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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem o intuito de analisar as práticas políticas e espaciais dos agentes de turismo em 

Marabá mediante o programa Mapa do turismo brasileiro. Uma das motivações do trabalho diz respeito à 

dinâmica espacial que o turismo causa nos lugares. Não sem menos, o turismo é considerado um dos setores 

que mais cresce na economia, algo que faz dele uma prática social, na qual o espaço é seu objeto principal de 

consumo (CRUZ, 2000). É dessa forma, portanto, que Marabá se insere como recorte analítico-empírico. 
Para que a atividade turística opere com êxito é necessário que haja políticas públicas e, diante disso, 

o Estado tem a função de planejar e organizar a gestão do território, ainda que ele não seja o único agente 

planejador da atividade turística. Porém, é por ele que se constituem as decisões coletivas que lhe garantem a 
autoridade de um poder público (RODRIGUES, 2013). A política pública é o vetor de direcionamento do 

processo de planejamento, sendo um instrumento de resposta do poder público aos efeitos negativos do 

desenvolvimento. Dessa forma, tomando como referencial teórico a geógrafa Steinberger, usando como base 
o seu livro Território, Estado e políticas públicas espaciais (2013) foi possível analisar, de uma maneira mais 

clara, o papel dos “agentes-atores”, que a própria autora denomina como um novo termo a ser utilizado, no 

âmbito de atuação nas políticas públicas. A autora baseada na leitura da obra de Santos fala que o território 

“não é propriedade do estado e sim de todos os agentes e atores sociais que têm poder do ‘agir político’ na 
sociedade. [...] não é mero recipiente morto que abriga a ação do Estado, [...] é ativo e essa atividade está no 

uso que os agentes e atores sociais fazem dele” (STEINBERGER, 2013, p. 63). É, nesse contexto, que se tem 

a necessidade de estudar a atuação do Estado – mas nesse caso, usando o conceito de Região – no munícipio 
de Marabá, através dos agentes sociais turísticos. Os objetivos específicos para esse trabalho são: identificar 

os agentes do turismo no município de Marabá, produtores do espaço, por meio do Programa Mapa do 

Turismo Brasileiro e identificar e analisar as dinâmicas econômicas relacionadas a atividade turística em 
Marabá. 
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2. MATERIAS E MÉTODOS 

A análise regional é a principal abordagem para se compreender como as políticas públicas de turismo 

são realizadas. Deste modo, parte-se de uma análise dialética como método central da pesquisa em que se 

averigua a relação política de turismo e práticas dos agentes espaciais do turismo notadamente aqueles ligados 
à política municipal. Para isso utiliza-se análise bibliográfica sobre temas do turismo, da geografia regional e, 

principalmente, das políticas públicas regionais. A metodologia para esta pesquisa foi escolhida a partir da 

necessidade da observação de atuação dos agentes de turismo no município de Marabá mediante os critérios 

do PMTB. A primeira parte refere-se à pesquisa bibliográfica sobre o tema. O segundo eixo foi a participação 
e observação sistemática nas reuniões do Conselho Municipal de Turismo (Comtur). A observação sistemática 

foi necessária para saber como a participação dos agentes foi importante na territorialização das ideias e das 

políticas para Marabá. Por meio dela, os agentes se definiram no espaço e no tempo do turismo. Além disso, 
foram realizadas entrevistas com os agentes de turismo que fazem parte desse Conselho. Utilizaram-se 

entrevistas semiestruturadas para que os questionamentos feitos, em relação às práticas políticas, fossem 

respondidos de modo com que a interpretação das respostas se relacionassem aos critérios do PMTB. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Programa de Regionalização do turismo: roteiros do Brasil (PRT) foi uma tentativa de 

descentralização da gestão da atividade turística, no ano de 2003, durante o governo do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva. No entanto, tal política federal assume uma postura contraditória no que diz respeito ao 
sentido real de região. Para o governo, a região turística seria a soma dos recortes espaciais dos municípios 

(pelo efeito da contiguidade espacial) e não, necessariamente, a integração política, cultural e econômica entre 

eles (HAESBAERT, 2010). Mesmo assim, ainda há de se considerar que o conceito de inclusão social aparecia 
em destaque – pela primeira vez – em uma política de turismo de âmbito federal. Diante do cenário de 

elaboração e desenvolvimento de políticas voltadas para a atividade turística, no Pará, por meio do decreto n. 

001/2009, criou-se a regionalização do turismo no estado, com 12 regiões de planejamento (PARÁ, 2009). 

Nesta resolução, a institucionalização das regiões turísticas adequou as regiões-polo de turismo ao Decreto 
estadual n. 1.006, de 19 de junho de 2008 (PARÁ, 2008) que trata da regionalização do território do Pará para 

o planejamento e gestão. Nestes termos, a região torna-se critério de recorte territorial (SERRA, 2017). Porém, 

a ideia de recorte espacial para a região estabelece-se, apenas, de forma administrativa, sem o efeito regional, 
ou seja, a interação entre o que se planeja e o espaço real causa uma autêntica incongruência regional, bem 

como da falta de efetividade de uma política pública. Mesmo com inconsistências, tal política de turismo torna-

se o start para que o Pará se encontre no mapa do turismo brasileiro com seis regiões turísticas. No ano de 

