTAÇÃO DO NOVO PRESIDENTE DA 

EMBRATUR. 

 

Brasília/DF, 29 de maio de 2019.  

 

Áudio original disponível em: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-

planalto/audios/2019/audio-do-discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-

solenidade-de-apresentacao-do-novo-presidente-da-embratur-brasilia-df-12min08s 

Saúdo aqui essa linha de frente maravilhosa: Nilton Cardoso, Daniel Coelho, a nossa Vanessa, 

nosso ministro Marcelo Álvaro Antônio, o (...) Manoel Linhares e alguns colegas aqui, que eu 

conheço, meus cumprimentos a todos. 

É muito bom estar à frente de um cargo, como estou, quando o compromisso é com o futuro da 

sua pátria. Não temos nenhum compromisso com aqueles que não pensam dessa maneira. 

Queremos a governabilidade, mas através da consciência de todos. E tive a liberdade, graças a 

Deus, de escolher ministros técnicos, honrados e realmente compenetrados em bem cumprir a 

sua missão. 

Aqui estamos no ambiente do Turismo, creio eu, espero não estar equivocado, dadas as nossas 

riquezas né, é aquele que com o menor investimento traz mais receita para o nosso País. O que 

nós temos para oferecer, Deus nos deu. 

Então eu faço aqui, o nosso colega aqui da indústria hoteleira, já que o Gilson começa a afundar 

dois navios em Pernambuco, terra dele. Hoje, conversando com o comandante da Marinha, que 

é seu aniversário, rapidamente toquei no assunto e falei: “olha, vou puxar essa brasa para a 

minha sardinha. Eu quero um navio ali, no posto 4, onde eu tenho uma casa” (presentes 

aplaudem). Não é para eu praticar o mergulho. Tem um hotel do lado, por coincidência o Hotel 

Sheraton - não quero fazer propaganda do Sheraton, até porque eu tive uma guerra com eles há 

pouco tempo: tinha lá dois containers, os geradores faziam um barulho infernal, por quatro 

meses eu meti fogos de artifício por cima deles. Até que um dia chegou a seleção da Itália, 

alguns devem saber disso daí e a artilharia continuou operando. E daí, naquele dia, se 

comprometeram comigo em não ligar mais o motor e eu falei: “Não, não é não ligar mais, é 

tirar daí. E eu ganhei aquela guerra (presentes aplaudem novamente).  

Eu quero, o Hotel Sheraton tem afundando um navio ali na frente, 15, 20 metros de 

profundidade. Em afundando o navio, um dos turismos, uma das formas de fazer turismo, que 

é turismo de mergulho, não é? Com toda certeza, a gente vai manter o Sheraton cheio de gente 

lá. E é o que interessa né. É a rede hoteleira nossa operando a todo vapor, que é sinal que tem 

gente de dentro e de fora do País visitando aquela área. E assim pode ser feito em toda a costa 

do Brasil, lá do nortão até a gauchada ali. Se bem que na gauchada é um pouquinho frio, não 

sei se o pessoal vai gostar de mergulhar. Mas tem outra forma de se estimular o turismo lá nos 

nossos pampas. 
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Conversei com o Rodrigo Maia na segunda-feira, ontem citei o nome dele. Eu tenho um sonho, 

não é porque eu sou paulista, mas moro no Rio de Janeiro e, logicamente, conheço lá. O Daniel 

conhece o Pernambuco tá certo, melhor do que eu. E lá eu tenho um grande sonho que trouxe 

o Rodrigo Maia para o nosso time. 

Assim como sempre defendi o Vale do Silício no Brasil, voltado para a ciência e tecnologia, 

por que nós não podemos ter uma Cancún aqui no Brasil, na Baía de Angra? O que nos atrapalha 

a perseguir esse objetivo? A questão ambiental, ora, lá a região está simplesmente esquecida 

porque, via decreto, demarcou-se a Estação Ecológica de Tamoios. Nós queremos preservar o 

meio ambiente. Em qualquer país sério do mundo há esse casamento meio ambiente com o 

progresso, com a economia. 

E aquilo, como falei no dia de ontem, que a minha caneta é mais poderosa que o Rodrigo Maia, 

pronto. A imprensa já fez um carnaval.  “Olha o cara aí”, a poderosa bic em ação. Mas é, ela 

tem força sim. Um decreto, a gente estuda, passa pela Secretaria, pela SAJ, a Secretaria Jurídica 

nossa, e nós podemos baixar um decreto regulando uma lei. 

E muitas vezes, uma lei que foi regulamentada por um decreto e o decreto foi abusivo. E nós 

temos que mudar esse decreto, por que não? Tem amparo jurídico, vamos mudar. E a Estação 

ecológica, é uma canetada minha. Nada contra o meio ambiente. E nós podemos sim, com essa 

bic, com Rodrigo Maia, com Marcelo Álvaro Antônio, com o nosso querido aí, que não citei o 

nome dele, porque é a pessoa mais importante desse momento, não sou eu. O cabra da peste 

Gilson Machado, faltou sanfona, Gilson. Não vou embora feliz, pode ter certeza que você pisou 

na bola no primeiro dia. Está certo? 

Nós podemos trazer, eu não sei quanto Cancún tem divisa por ano, para o México, quanto? 22? 

12 bi, 1 bilhão por mês, de dólares. Com todo respeito, sem bairrismo, quem conhece a Baía de 

Angra, na maioria dos aspectos é muito melhor do que lá. E muita gente quer fazer turismo lá 

e não tem dinheiro. Faz aqui no Brasil. Águas quase paradas, tanto a cobertura da Ilha Grande, 

mais dezenas e dezenas de ilhas. Uma temperatura bastante agradável, água transparente, não 

tem onda. 

Agora, Estação Ecológica de Tamoios. Como se botasse no papel que é estação ecológica e 

tudo está preservado. Se meia dúzia de nós quiser ir comigo hoje à noite lá, nós faz barbaridades. 

Depreda o patrimônio, corta árvore, pesca robalo na boca do rio na época que está procriando, 

na época do defeso. Então um pedaço de papel não diz nada. Agora países outros se fazem esse 

casamento, porque nós não podemos fazê-lo também? 

