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RESUMO 

 

Este estudo deteve-se nos determinantes das condições e relações de trabalho que 

se desenvolvem em um espaço particular da cidade de Fortaleza, Ceará, Brasil: o 

entorno do Centro Cultural Dragão do Mar, no bairro da Praia de Iracema. 

Pretendeu-se analisar, no contexto do desenvolvimento das forças produtivas, 

engendras no âmbito das atividades de trabalho na informalidade. Enfatizou-se a 

atividade turística, mais particularmente o turismo como expressão do mercado 

produtor e consumidor de produtos e serviços culturais e de lazer, que se 

desenvolvem em espaços criados pela e para a “indústria cultural”. Observou-se que 

o crescimento das atividades turísticas na realidade de Fortaleza compõe o 

processo de modernização conservadora do Ceará, conformando no mesmo 

território e de forma concomitante relações sociais de trabalho constituídas por 

atividades/produtos culturais sofisticados e atividades/serviços precários e arcaicos. 

As relações sociais de produção, nas sociedades capitalistas, em que o trabalho 

informal – objeto central de nosso estudo – efetiva-se, sobremaneira, no âmbito da 

atividade turística, constituem totalidades de menor complexidade. No que diz 

respeito às relações sociais, analisou-se como a informalidade ganha vulto no 

processo de reestruturação produtiva, assumindo cada vez mais uma característica 

estrutural. No entorno do Centro Cultural Dragão do Mar, as demandas estão 

centradas em atividades de venda de alimentos e bebidas cuja oferta emerge da real 

necessidade de sobrevivência e cuja demanda surge do fluxo de lazer e de turismo 

no local e em seu entorno. Existem várias distinções entre as categorias de 

trabalhadores informais na área estudada. Foram entrevistados, com base numa 

amostra intencional, trabalhadores de diversas atividades na informalidade, tais 

como ambulantes e feirantes. Utilizaram-se para a apreensão das informações as 

técnicas de observação e entrevista realizadas durante o período de novembro e 

dezembro de 2009 e janeiro de 2010. As determinações das atividades dos 

ambulantes e feirantes no entorno do Dragão do Mar são muito diversas, contendo 

em comum a marca da instabilidade, da precariedade das condições e relações de 

trabalho, da degradação da vida humana e da barbárie, incontornáveis nesse 

espaço. Com este estudo, objetivou-se contribuir para ampliar o debate crítico no 

que se reporta às contradições e incongruências ao desenvolvimento turístico. 

 

Palavras-chave: Trabalho. Cidades. Turismo. Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 

 

This research is targeting to determine the conditions and working relationships that 

develop in a specific area of the city of Fortaleza, Ceará Brazil. The neighborhood of 

Praia de Iracema in particular surrounding the area of the Centro Cultural Dragão do 

Mar. It was intended to examine the context of development of productive forces 

does interact within the informal work activities. The tourist activity, more particularly, 

tourism as an expression from the producer and consumer market of cultural product 

and services and leisure activities, which develop in the spaces created by and for 

the 'cultural industry'. We observed that the growth of tourism activities actually make 

up the Fortaleza of conservative modernization process of Ceará, conforming in the 

same territory and concomitantly social relations of work consisting of activities / 

products sophisticated and cultural activities / services precarious and archaic. In the 

totality of social relations of production in capitalist societies, including informal work - 

the main object of our study - to be effective, most of all activity within the tourist 

activity is a totality of lower complexity, in the context of social relations. We analyze 

how the informality major gains in the restructuring process, assuming more and 

more structural feature.  Around the Centro Cultural Dragão do Mar demands are 

focused on sales activities for food and beverage offering which emerge from the real 

need for survival and whose demand arises from the flow of leisure and tourism at 

this site and its surroundings. There are several distinctions between categories of 

informal workers in the area. Many people were interviewed with a purposeful sample 

of workers in the informal different activities, such as hawkers and peddlers. We use 

the information to apprehend the techniques of observation and interviews during 

November and December 2009 and January 2010. Measurements of the activities of 

hawkers and stallholders in the vicinity of Sea Dragon are very diverse, containing 

the common mark of instability; of substandard conditions and labor relations; 

degradation of human life, and barbarism, compelling in this space. With this study 

we aimed to contribute to broaden the critical discussion on what it refers to the 

contradictions and inconsistencies to tourism development. 

