
 
 
 

Conselhos Municipais de Turismo e a Pandemia de Covid-19 
 
 

O Observatório dos Conselhos, ligado ao Programa de Pós-graduação em Políticas 

Públicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) desenvolveu o projeto “Inovações 

Democráticas para a Recuperação do Turismo na Rota Turística Estratégica Corredor do 

Iguaçu”. Diante dos efeitos da Pandemia da Covid-19 para o turismo e para participação, o 

projeto teve como objetivo realizar um diagnóstico e disseminar o conhecimento sobre 

inovações democráticas relacionadas à e-democracia nos conselhos de turismo de Curitiba, 

Paranaguá e Foz do Iguaçu. Para tanto contou com a colaboração de pesquisadores do grupo 

Turismo e Sociedade da UFPR, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

(UNILA) e da Universidade Estadual do Paraná (campus Paranaguá).  

O estudo revelou que algumas características encontradas nos conselhos não dizem 

respeito somente ao período pandêmico, mas sim a dificuldades enfrentadas há algum tempo. 

Todavia, as adversidades apresentadas pela pandemia impactaram o funcionamento dos 

conselhos de turismo, sobretudo em função da dificuldade para a continuidade da frequência 

de reuniões. Por exemplo, ficou evidente a importância de uma secretaria executiva fixa para 

auxiliar na organização e na operacionalização de questões práticas e cotidianas do colegiado, 

como a comunicação com os conselheiros e a divulgação das ações do colegiado.  

Apesar do momento de dificuldade, nos COMTURs investigados foram observados 

como pontos fortes a alteração no formato de reuniões durante a pandemia com incentivo ao 

uso do ambiente virtual para realização das reuniões. Essa ação sinaliza um processo de 

expansão de capacidades dos conselheiros e demonstra resiliência dos COMTURs durante o 

momento de crise. Destacou-se a criação de Comissões Técnicas para discutir ações de 

enfrentamento da pandemia. Ocorreu também a atuação de lideranças diversas (do setor público 

e do setor privado) para promover o engajamento e a união dos conselheiros assim como o uso 

de grupo em aplicativo de mensagens que facilita comunicação diante da diminuição da 

frequência de reuniões.  

De forma geral, os resultados do projeto apontam que os conselhos têm um perfil 

prático informativo, funcionando como um fórum de comunicação de ações dos membros do 

colegiado e principalmente do setor público. Foi identificada também uma baixa percepção dos 



 
conselheiros sobre os efeitos das deliberações dos conselhos assim como uma falta de 

divulgação das atividades dos conselhos e uma baixa inclusão de cidadãos-usuários das políticas 

de turismo.  

Dessa forma, ficou evidente a importância do equilíbrio entre a atribuição consultiva 

voltada apenas para característica informativa e para a apresentação de ações do setor público 

aos conselheiros, e a função deliberativa. Nesse sentido o conselho deve ser fortalecido 

permitindo que os seus membros decidam sobre políticas públicas a serem implementadas pelo 

poder público. 

Para fortalecer os conselhos como instituições de democracia participativa, o projeto 

identificou que é necessária a capacitação dos conselheiros sobre a natureza e atribuição dos 

conselhos de políticas públicas, sobre as normas jurídicas do colegiado e sobre participação. 

Deve-se ter um foco no engajamento dos conselheiros, estimulando a atuação de comissões 

temáticas coordenadas pelos conselheiros e que podem funcionar inclusive de forma remota. É 

importante a realização de treinamentos para incentivar o uso do ambiente virtual para 

servidores públicos e para conselheiros, sem prejuízo da interação presencial quando as 

condições sanitárias permitirem.  

O fortalecimento dessas instituições de democracia participativa envolve a atenção com 

os meios de divulgação, tais como sítio eletrônico e redes sociais, a fim de promover maior 

transparência e confiança da sociedade nos processos dos colegiados. Também é essencial a 

presença dos cidadãos-usuários das políticas de turismo. Os residentes no município são 

usuários indiretos dessas políticas. Portanto, considera-se relevante a inclusão das associações 

de bairro como membros do COMTUR. 

Dessa forma espera-se que as dificuldades observadas e as recomendações elencadas 

auxiliem os conselhos a se fortalecerem como instituições de democracia participativa relevantes 

para a tomada de decisão nas políticas de turismo. Para esse esforço, a aproximação com a 

Universidade pode contribuir por meio de capacitações e outras pesquisas a serem futuramente 

desenvolvidas. 
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