Pouquinho mais ao sul eu conheço ali a boca a foz do rio Ribeira de Iguape, sou criado no Vale 

do Ribeira e ali tem a estação ecológica da Juréia, foi ampliada. Três cidades, Cananéia, Iguape 

e ilha Comprida que em grande parte vivia do turismo da paulistada que tem recurso, que descia 

para pegar o robalo de currico ou para pegar um peixe sem qualquer valor comercial, não pode 

fazer mais, e grande parte se volta para o que? Para o bolsa família, para um fraudulento, que 

dois terços é fraude no seguro defeso. Porque não mudar isso daí? Se depende de uma caneta 

que também é um decreto está à disposição do progresso e do meu País, e não em causa própria. 
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Com toda certeza o Daniel, o Nilton, o Niton hoje tive pela primeira vez na vida né, foi a cúpula 

da nova CNBB nos visitar. Eu recebi com toda cordialidade, eu sou católico também, minha 

esposa é evangélica, e falou de alguns pontos turísticos religiosos no seu Estado e o turismo 

religioso, como o Gilson tem me abastecido de informações bem como o ministro Marcelo 

Marco Antônio, é uma coisa que também junta a fé com renda. E porque não estimular isso daí? 

Se não tem recursos pelos contingenciamentos, sabemos disso aí, nós temos a internet, nós 

temos cada um de nós para ajudar divulgar isso daí. Não precisamos fazer como no passado né, 

consultorias milionárias, desviando recurso público por uma atividade que não trazia 

absolutamente nada de retorno para o nosso País. 

Então nós temos tudo aqui para que via turismo nós ajudarmos a economia do nosso Brasil. 

Temos uma reforma que é um pouco salgada pela frente, a previdenciária, mas que é necessária, 

porque não adianta você ter um holerite, um bom valor, os números bastante grandes se for no 

banco mais tarde, daqui a alguns anos e não ter recurso para tal. E essa reforma vai nos ajudar 

trazer recursos, fazer com que pessoas invistam aqui no nosso Brasil de dentro e fora. 

Então casando tudo isso, o turismo, dado o que Deus o nos deu, tem que fazer parte da nossa 

economia porque não existe governo bom com economia ruim tá? Todo mundo aqui que já 

passou pelo Governo ou acompanhou sabe, pode botar um santo como presidente, governador 

ou prefeito, se a economia, for mal ele vai ser defenestrado de lá. 

Agora o grande problema que nós temos, sem querer entrar na questão político partidária, é a 

seguinte: quem poderá vir depois de nós. Quantos aqui votaram em mim até eu sendo mais ruim 

ou menos ruim, melhor dizendo, até como sendo menos ruim, mas tinha uma questão ideológica 

que é grave e paira sobre nós esse fantasma. Nós não queremos partir para uma situação, como 

temos aí alguns países riquíssimos, como a nossa querida Venezuela, que descambou para uma 

situação bastante complicada, como estamos acompanhando na Argentina também, a volta de 

uma ex-presidente na condição de vice, até o momento, que pode levar aquele País maravilhoso, 

que é a Argentina, para uma situação semelhante à Venezuela, e esse mal não estamos livre de 

o País um dia dar uma marcha ré. Devemos lutar por isso também, não por mim, até porque não 

queiram a minha cadeira, ocupar aquela cadeira é muito difícil, não é fácil enfrentar tantos 

problemas e tantas pressões que nós temos de vários setores da sociedade, mas devemos sim, 

buscar fazer o melhor pelo nosso País. 

E indo para o encerramento, prezado Marcelo Marco Antônio, Querido Gilson Machado, colega 

de Crateús, conhece a família da minha esposa, tá certo. Pessoas pobres lá, a família da minha 

esposa a família lá de Crateús. Onde eu fui amarrar meu bode? O Gilson, a gente estava 

discutindo o decreto das armas e ele falou, “tudo bem, não ter arma de fogo tudo bem, mas não 

pode tirar a minha peixeira da cintura”. 

Então meus amigos, o momento é de confraternização e nós ousamos com o Gilson Araújo. Se 

lá atrás Santos Dumont não ousasse não voaria. Se Jacques Cousteau também não ousasse, em 

grande parte, dado ao trabalho dele não podíamos estar fazendo o mergulho de narguile, a não 

ser o de apnéia, o de narguile também é muito importante para essa área. Muita coisa movimenta 

o turismo de mergulho. 
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Então estamos ousando com o Gilson, uma pessoa de palavra fácil, fala bem, fala a linguagem 

do povo, não é apenas sanfoneiro, como a imprensa disse há pouco tempo, como se ser 

sanfoneiro fosse uma coisa que não desse mérito para ele. Quem sabe tocar uma sanfona aqui 

levanta o braço? Só o Gilson mesmo, só o Gilson mesmo, tá certo. E o seu currículo, a sua 

vivência e a sua vontade de trabalhar pelo turismo e pelo Brasil superam quaisquer empecilho, 

qualquer dificuldade que porventura ele possua. Ele vai superar os obstáculos, vai fazer com 

que a Embratur realmente seja algo de orgulho e não como de há pouco tempo atrás pelo amor 

de deus não vou adjetivar aqui. 

Acredito em vocês, porque nós melhorando o Brasil estará bem. E o Brasil estando bem todo 

mundo aqui vai ser mais feliz. 

Meu muito obrigado a todos, 

Brasil acima de tudo e nosso Deus acima de todos. 

Muito obrigado.  

(BOLSNARO, 2019)  
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ANEXO C - DISCURSO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, JAIR BOLSONARO, 

DURANTE A CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO AEROPORTO GLAUBER ROCHA 

EM VITÓRIA DA CONQUISTA/BA. 

Vitória da Conquista/BA, 23 de julho de 2019. 

Áudio original disponível em: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-

planalto/audios/2019/audio-do-discurso-do-senhor-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-

durante-a-cerimonia-de-inauguracao-do-aeroporto-glauber-rocha-vitoria-da-conquista-ba-

09min52s 

Deus, família, Brasil. Falar depois do jovem ACM Neto, do nosso querido prefeito de Vitória 

da Conquista e do nosso técnico capitão Tarcísio fica difícil. Mas Tarcísio, você tem a melhor 

equipe que você, porque você teve toda liberdade para escolhê-la. Temos um presidente da 

República que deve lealdade a esse povo maravilhoso do nosso Brasil. E que busca de todas as 

formas honrar aquilo que prometeu durante a pré campanha e uma curta campanha. E nessa 

curta campanha, eu agradeço a minha vida a Deus e em grande parte ao povo brasileiro, não só 

pelas orações bem como pela confiança por ocasião dos dias das votações. 