 

Keywords: Labour. Cities. Tourism. Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo a análise, no contexto do 

desenvolvimento das forças produtivas, das formas de trabalho engendradas no 

âmbito da atividade turística. Interessa-nos mais particularmente apreender, para 

além do turismo como expressão do mercado produtor e consumidor de produtos e 

serviços culturais e de lazer, os determinantes das relações de trabalho ligadas à 

atividade turística que se desenvolvem em um espaço particular da cidade de 

Fortaleza, Ceará, Brasil: as ruas do entorno do Centro Cultural Dragão do Mar de 

Arte e Cultura, no bairro Praia de Iracema. Essas relações de trabalho são 

configurações particulares a partir das quais pretendemos discutir criticamente as 

relações sociais de produção nas sociedades capitalistas, em que as atividades 

“informais” – objeto central de nosso estudo – expressam-se, sobremaneira, no 

âmbito da atividade turística. 

Como frequentadora do bairro Praia de Iracema desde o início dos anos 1980 

até meados da década de 1990, acompanhamos as várias mudanças ocorridas no 

lugar. Mais tarde, como estudante de Turismo, depois como profissional de 

planejamento turístico, trabalhamos na concepção e implementação de projetos 

públicos nesse setor, na condução de políticas setoriais bem como na qualificação 

operacional de profissionais inseridos ou que pretendem se inserir no mercado 

turístico. Essas atividades aguçaram nossa curiosidade e preocupação com relação 

às dinâmicas em curso na Praia de Iracema quanto ao turismo e às perspectivas de 

trabalho e renda resultantes das atividades turísticas. 

As mutações em Fortaleza e, especialmente, na Praia de Iracema instigaram 

nosso interesse em aprofundar estudos, colocando-nos no papel de pesquisadora, 

cursando o mestrado para dar vazão à inquietação com relação à problemática 

turística cearense. Desse modo, acreditamos que podemos imprimir melhor 

qualidade às nossas atividades de educadora e de pesquisadora reportando-nos ao 

mundo do trabalho à população que tem a sua inserção no turismo por meio de 

atividades no mercado de trabalho informal. 

Inicialmente, para situar a problemática tratada – o turismo na fase de 

acumulação capitalista de transição do século XX para o XXI –, analisaremos a 

dinâmica do capital caracterizada pela hegemonia financeira e pela mercantilização 
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crescente das relações sociais, expressa, sobretudo, pela quase impossibilidade de 

desfrutar do lazer sem passar pela via do consumo.  

A mercantilização da vida social se aguça, revelando, mais uma vez, na 

dinâmica da história do capitalismo, o combate entre forças produtivas e relações de 

produção, tendo como mola propulsora a obtenção de lucratividade. Este fator 

ocorre numa relação dinâmica envolvendo a circulação de mercadorias mediadas 

pelo dinheiro (dinheiro – mercadoria – dinheiro). É no processo de circulação, 

produção e consumo que a relação entre compradores e vendedores se confronta. A 

circulação – dentro dos limites do intercâmbio – por si só não produz valor. O 

sistema produtor de mercadorias é alimentado pela apropriação da mais-valia 

produzida pelo trabalho. É, portanto, o trabalho o único produtor de valor.  

O produto do trabalho, ao assumir a forma de mercadoria, reflete as 

características sociais do trabalho humano. O valor de troca é, assim, uma 

expressão das relações sociais entre produtores e também é exterior a eles. A troca 

estabelece uma objetividade de valor cindida de sua objetividade de uso. Para Marx 

(1989), analisar a mudança de valor para que o dinheiro se transforme em capital só 

seria possível através do valor de uso de determinada mercadoria, ou seja, do 

consumo.  

Para obter valor através do consumo de mercadoria, esta teria de ter a 

característica de ser fonte de valor, com um consumo que coincidisse com a 

objetivação do trabalho. Essa mercadoria é a capacidade humana de trabalhar, ou 

seja, a “força de trabalho” (MARX, 1989, p. 135). Esta só pode aparecer no âmbito 

da circulação se for a sua venda no mercado, transubstanciada em mercadoria. A 

força de trabalho como mercadoria perde sua dimensão de interação do homem 

com a natureza. 