2019, com a atualização do mapa, de acordo com a Portaria MTur nº 192, de 27 de dezembro de 2018, estas 
regiões passaram de seis para quatorze regiões turísticas. O organograma a seguir explica, de uma forma mais 

dinâmica, como funciona as políticas públicas de turismo, de acordo com a hierarquia: 
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Esses órgãos atuam de acordo com as políticas públicas impostas pelo governo federal. Dessa forma, 

os agentes políticos visam atuar dentro dos critérios de regionalização a partir de Conselhos e Secretarias 
formadas para desenvolver e gerir a atividade turística nas regiões. O município de Marabá integra-se à região 

Carajás, anteriormente Araguaia-Tocantins, e é selecionado como principal município da região, sendo a 

cidade de Marabá a sede regional. Um dos elementos presentes na análise espacial da qual Marabá pertence é 
que ela é uma cidade média. São consideradas cidades médias aquelas que assumem um determinado papel na 

estrutura urbana regional como centro sub-regional, não sendo simplesmente centros locais, mas núcleos 

urbanos com capacidade de polarizar e influenciar um número significativo de cidades menores e articular 

relações de toda ordem (SPOSITO, 2007). Dessa forma, Marabá – por ter uma economia relacionada ao 
agronegócio, mineração, serviços e comércios – dá suporte para os municípios próximos, oferece um leque de 

possibilidades e opções para todos os tipos de serviços. No entanto, a força econômica de Marabá não se traduz 

na atividade turística; mesmo assim, os agentes institucionais conduzem a política de turismo no município a 
fim de fazer valer as diretrizes do Mapa do turismo brasileiro ao se justificar o critério orçamentário. Um dos 

instrumentos da prática política do turismo em Marabá se concentra nas atividades no Conselho Municipal do 

Turismo (Comtur).  Tal órgão tenta viabilizar as diretrizes federais e regionais em âmbito local a fim de causar 

coerência entre as esferas de decisão de políticas de turismo. O Comtur é um órgão que se caracteriza como 
consultivo e deliberativo, juntamente com a Secretaria de Turismo, esses órgãos planejam e realizam atividades 

e eventos turísticos no munícipio de Marabá. Através de reuniões ordinárias, realizadas a cada primeira terça-

feira ou quinta-feira do mês, e extraordinárias, a qualquer momento, o Conselho discute pautas que envolvem 
entidades públicas e da iniciativa privada. A análise do peso da participação dos representantes do Comtur se 

manifesta da seguinte forma: “quem é?”. Fica evidente a tecnocracia na decisão e participação destes agentes. 

É, portanto, agentes com um “conhecimento superior” que, hierarquicamente, detém de um poder político mais 
forte em detrimento dos demais, que possuem o poder de decisão, mesmo com um debate político, mas que 

não é suficiente para garantir a participação de todos (SOUZA, 2004). 

Nesse contexto, o poder de influência econômica-política referente ao turismo, na cidade de Marabá, 

se protagoniza, como por exemplo, aos representantes de empresas de organizações de eventos; representantes 
do denominado Sistema S (Sebrae, Senac, Sest Senai e Sesc); representantes da Secretaria Municipal de 

Indústria e Comércio (Sicom); representantes da Secretaria Municipal de Turismo; representantes do Sindicato 

dos Trabalhadores e Hotel de Marabá (Sihoma); e representantes do Sindicato do Comércio de Marabá 
(Sicom). Estes agentes são protagonistas e os demais são coadjuvantes relacionados a uma visão tecnocrata do 

turismo, ou seja, apenas figura como estatística. É, portanto, nesse viés que o trade do turismo se estabelece, 

através do poder de decisão. Logo, é notório que há uma manifestação diferenciada daqueles que não têm uma 
visão técnica e, desse modo, há uma contradição interna. Associado a isso, percebe-se que as decisões não 

conseguem alcançar uma efetiva regionalização devido à concentração das atividades econômicas em âmbito 

local, ou seja, o resultado das políticas de turismo restringe-se à cidade de Marabá, não havendo uma coesão 

regional. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considera-se, por fim, neste trabalho que, primeiramente, as políticas públicas espaciais dos agentes 

do turismo em Marabá se traduzem na tentativa de uma regionalização do turismo através dos critérios exigidos 
no Programa Mapa do Turismo brasileiro. No entanto, a concepção das referidas políticas não se efetiva na 

realidade devido haver uma concentração das políticas em âmbito local, notadamente na cidade de Marabá. 

Em segundo lugar, ainda que os agentes de turismo atuem na condição de promotores dessa atividade, 

há uma forte segmentação no que diz respeito ao papel dos agentes. De um lado, há uma força do discurso 
técnico oriunda dos que são -tradicionalmente- representantes de um circuito econômico mais distinto, tais 

como os representantes dos hotéis, a própria prefeitura etc. Por outro lado, há uma nula participação de agentes 

considerados de pouca expressão política ou que não possuem o mesmo teor técnico do discurso político, tais 
como os representantes dos barqueiros, dos artesãos etc. 

Em terceiro e último lugar, percebe-se uma incongruência regional no que refere à concepção do 

PMTB e sua efetividade na região onde Marabá está inserida, o que se constata uma não regionalização ou, 
dito de outra forma, cria-se uma região turística sem seus reais efeitos regionais.   
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