Prezado ACM Neto, eu conheci o velho ACM, no final dos anos 80, quando era vereador no 

Rio de Janeiro. Conheci um homem forte, combativo, leal e extremamente preocupado e 

devotado para com o seu povo da Bahia. Deixou ele, na segunda e na próxima geração, bons 

frutos, que chamo de garoto porque você é muito mais novo do que eu. Lá na frente, se Deus 

quiser, você ocupará um dia a honrosa cadeira que ocupo. Não estou em Vitória da Conquista, 

não estou na Bahia e nem no Nordeste, estou no Brasil. 

Não há divisões entre nós. Sexo, raça, cor, religião ou região, somos um só povo, uma só raça, 

com um só ideal, um só objetivo: colocar esse grande País no lugar de destaque que ele merece. 

Mas para chegarmos lá não basta apenas a vontade de um homem ou de uma mulher, prezada 

Daiana Pimentel, ela virá da união de todos nós, do Poder Executivo, do Poder Legislativo - 

aqui bem representado por vários parlamentares -, e nós cada vez mais ao nos conscientizarmos 

da nossa força e de onde podemos chegar, esse objetivo, esse sonho será concretizado. 

Eu amo o Nordeste. Afinal de contas, a minha filha tem em suas veias sangue de cabra da peste. 

Cabra da peste de Crateús, o nosso estado aqui, mais para cima, o nosso Ceará. Quem é 

nordestino aqui levanta o braço. Quem concorda com o presidente Jair Bolsonaro levanta o 

braço. Estamos juntos ou não estamos? 

É Brasil acima de tudo, é Nordeste no coração do povo, é Deus acima de todos. 

Eu, como presidente, assim como os governadores e prefeitos são os técnicos, como se fosse 

um time de futebol. Nós escalamos o nosso time e esse time é que tem que dar a verdadeira 

resposta para aquilo que nós queremos, levando-se em conta o que nós temos. Como o nosso 

querido prefeito falou agora pouco aqui sobre Israel. Muitos que me acompanharam eu dizia, 

ao longo de quatro anos, que eu andei pelo Brasil, primeiro sozinho, depois os amigos foram se 
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chegando. Olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha agora o que o Brasil tem e o 

que nós não somos. Pode ter certeza, com fé, com respeito ao povo brasileiro e com patriotismo, 

nós colocaremos o Brasil no local de destaque que ele bem merece.  

Ao meu querido povo baiano, amigos de Vitória da Conquista, vocês foram fundamentais nessa 

conquista deste aeroporto. Que não é obra minha, nem de qualquer um outro presidente ou 

qualquer governador. É uma obra feita com dinheiro do povo brasileiro. E tudo que pudermos 

fazer por qualquer região, qualquer estado e qualquer município do Brasil, nós faremos.  

E o grande sucesso, determinei aos meus ministros, não deixar obra parada. Obras eleitoreiras 

não acontecerão mais a partir do meu governo. Vamos concluir as obras e dizer que lamento 

muito o governador não está aqui. Afinal de contas, ele estaria ao lado do seu povo. E nós não 

temos qualquer preconceito, não queremos dividir partidos. Não aceitamos, obviamente, queira 

impor a nós o socialismo ou o comunismo.  

Não admitiríamos mudar a cor da nossa bandeira. Não podemos admitir qualquer partido, ACM 

Neto, que queira solapar os valores familiares.  Prezado prefeito, não podemos admitir quem 

queira deixar de lado, não respeitar as religiões. O estado é laico, mas nós somos 

cristãos.  Humildemente quero agradecer também aos operários, do mais humilde, do ajudante 

de pedreiro ao engenheiro, a execução dessa maravilhosa obra que estamos inaugurando nesta 

data. Uma obra que trará muitos benefícios para a região.  

E eu sou um amante do turismo. Estou aqui com Gilson Neto, um cabra da peste, de 

Pernambuco.  Presidente da Embratur, que tem rodado o Brasil na busca de mostrar aquilo que 

nós temos de melhor, não só para o Brasil, bem como para o mundo. O turismo em nosso 

governo fará parte sim do PIB Nacional.  

E para isso, prezados colegas políticos, especial do parlamento aqui. Eu tenho um sonho no Rio 

de Janeiro, que, com toda certeza, o Cajado tem um aqui na Bahia também. Eu quero 

transformar a Baía de Angra em uma Cancún. Cancún fatura 12 bilhões de dólares por ano. E 

a Baía de Angra fatura o que? Quase zero. Por que? Por causa do xiitas ambientais, desses que 

fazem uma campanha enorme contra o Brasil lá fora. Eu não sei porque essa gente tem tanto 

amor com ONGs estrangeiras. O Estado está aparelhado. É um trabalho hercúleo desaparelhá-

lo. 

Não temos preconceito contra ninguém, mas temos uma profunda repulsa com quem não é 

brasileiro. Vamos juntos mudar o Brasil. Cada vez mais integrarmos a todos que frequentam e 

que habitam esse solo maravilhoso de oito milhões e meio de quilômetros quadrados, chamado 

Brasil. 

Nós vamos atingir o nosso objetivo, porque estamos unidos. 

Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. 

(BOLSONARO, 2019) 
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ANEXO D – DISCURSO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, JAIR BOLSONARO, 

DURANTE CERIMÔNIA DE POSSE DA SECRETÁRIA ESPECIAL DA CULTURA DO 

MINISTÉRIO DO TURISMO, REGINA DUARTE - PALÁCIO DO PLANALTO 

Palácio do Planalto, 04 de março de 2020 

 

Áudio original disponível em: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-

planalto/audios/2020/audio-do-discurso-do-presidente-da-republica-jair-bolsonaro-durante-a-

cerimonia-de-posse-da-secretaria-especial-da-cultura-do-ministerio-do-turismo-regina-duarte-

palacio-do-planalto-06min28s  

  

Eu, como geralmente faço uso da palavra sem ler, eu confesso que é um momento muito difícil 

para mim, porque o que muitos têm na cabeça é que eu sou uma pessoa que está longe de amar 

a cultura. Ao longo das últimas décadas, a cultura representou algo para nós que, em muitos 

momentos, não era aquilo que a grande maioria do povo queria, almejava. Ela foi cooptada pela 

política de modo que ela foi usada para interesses políticos partidários e obviamente muita gente 

se rebelava contra isso e, na minha cabeça, de um humilde capitão do Exército Brasileiro, estava 

patente que essa não era a cultura que realmente devia ser desenvolvida com o dinheiro público 

no Brasil. 