As características próprias ao trabalho configuram um novo tipo de atividade 

em relação à vida natural, exercida e praticada unicamente pela espécie humana. 

Essa prática é o que a diferencia e a distancia da natureza. A mercadoria, vista da 

perspectiva de totalidade, é o “trabalho social abstrato”. O “trabalho geral”, que se 

constitui como valor em decorrência das trocas, ganha, adquire valor no conjunto, 

como um somatório de vários e diferentes trabalhos, os quais, no processo de troca, 

se caracterizam como um quantum de ‘trabalho geral abstrato’, que é o que 

repercute em cada parte da mercadoria, seu valor.  
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No cerne dessa dinâmica, a informalidade adquire destaque na medida em 

que se configura como uma das maneiras de o capital enfrentar sua crise estrutural. 

A maior circulação de mercadorias, produzindo cada vez mais consumo, segue a 

lógica da inversão do paradigma shumpteriano da “destruição criativa”, a partir do 

qual o capitalismo produz cada vez mais inovações, a ponto de gerar o que 

Mészáros (2006) denominou de “produção destrutiva”. A informalidade facilita o 

consumo, abrigando contradições dentro dos “setores” da economia, criando laços e 

alimentando o formal. 

O consumo do espaço e o consumo das pessoas são expressões das 

relações contraditórias entre a “informalidade” e os demais “setores”. Interessa-nos 

desvelar – através da realidade brasileira e, mais particularmente, nordestina, 

cearense e fortalezense – a informalidade como expressão das condições de 

subsistência às quais os sujeitos estão submetidos em tempos de “produção 

destrutiva”. Nesse bojo, tanto os lugares quanto as pessoas viram mercadorias a 

serem consumidas através do turismo, sendo este uma particularidade da dinâmica 

capitalista. 

As atividades circunscritas no âmbito do turismo se apresentam como 

particularidades da realidade social brasileira ou como complexidades menores, 

integrando dialeticamente uma totalidade social mais complexa. A reflexão da 

realidade que está em questão trata de buscar a compreensão da totalidade não 

como um todo que está dissecado numa anatomia ou sincronia, mas como um todo 

que se apresenta tanto real quanto possível. O que está em questão é a construção 

de uma reflexão na qual a realidade aparece com o máximo de sua integridade 

(IANNI, 1986). Essa reflexão só faz sentido com o uso da totalidade, mais do que 

como uma categoria, como um ponto de vista, uma maneira de ver o mundo. Na 

realidade, visto sob a perspectiva da totalidade, o todo se mostra por meio da 

apreensão das partes contidas num mesmo processo e da posse de domínio sobre 

elas. Assim, o concreto é a síntese da unidade na diversidade, não se configura, 

portanto, como ponto de partida, mas sim como determinações abstratas do 

concreto pensado, como propõe Marx (2003). 

A categorização resulta da reflexão sobre o acontecimento pesquisado, 

partindo do pressuposto de que a realidade é complexa, heterogênea e contraditória 

e revela-se sobre diferentes partes. Para Ianni (1986), a construção da categoria é o 

desfecho da reflexão dialética, ou seja, é a síntese de como se constrói a explicação 
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científica do real, colocando-se diante do fato, sempre o interrogando sobre todos os 

aspectos e perspectivas e partindo do reconhecimento de que o fato não se conhece 

imediatamente.  

A categoria totalidade nos será útil como chão teórico para entender as 

práticas de informalidade no entorno do Dragão do Mar, pois estas não podem ser 

apreendidas apartadas do processo da dinâmica de produção e reprodução do 

capital como um todo. Utilizar a categoria da totalidade nos permite discutir as 

atividades informais existentes no entorno do Dragão do Mar no processo de 

desenvolvimento do capital que objetiva obter lucratividade em sua dinâmica 

sociometabólica. O lucro é a mola propulsora para o surgimento de estratégias de 

enfrentamento da crise de acumulação e valorização do capital. Para obter 

lucratividade, a crise de valorização e acumulação deve ser superada no sistema 

produtor de mercadorias. 

Nosso percurso de pesquisa concretizou-se por aproximações sucessivas em 

relação ao objeto de estudo. Para a apreensão do real, a pesquisa bibliográfica 

contribuiu sobremaneira: leitura de clássicos e de autores contemporâneos. A 

pesquisa critica, sendo uma reflexão obstinada que reiteradamente interroga o real, 

sem contentar-se com o aparente, permite registrar e reincorporar elementos e 

reflexões da realidade, tornando-a cada vez mais rica, viva e complexa (IANNI, 

1986). Se levássemos em conta as atividades “informais” observadas no entorno do 

Dragão do Mar apenas sob o ponto de vista empírico, correríamos o risco de uma 

visão parcial e deslocada do processo de construção dessa realidade. O objetivo 

geral de desvelar dimensões, significados e tendências do modo de produção 

capitalista, definitivamente, não se dá somente no nível do empírico. Assim, em 

nossa pesquisa de campo, pudemos confrontar nossas sínteses teóricas com a 

dinâmica do real, buscando apreender suas determinações fundamentais.  

De modo mais efetivo, nosso trabalho de campo compreendeu: 

- Pesquisa documental através da qual analisamos dados quantitativos de 

instituições. Por meio da comparação e da triangulação desses dados, procuramos 

superar visões compartimentadas e análises simplistas e imprimir nossa visão de 

mundo; 

- Observação sistemática na área delimitada (Imagens: 09, p. 101; 10, p. 102; e 11, 

p. 103) e registro em diário de campo; 
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- Entrevistas em profundidade com informantes-chaves identificados durante a fase 

de observação. 

Ressaltamos que nossa aproximação anterior com a realidade estudada 

colocou-nos diante de vários dilemas inerentes à condição de alguém que já havia 

trabalhado com o mesmo objeto no âmbito técnico. Se por um lado dispúnhamos de 

considerável conhecimento técnico, do fazer profissional, dos dilemas referentes à 

gestão do turismo, que nos fizeram transitar mais facilmente no que concerne ao 

acesso a gestores, empreendedores da área, por outro lado, ao nos colocarmos na 

posição de pesquisadora, abraçamos o desafio necessário e indispensável da busca 

de distanciamento com relação à atividade profissional anteriormente desenvolvida 

para realizar uma leitura crítica da realidade tomada como objeto de estudo.  

Destacamos ainda, como desafio, a aproximação com o conteúdo teórico-

metodológico, base fundamental para a construção desta dissertação. Além disso, 

as especificidades do objeto, cuja aparência apresenta extrema dinamicidade e 

acelerado ritmo de mudanças, observado ao longo do trabalho de campo, o que nos 

exigiu cuidado na apreensão do real em movimento.  

Essa dinamicidade da realidade estudada levou-nos a indagações sobre, na 

essência, o que se mantinha (persistia) em um universo tão dialético e diverso. A 

instabilidade e a situação de precariedade saltaram-nos aos olhos como realidades 

que – em meio às mudanças verificadas no tempo de realização do trabalho de 

campo – além de se manterem se aprofundavam. 

Nossa dissertação estrutura-se em três partes principais. Ressaltaremos, no 

capítulo 2, os principais lineamentos do capital em nosso tempo histórico bem como 

a lógica constitutiva dos seus fundamentos e dimensões estruturais.  A ordem social 

vigente produz constructos ideológicos que bloqueiam, não apenas no nível ideal, 

mas também no âmbito das relações materiais, as possibilidades e condições 

efetivas de alternativas ao sistema sociometabólico do capital.  

Vale ressaltar a presença contraditória da informalidade como alternativa ao 

desalento do desemprego. Essas relações, ao contrário do que mostra o 

pensamento hegemônico, não se encontram na esfera da igualdade entre agentes 

econômicos, mas muitas vezes na velha e contraditória relação capital/trabalho. A 

perspectiva sobre a qual se situa nossa reflexão vai em direção de desvelar a 



19 

 

funcionalidade do pensamento dominante no que concernem às relações de 

produção, que põem o trabalho humano em situação de superexploração. 