 

A definição de cultura se resume a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos e, com 

esse propósito, depois de um ano de governo, nós achamos, eu tenho certeza, a pessoa certa, 

que pode valorizar, por exemplo, a lei Rouanet, tão mal utilizada no passado. (aplausos) 

  

Acreditem, o teto para um só artista era R$ 60 milhões. Num País como o nosso, entendemos 

que há um exagero nisso, botamos um teto e filtros também, afinal de contas, ela deve atender 

o artista no início de carreira ou aqueles que, depois de se iniciarem nela, precisem de um 

incentivo para se consolidar no mercado. 

 

E a cultura vai muito além do que nós pensamos. Quando você está em casa. Eu, lá atrás, era 

ouvinte da Rádio Bandeirantes, nos idos 1960, no Vale do Ribeira, Eldorado Paulista, ouvia 

canções caipira, e muito. E hoje, quando você liga o rádio na tua casa ou está indo ao serviço 

trabalhar, de acordo com o ritmo daquela música, você vai chegar com vontade de trabalhar ou 

não. 
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A cultura, Regina, influencia na economia. Lógico, ela não é palpável, prezada Teresa Cristina. 

Você sorriu agora, quando falei da música sertaneja, e você, nossa ministra da Agricultura, 

ligada às pessoas do campo, bem sabe o que é isso. 

 

Então, a música é um ânimo, é uma injeção de coragem, e você, e nós temos que resgatar isso, 

e o tempo voa.  Nós já deixamos um ano para trás e ainda, de forma tímida apenas, começamos 

a escrever a cultura com a chegada dessa grande mulher. 

 

Regina Duarte, nós estamos colocando nas mãos de quem realmente entende do assunto esse 

desafio. 

 

Regina, todos os meus ministros também receberam seus ministérios de porteira fechada - é o 

linguajar político -, ou seja, ele tem liberdade para escolher seu time. Obviamente em alguns 

momentos eu exerço o poder de veto em alguns nomes, já o fiz em todos os ministérios, até 

porque, para proteger a autoridade que, por vezes, desconhece algo que chega ao nosso 

conhecimento. 

 

Isso não é perseguir ninguém, é colocar o Ministério, as Secretarias na direção que foi tomada 

pelo chefe do Executivo e que foi acolhida por ocasião daquele longo tempo de pré-campanha, 

que o meu durou quatro anos,  porque não tinha  recursos, não tinha a Imprensa ao nosso lado, 

muito pelo contrário, e, ao longo desses quatro anos, eu senti em todos os cantos do  Brasil o 

que o povo queria e, de imediato,  inspirado na minha esposa, que é evangélica, nós adotamos 

o João 8:32: a verdade tem que estar presente em todos os momentos da nossa vida. 

 

E por muitas vezes, muitas vezes, ela dói, mas é uma realidade que nós temos que enfrentar 

para nós atingirmos o objetivo, aquele ao qual nosso coração assim traçou. Eu tenho certeza, 

como já falei pra você, prezada Regina Duarte, você merece mais do que isso, você vai passar 

por um momento probatório, e tenho certeza que você vencerá esse momento, pelo seu passado, 

pela sua alegria e, acima de tudo, a sua sinceridade. 

 

Você não está vendo um brucutu na tua frente não, tenha certeza disso, você tem aqui um amigo, 

e a grande ponte para chegar até ele está ao teu lado. 
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Tenho certeza que a sua maneira de ser, a sua alegria, você conquistará mais ainda todos nós, 

não para o bem da cultura apenas, mas para o bem do nosso querido Brasil. 

 

Prezada Regina, bem-vinda, Deus te abençoe, e tenho certeza que você cumprirá essa missão 

muito bem cumprida. 

 

Parabéns, felicidades, parabéns ao Brasil por essa escolha. 
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ANEXO E - DISCURSO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR BOLSONARO NO 

EVENTO DE LANÇAMENTO DA RETOMADA DO TURISMO NO PALÁCIO DO 

PLANALTO. 

Brasília/ DF, 10 de novembro de 2020.   

Vídeo original disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sYmx4UgJjTU  

Boa tarde senhores e senhoras, 

Se me permite, eu quero rapidamente falar de três assuntos, de o porquê o turismo é travado no 

Brasil. Está aqui o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Está aqui o Marcelo, ministro 

do Turismo.  

Por exemplo: Fernando de Noronha, se alguém quiser ir para lá, tem uma taxa estadual de R$ 

73,52 por dia. E uma taxinha Federal, para quem quiser ir na praia, de R$ 110,00. Se você for 

estrangeiro, passa para 220. Quem vai numa pipoca dessa? Eu não quero falar palavrão aqui, 

porque eu sou uma pessoa bastante educada. Não tem como ir para frente essa pipoca, não tem.  

Agora, vamos tentar, prezado Ricardo Salles, Marcelo Antônio... se o morador de Fernando de 

Noronha pode decidir sobre o seu futuro? Falam tanto de democracia e liberdade.  

Estou aqui com a praia do Sancho, aqui ó (mostra o celular) esse feriadão não teve ninguém lá. 

Aqui do continente, um ditador disse que “não, enquanto tiver covid não tem turismo nesse 

negócio aí.” E fica por isso mesmo. 

De vez em quando eu fico preocupado com a... o pessoal do turismo, empreendedores, da forma 

como eles lutam para vencer obstáculos e barreiras no Brasil. Vamos tentar... vamos buscar a 

fazer a nossa parte, mas não depende muito também de mim apenas, depende do Parlamento, 

depende do governo estadual. Agora, criou-se dificuldade para vender facilidade talvez ou para 

emperrar o crescimento do Brasil. 