No terceiro capítulo, problematizaremos a mercadoria como elemento 

inerente ao modo de produção capitalista. Nesse sentido, interessa-nos 

contextualizar o surgimento e a consolidação do mercado turístico na dinâmica de 

acumulação capitalista. Segundo Marx (1989) e Débord (1992), os produtos 

espetaculares são provenientes da fantasia. Essa reflexão introduz o mercado 

turístico no cerne do fetiche capitalista.  

Nessa perspectiva, abordamos os serviços, mais especificamente, turísticos, 

como constructos mercadológicos, ou seja, como mercadorias que, determinadas 

pelas relações fetichistas, ganham uma dimensão espetacular, no atual estágio de 

desenvolvimento das forças produtivas, sob a hegemonia do capital 

fictício/financeiro.  

Trataremos, no quarto capítulo, da síntese e da análise produzidas a partir da 

pesquisa de campo e elaboradas ao longo desta dissertação, situadas na produção 

da cidade de Fortaleza como metrópole turística. 

Observaremos, assim, que ao longo da década de 1990 e nesta primeira 

década do século XXI, Fortaleza se transformou em produto a ser comercializado no 

mercado mundial, tendo o turismo como grande vitrine para a captação de 

investimentos internacionais. Houve, pois, um processo de exploração da cidade, 

que passou a oferecer ao mercado um “destino turístico”1 de beleza natural exótica.  

Essa ampla discussão sobre as ramificações globais do mercado turístico na 

sua totalidade nos serve de contexto, porém extrapola as ambições deste estudo, 

cujo foco é o crescimento de variadas atividades “informais” relacionadas ao turismo 

e ao lazer em Fortaleza, tendo como horizonte as novas/velhas formas de atividades 

precarizadas. Abordamos o turismo como prática social, partindo da realidade de 

quem trabalha nas ruas, principalmente no entorno do Dragão do Mar, bairro Praia 

de Iracema, Fortaleza, CE, enfatizando o estudo na “informalidade” e sua tendência 

                                                             
1
 São chamados “destinos turísticos” os lugares lançados no mercado como lócus de recepção de 

turistas, ou seja, como lócus do turismo receptivo. Nos destinos turísticos, diferentes tipos de 
intervenção e de ação dotam o lugar de infraestrutura para que este assuma características de 
“receptivo”. Nesse sentido, particularmente nas regiões menos desenvolvidas – a exemplo do 
Nordeste brasileiro e, especificamente, de Fortaleza –, o Estado intervém no sentido de “preparar a 
casa” para receber turistas (ANDRADE, 1992; BARRETO, 1997; DIAS, 2003; BENI, 2001). 
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de se constituir uma atividade de sobrevivência com caráter menos intersticial e 

cada vez mais estrutural. 

Esta dissertação comporta ainda as considerações finais, numa perspectiva 

de aproximação de análise, além de indicativos ilustrativos e/ou explicativos do 

estudo realizado. 

Por certo, toda produção teórica restituída sob a forma escrita revela um 

momento do processo de análise e de síntese, sendo, portanto, parcial e limitada. 

Assim, não pretendemos dar conta do objeto em todas as suas dimensões e 

complexidades. Parafraseando Marx (1989), o real é sempre mais rico e complexo 

do que a nossa capacidade de apreendê-lo. Nesse sentido, destacamos nas 

considerações finais, nossa contribuição à discussão do tema desenvolvido neste 

trabalho de dissertação, bem como questões a serem aprofundadas em estudos 

posteriores, que possam vir a enriquecer o debate sobre as formas de trabalho, 

como a informalidade se expressa no âmbito da atividade turística, por exemplo. 
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2 A INCONTROLABILIDADE DESTRUTIVA DO CAPITAL: OS DESAFIOS 

CONTEMPORÂNEOS PARA UMA NOVA ORDEM HISTÓRICA  

 

 

Se as pessoas em geral realmente aceitassem 
essa concepção do tempo que faz a apologia do 
capital, afundariam inevitavelmente no abismo sem 
fundo do pessimismo (MÉSZÁROS, 2007, p.23).  