Uma outra coisa simples, entre os três assuntos, simples. Eu tive um tempo atrás jet ski. Até já 

apanhei muito da imprensa, porque que tem jet ski é marajá. E lá atrás, para tirar habilitação de 

jet ski era uma prova simples na capitania, prova teórica. Depois um maluco fez uma besteira 

na praia, atropelou um banhista, daí simplesmente tornou-se quase impossível tirar habilitação 

de jet ski. No corrente ano, entrei em contato com o comandante da Marinha e com o almirante 

responsável, desburocratizamos bastante, mas está longe ainda do ideal. 

Vocês vão para minha região por exemplo, o Vale do Ribeira. O Ribeira de Iguape, nesta época, 

é um rio limpo, caudaloso, praticamente inexiste nada naquela região. Região mais pobre do 

estado de São Paulo, a não ser a mata. Se você quiser por exemplo, empreender, comprar 10, 

15 jet ski para explorar aquilo com turista, você não pode fazer. Por quê? O cara chega lá, não 

tem habilitação, não pode andar de jet ski.  
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E tem país do mundo, que o elemento assina, o turista, um termo de responsabilidade. Aqui 

tudo é complicado. Parece que o Estado o tempo todo tomando conta do cidadão, o cidadão é 

um inimputável, é um irresponsável, não pode termo de responsabilidade para nada. Tenha 

certeza que o ano que vem nós vamos resolver a questão da habilitação de jet ski. Porque daí, 

entram os lobbys, porque que vai no Parlamento. Já montei a minha auto-escola de jet ski, e 

isso e aquilo e as dificuldades cada vez aumentam mais. 

O último assunto. Que eu tive em viagem fora do Brasil e o chefe de Estado falou que poderia 

gastar conosco, né, por volta de 1 bilhão de reais, para investir na Baía de Angra. Para fazer da 

Baía de Angra algo para invejar Cancún. E com todo respeito, eu estive em Cancún uma vez, é 

muito melhor a Baía de Angra. 

Eu tenho uma recordação da Baía de Angra, uma multa de 10 mil reais, num dia que não estava 

lá. É a recordação que tenho na Baía de Angra. Como o pessoal do Rio diz, quando vai para 

Niterói: “Vá para Niterói e ganhe uma multa.” Lá no Rio, o turista vai para Baía de Angra e 

ganha uma multa. Se bem que melhorou bastante isso aí, depois da nossa chegada lá. É isso 

mesmo, ou não? Resolveu bastante, né Ricardo? Até o homem do campo disse que melhorou 

bastante a questão de Ibama e do ICMBio no Brasil, bastante. Vai melhorar mais ainda. 

Agora, profissionais do Turismo né, se eu quiser esse investimento, dinheiro de fora, para fazer 

uma maravilha na Baía de Angra, eu tenho que revogar um decreto. Agora você pode perguntar: 

“revoga, presidente?” Não, quem revoga decreto ambiental não é o presidente, é o Congresso. 

Então, essa turma de xiita ambiental, xiita ambiental, os baluartes do atraso no Brasil, que a 

imprensa gosta muito de defender essa turma, né?  

Eu tenho que mandar um projeto para o Congresso. Agora, antes de mandar o projeto, eu 

converso com lideranças, vê se tem clima para gente botar em votação. Ainda não tem.  

Em consequência, a Baía de Angra, a gente podia estar faturando ai alguns bilhões por ano com 

turismo, tá lá, abandonada. E nós temos que, isso que acontece na Baía de Angra, já conversei 

com outros governadores, até informações que o governo da Bahia teria interesse, não sei se é 

verdade, como também de Goiás. Em revogar alguns decretos ambientais para o turismo.  

Então, o país está travado. Um dinheiro fácil que entra para nós, é um dinheiro que, com todo 

respeito, né, exige pouco investimento, muitas vezes. Uma pousada lá em Fernando de Noronha 

está em média 2 mil reais, para mim, é dinheiro para caramba.  

A imprensa aí ó, que fala um tanto do meu cartão corporativo. São três. Dois não tem nada a 

ver comigo. É para alimentar ema, a energia elétrica, dar comida pra 200 que.. lá do Torto e lá 

do Alvorada. Muitas vezes passagem, combustível de gasolina para fora do Brasil. E tem um 

cartão corporativo, meu particular. De novo, 26 mil por mês que eu posso gastar onde quiser. 

Se eu quiser pegar o cartão, pegar e sacar os 26 mil e comprar em cerveja, eu compro cerveja. 

Não gastei nada até hoje. Continuem batendo em mim sobre o cartão corporativo, não tenho 

problema.  



203 
 

Mas pra mim é caro demais. Dois mil reais, numa... num bangalô, seja lá o que for, em Fernando 

de Noronha. Não pode continuar assim. E por que é caro também? Porque ninguém quase pode 

ir para lá. É restrição de toda maneira.  

Tinha até um gerador de energia lá, eólica, é isso mesmo? Um passarinho apareceu morto lá 

embaixo, acabou. Não tem mais energia eólica na... em Fernando de Noronha. E agora tem uma 

pequena termoelétrica lá, um gerador a óleo diesel, que os caras vão lá, com o carro elétrico e 

recarrega o carrinho, lá na geradora movida à diesel. É uma enganação.  

Se eu não me engano, Cancún, por favor me corrija, fatura 12 bilhões de dólares por ano. Não 

tenho certeza, acho que é por aí. A gente poderia tranquilamente faturar 1 bilhão de dólares por 

ano, lá na Baía de Angra. E o Rio de Janeiro precisa disso. Precisa de emprego, precisa de 

impostos. O que está virando a Baía de Angra? Território de milícias, bandidagem. O marginal 

de fuzil já foi para a região de Angra. Um tempo atrás, tinham uns piratas de jet ski. Esses não 

precisam de habilitação. Esses não têm problema. Então, nós atrapalhamos a nossa própria 

vida.  

Discurso bonito do Gilson, aqui. Meu irmão, cabra da peste, aí lá de Pernambuco. Também o 

do Marcelo Antônio, indicação do Onyx para ser ministro, não é Onyx? Parabéns ao trabalho 

de vocês.  

A isenção de vistos no passado, ideia de vocês juntos com o pessoal do Turismo. Muita coisa 

foi feita, o socorro a vocês. Vocês foram na lona nessa pandemia, que foi super dimensionada.  

A manchete amanhã, “ah, não tem carinho, não tem sentimento com quem morreu.” Tenho 

sentimento com todos que morreram, mas super dimensionado. Tudo que eu falei sobre o vírus 

lá atrás, e eu apanhava feito cão sarnento na porta da igreja, se comprova que é verdade agora. 

Até invenção de impostos para a vitamina D, tudo. Até isolamento vertical, que não podia ser 

daquela forma: “fique em casa, economia, a gente vê depois.” Afundaram vocês.  

A política fácil, demagógica. Vendo prefeito mandar soldar porta de lojas de ferro em São 

Paulo, algemar mulher na praia de biquíni, uma covardia, uma patifaria. Só se vê isso em 

ditadura, pô. E me chamam de ditador ainda. Mas a economia, ela é vital, obviamente, 

pleonasmo abusivo, para a vida.  

E quando se destrói um setor, ou setores, todos sofrem. E a morte por fome, como disse lá atrás, 

e agora essa imprensa aí, de papel, essa brincadeira que nós temos de imprensa no Brasil, já 

começa a falar que as mortes estão chegando e vão ser maior do que o próprio covid. Bem 

como, novas pesquisas, ainda não comprovadas oficialmente, mas estudos avançados têm 

mostrado que não chega a 20% o número de óbitos do covid, o resto foram outras causas. E nós 

aqui, em uma onda mundial, fechamos tudo. Um só país não fechou no mundo, pelo que eu 

tenha conhecimento. E lá está sendo diferente. E aqui, a coisa já começa a amedrontar o povo 

brasileiro, com uma segunda onda. Tem que enfrentar, porra. É a vida. Tem que enfrentar.  
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E digo mais, como Chefe de Estado, tenho que tomar decisões, que não me deixaram tomar. 

Não sei por que cargas d’água. E nós temos que decidir e decidindo, nós podemos acertar. Não 

decidindo, já erramos. 

Então, o que faltou para nós não foi um líder. Faltou deixar um líder trabalhar. Que eu fui eleito 

para isso. Imagina se tivesse um Haddad no meu lugar? Ou tivesse um governador de São Paulo 

em meu lugar? Como é que estaria o Brasil? Que desgraça estaria esse país? Semelhante aqui 

ao sul, Argentina, onde eles fecharam tudo. O pessoal está fugindo para o Uruguai já. Alguns 

já começam a ir para o Rio Grande do Sul. Será que Rio Grande do Sul vai se transformar em 

uma Roraima? Da Venezuela para Roraima, da Argentina para o Brasil? Nós não queremos 

isso. Rivalidade com a Argentina, apenas futebol. Nada mais além disso. 

Então, falta para todos nós a coragem. E digo pra vocês, empreendedores, eu sou empregado 

de vocês. Não tem que ter muita cerimônia para conversar comigo ou conversar com um 

ministro meu. Temos que buscar soluções é ter coragem para decidir.  

O Parlamento tem essa culpa também, nessas questões. Eu sei como funciona o Parlamento. E 

ali tem uma corrente forte de esquerda. Corrente do atraso. Corrente para dividir o que é dos 

outros, não o deles.  

E parece que o Brasil não corre o risco de ir para esquerda em definitivo. Não temos um sistema 

sólido de votação no Brasil. Que é passível de fraude sim. Que tudo pode mudar no futuro com 

fraude. Eu entendo, que eu só me elegi presidente porque tive muito voto e não gastei nada não, 

2 milhões de reais, arrecadado por vaquinha.  

Não terão vocês, com todo o respeito, não vou jamais tecer elogios para mim, jamais. A minha 

vida aqui é uma desgraça. É problema o tempo todo, não tenho paz para absolutamente nada. 

Não posso mais tomar um caldo de cana na rua, comer um pastel. Assim quando saio vem essa 

imprensa perturbar. Pegar uma piada que eu faço com o Guaraná Jesus, para tentar me 

esculhambar. Tá certo? 

Então, pessoal, nós temos que buscar mudanças, pô. Não teremos outra oportunidade. Aí, vem 

uma turminha aí, falar de: “ah, queremos um centro, nem ódio para lá, nem ódio para cá.” Ódio 

é coisa de maricas, pô. Meu tempo de bullying na escola, era porrada. Agora, se chamar um 

cara de gordo é bullying. Nós temos como mudar o destino do Brasil. Não terão outra 

oportunidade. 

O Macri na Argentina, é história, não conseguiu implementar as suas políticas. Começou a levar 

pancada dos seus seguidores, como eu levo agora também. Voltou a turma da Kirchner, Dilma, 

Maduro, Evo, que já está na Bolívia uma hora dessas de volta.  

E olha agora, como é que fica a situação? Os empresários tendo os seus bens desapropriados, 

aumentando, aí sim, absolutamente taxas e juros e taxas e impostos e o Brasil não pode ir para 

esse lado, meu Deus do Céu. A minha cadeira está à disposição. Não sou super-homem. 

Naquela pipoca lá tem kriptonita ou um formigueiro.  



205 
 

Eu vejo pessoas articulando para chegar lá, não por seus méritos. Mas criticando, falando mal, 

falando besteira o tempo todo, mentindo, provocando, caluniando, perseguindo os (meus) 

familiares o tempo todo. Não querem chegar por seus méritos, mas, sim, para derrubar quem 

está lá. Alguém acha que eu tenho alguma tesão  em estar naquela cadeira? Está completamente 

equivocado. Preciso de ajuda para arrumar esse Brasil.  

Acaba o Auxílio Emergencial em dezembro, como ficam esses quase 40 milhões, Onyx, de 

invisíveis? Que perderam tudo agora. O catador de latinha, não tinha latinha para catar na rua. 

Não tinha como vender um biscoito Globo na praia. Não tinha como vender um mate na 

arquibancada de jogo de... no estádio de futebol. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com 

esse negócio, pô.  

Lamento os mortos, lamento, todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. O 

Sérgio vai morrer um dia, não é Serjão? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que 

deixar de ser um país de maricas. Olha que prato cheio para a imprensa, ó. Prato cheio para a 

urubuzada que está ali atrás, ali.  

Temos que enfrentar, peito aberto, lutar. Que geração é essa nossa? Que geração é a minha? A 

do Milton, é diferente, 60 anos de idade. A geração hoje em dia é Toddynho, Nutella, zap.  

É uma realidade, e pessoal, vocês sabem disso. Todo mundo que tem riqueza, não pode dizer 

que é feliz não. Ele tem que tomar cuidado com a riqueza. E está cheio de malandro de olho 

nela, e o Brasil é um país riquíssimo.  

Assistimos há pouco aí, um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o 

fogo da Amazônia, levanta as barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos 

fazer frente à tudo isso? A perda da diplomacia, não dá, não é, Ernesto? Que quando acaba a 

saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Precisa nem usar pólvora, mas tem que saber 

que tem. Esse é o mundo. 

Ninguém tem o que nós temos. Não é só de riquezas minerais, biodiversidade, campos 

agricultáveis. Temos regiões turísticas também, uma fortuna. Nós temos que nos fortalecer, e 

como fortalecer? Liberando a economia, livre mercado. Dando liberdade para quem quer 

trabalhar, não enchendo o saco, não atrapalhando quem quer produzir.  

Bacana este evento, bacana, mas e daí? E daí, imprensa? E daí, né? Bateram tanto em mim no 

passado sobre e daí? E Daí? Quer que faça o quê?  

Nós temos que tentar mudar o Brasil. Não teremos outra oportunidade. Não teremos um líder 

feito de... em um prazo de 2 anos, não vai aparecer. A não ser, em cima da grana, né, aí, aparece. 

Comprando um montão de coisas por aí. Em especial os marqueteiros. Fora isso, não terão 

outros líderes, em tão curto espaço de tempo. E a chance de mudar é essa. Eu estou me expondo 

aqui, podia estar quietinho. Vou sofrer uma saraivada de críticas da mídia, porque eu estou 

falando aqui. Que não estão acostumados a ouvir a verdade, é só fake news. 



206 
 

Senhores, me desculpem algum exagero, alguma coisa. É um desabafo, porque eu passei 28 

anos dentro da Câmara e pedi a Deus para ter uma oportunidade um dia de mudar o Brasil. Eu 

posso até não mudar, mas eu vou tentar. Não estou preocupado com a minha biografia, se é que 

eu tenho biografia.  

Muito obrigado a vocês. 

(BOLSONARO, 2020) 
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ANEXO F - DISCURSO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA JAIR BOLSONARO NA 

CERIMÔNIA DE POSSE DO SENHOR GILSON MACHADO, MINISTRO DE ESTADO 

DO TURISMO, REALIZADA NO PALÁCIO DO PLANALTO. 

Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020.  

Vídeo original disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=9_hSeOOZFy4&list=PL_vtLIQIuE-

t_eClPnr2wmextVXcaY5Kc&index=2&t=53s  

Não estava previsto eu falar, mas o Gilson me animou, depois dessa de elogiar a sogra, eu não 

sei se conseguirei superá-lo. 

Mas vou citar um passado de Fernando Collor de Mello. Todos nós temos uma vida, coisas 

acontecem nela, momentos difíceis, momentos alegres e eu lembro uma vez vendo o senhor 

Fernando Collor de Mello quando alguém lhe perguntou qual a sua idade e ele resolveu não 

dizer qual a sua idade, é um direito dele, eu tenho meia cinco, mas qual foi a resposta dele? Por 

que ele estava com uma cara bastante jovial, ele estava felicíssimo, ele respondeu, vê se é isso 

mesmo? "O homem tem a idade da mulher que ama".  

E agora eu vou homenagear o Tarcísio, que é um capitão, está faltando o Wagner Rosário aqui, 

que é capitão também. Você sabe capita, por que nós somos... temos cara de jovem? Bonitos. 

E não cara por exemplo, com todo respeito, do general Heleno. É porque nós somos capitães. 

Então nós temos a idade do nosso posto, assim como o Alexandre Garcia tem uma cara de 

jovem, porque tem a cara de recruta de infantaria, parou como recruta. 

Essa é a nossa vida e a vida se faz de momentos, longe de querer ser poeta, mas os momentos 

eternizam a nossa vida, eu tenho a cara da dona Michelle, podem ter certeza disso. 

E os momentos né, são como esses. Eu quero agradecer do fundo do meu coração o trabalho do 

Marcelo Álvaro Antônio à frente do Ministério do Turismo. Ele deu tudo de si, passou um 

momento difícil no corrente ano com a pandemia, onde o primeiro setor atingido foi o do 

turismo, que os fluxos internacionais praticamente ou na prática deixaram de existir e os fluxos 

internos também foram reduzidos bastante e o reflexo estava na rede hoteleira. 

Até o Paulo Guedes virou meu inquilino, o seu hotel aqui fechou as portas e ele foi lá para a 

Granja do Torto, e está feliz também, com essa cara que ele está aí porque ele morava... vivia 

dois dias por semana, com a sua amada, e agora vive sete dias por semana, está agradecendo a 

mim do fundo do coração, tenho certeza disso. 

Então Marcelo, muito obrigado, você marcou história no turismo brasileiro, a inflexão do 

turismo começou contigo. 
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Eu quero agradecer aqui agora, elogiar e desejar-lhe muito boa sorte ao Gilson, Gilson 

Machado, ou para os íntimos, Gilson da sanfona, que leva a felicidade em todo local que ele se 

encontra com sua sanfona, mas muito mais do que isso, fala outro idioma, tem curso superior, 

brinco com ele que ele é meu médico veterinário, não tem problema nenhum, e você pode ver 

nunca um paciente do Gilson reclamou do seu tratamento nem entrou com uma ação qualquer 

contra ele, então o Gilson é um veterinário nota 10, os seus pacientes nunca reclamaram do seu 

tratamento. 

Agora, se o Gilson é bom assim é obviamente por causa da sua esposa né, cardiologista, não 

podia ser outra coisa, então parabéns a esse casal maravilhoso, parabéns a senhora aí, a sogra, 

quebramos um novo paradigma aqui agora, vai ser tradição elogiarmos sogra, sogra é bem-

vinda, faz parte da nossa vida e são pessoas que deram alguém que nós amamos, então vocês, 

sem comentários. 

E agora, indo para o encerramento, eu assinei agora há pouco uma Medida Provisória trabalhada 

por muitos aqui, em especial pelo Paulo Guedes, destinando um crédito de 20 bilhões de reais 

para a compra de vacinas. 

E já acertado obviamente com a Saúde, porque aqui todos os ministérios, todos os ministros se 

falam, tão logo tenhamos uma vacina certificada pela Anvisa, ela estará à disposição de todos 

no Brasil de forma gratuita e voluntária. 

E quis o destino que, daqui a pouco, com o capitão Tarcísio para a região do Vale do 

Jequitinhonha, nós viéssemos né, pousaremos logo mais em Porto Seguro. E Porto Seguro é 

uma cidade da Bahia que marca história também, que ali eu acabei de conversar com ela 

novamente, mora a doutora Raissa, uma médica, que no meu entender foi uma das pioneiras no 

tratamento precoce, então vamos nos encontrar, bater um papo, vai estar acompanhada de 

alguns médicos da região. 

Inclusive é uma cidade cujo prefeito, cujo o governo local adotou esse procedimento, e foi 

muito bem-sucedido na questão política. 

Voltar um pouquinho atrás, já que estou vendo aqui os três mosqueteiros, aqui o Eduardo Braga, 

o nosso Bezerra, Fernando e o Eduardo Gomes. É uma coisa muito importante que eu vou falar 

do Rio, mas interessa para todos os estados do Brasil. 

Porque alguns governadores, como o Ronaldo Caiado, já conversei com ele, sei que na Bahia 

também tem um caso parecido como tem em todo o Brasil, nós temos uma área que Deus nos 

deu chamado Baía de Angra dos Reis, quem passou por lá não esquece, água límpida, não tem 

sequer marola, água quente, muitas praias, mais de 300 ilhas, mas que está praticamente 

inviabilizada pelo turismo por um decreto ambiental. 

Alexandre Garcia, você que já foi porta-voz, amigo do Figueiredo, eu tive esse prazer também 

de ser amigo do Figueiredo também, de frequentar o sítio do Nogueira. A gente começa a ver 

aquela região por que nós não nos envolvemos? Porque tem um Decreto ambiental, e ele tem 
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que ser revogado para que quase um bilhão de dólares como eu já conversei com uma autoridade 

fora do Brasil. Querem investir na região, mas tem que revogar um Decreto ambiental. 

Onde eu volto para os três mosqueteiros aqui, isso passa pelo Parlamento e, graças a Deus que 

passa, e evita que algum presidente um dia queira fazer algo que não seja normal ou agrida 

alguma coisa, mas isso não, hoje se você pega uma área enorme como aquela, tem meia dúzia 

de funcionários do ICMBio ou do Ibama para tomar conta ou então não toma conta, a não ser 

meter a caneta e multar pobres pescadores, até usando o ato tendente, acho que tem gente que 

não sabe o que é ato tendente. 

Se eu tocar a mão na cintura aqui agora, alguém pode me acusar, ministro da Justiça, de querer 

matá-lo e nem armado estou, ato tendente, usa-se muito na pesca lá na Estação Ecológica de 

Tamoios, Tereza Cristina são 29 acidentes geográficos e num raio de 1 quilômetro não pode se 

exercer qualquer atividade humana. 

Se por exemplo aí o Fábio Faria estiver morrendo afogado porque o barco dele naufragou, ele 

tem que nadar em direção ao alto mar que se for para a ilha tá ferrado, vai ter problemas. 

Então quem passa perto de uma ilha dessas no seu barco por exemplo com uma rede é autuado 

como já vi, por ato tendente, eu já vi pescador chorar na região porque passou com o barco 

perto da ilha e foi multado pelo ICMBio por ato tendente, não tem cabimento. Nós devemos 

revogar isso da lei com a ajuda do Parlamento, se o Parlamento assim entender, independente 

da questão turística, mas se nós revogarmos isso, o Flávio tem um projeto nesse sentido se não 

me engano, lá na Câmara. Transformando aquela, revoga e transforma essa área de interesse 

turístico, nós vamos fazer algo muito, mais muito melhor do que Cancún a custo zero. 

E o pessoal, Gilson e prezado Marcelo, que costuma passar férias fora do Brasil, para Cancún 

por exemplo, vai preferir ficar na Baía de Angra, é dinheiro para nós, recursos para nós. 

Os municípios ali de Angra dos Reis, Paraty, Mambucaba é o coração da região. E Mangaratiba 

vai lucrar com isso, o Brasil todo vai lucrar com isso. Os turistas de São Paulo vão descer para 

lá, olha a dor de cabeça que deu reformar a estrada Paraty/Cunha, Renan Filho, uma pequena 

estrada que ligava ali Paraty e passava por Cunha e morria na região de perto de Aparecida do 

Norte. Foi mais de uma década para conseguir uma licença para recapear a estrada. 

Isso não pode continuar acontecendo no Brasil, parece até que nós temos recursos sobrando 

Paulo Guedes, não temos, nós queremos investir, trabalhar nessa área. Tenho certeza que esse 

trio maravilhoso que está na minha frente aqui, resolvendo a questão da mesa na Câmara, no 

Senado, que vai ser bem resolvido, tenho certeza disso, não vou interferir em lugar nenhum, 

não vou, eu não interfiro nos meus ministros, quem dirá no outro Poder. Mas vou torcer para 

que aconteça o melhor na Câmara, no Senado e as propostas do Governo, uma vez analisadas 

pelo Parlamento, elas tenham o seu curso, sejam colocadas em votação e a maioria decida o que 

é melhor, todos nós temos a ganhar com isso. 

Então meus senhores, minhas senhoras, meu muito obrigado pela presença de todos, é um 

motivo de satisfação e orgulho estar aqui. Parabenizar o que nos deixa né, e aquele que chega 
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também, e pedir a Deus que continue abençoando o nosso país, que sim chegou a hora de 

sermos, Alexandre Garcia, o país do futuro. 

Muito obrigado a todos.  

(BOLSONARO, 2020) 
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