 

Na ordem social vigente, a ideologia dominante se afirma em todos os níveis 

das relações sociais numa produção de constructos ideológicos não apenas no nível 

ideal, mas também no âmbito das relações materiais, das possibilidades e condições 

efetivas de alternativas ao sistema sociometabólico do capital. Neste capítulo, 

ressaltaremos os principais lineamentos do capital em nosso tempo histórico, bem 

como a lógica constitutiva dos seus fundamentos e dimensões estruturais, para 

desvelar as contradições que o caracterizam.  

Na atual configuração do sistema do capital, a presença contraditória da 

informalidade como alternativa ao desalento do desemprego, ao contrário do que 

mostra o pensamento hegemônico, compõe um leque de relações nas quais inexiste 

a condição de igualdade entre agentes econômicos. Na maioria das vezes, essas 

relações fundam-se no velho e contraditório conflito capital/trabalho. A perspectiva 

na qual se situa nosso pensamento vai em direção a desvelar a funcionalidade no 

que concerne às relações de produção que põem o trabalho humano em situação de 

superexploração. 

 

 

2.1 Fase contemporânea do capital: trabalho, Estado e crise estrutural 

 

 

Desde a “grande depressão”2, podemos afirmar a presença no capitalismo de 

sucessivas crises estruturais que são superadas por transformações em variados 

níveis do seu funcionamento, mantendo, todavia, a lógica interna do modo de 

produção. 

                                                             
2
 Refere-se ao período comumente designado pelos historiadores entre a guerra da secessão de 

1865 e a retomada da crise nos anos 1920. O período da Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929 
nos marcos do crack da bolsa de Nova Iorque, apesar de apresentarem naturezas diferentes, 
expressam o caráter estrutural da crise do capitalismo. 



22 

 

Mészáros (2007a) estima que somente os preparativos de uma guerra fossem 

suficientes para acalentar a crise do capital nos anos 1930. A segunda guerra durou 

de 1939 a 1945, possibilitando aos EUA, ao mesmo tempo, reverter uma tendência 

de outra recessão severa, e emergir da referida guerra como a potência econômica 

mais poderosa do mundo.  

Circunstâncias históricas permitiram aos EUA suplantar economicamente a 

França e a Inglaterra e assumir o papel de imperialista da vez na tentativa de 

construir bases sólidas para a futura dominação global, como parte do desígnio 

imperialista3. Harvey (2004) assinala a recessão iniciada nos Estados Unidos, no 

começo de 2001, como parte do processo de crise estrutural e suas sucessivas 

tentativas bélicas de suplantar os contratempos ocasionados pela referida crise. O 

crescente desemprego e a sensação de insegurança eram enormes.  

A onda de corrupção e “mágicas contábeis”, aproveitando brechas legais, 

levaram à bancarrota os fundos de pensão e diminuíram a perspectiva de 

aposentadoria para a classe média americana. “O saldo comercial das operações 

com o resto do mundo ia de mal a pior, tendo os Estados Unidos se tornado a maior 

nação devedora de todos os tempos” (HARVEY, 2004, p. 21). Assim sendo, os 

eventos acontecidos em Nova Iorque, em 11 de setembro de 2001, foram as 

catástrofes que faltavam para uma ação militar americana “contra o terror”. A guerra 

como exercício de imperialismo é iniciada e transmitida em tempo real por várias 

redes de televisão ao mesmo tempo, de várias partes do mundo4. 

A orientação ideológica define a racionalidade mais apropriada ao seu 

discurso, cujos interesses são articulados não como abstrações, mas sim como 

objetividade prática e estímulos capazes de mobilizar ações sociais “viáveis”, sob o 

direcionamento de uma sociedade de classes em que os interesses sociais opostos 

conflitantes definem estratégias a favor ou contra a ordem vigente (MÉSZAROS, 

                                                             
3
 Segundo Lenine (2008), o imperialismo não se dá somente no campo econômico. Além da 

tendência à anexação territorial e industrial, ocorre também nos campos político e militar, 
caracterizando-se como uma “tendência para violência e reação” (LENINE, 2008, p. 92). Para o autor, 
o imperialismo é mais que uma política capitalista, é uma fase particular do capitalismo.  
4
 Nessa data, assiste-se a uma série de ataques terroristas nos Estados Unidos: ao World Trade 

Center e ao Pentágono, atribuídos à organização Al Qaeda. Os ataques resultaram em uma 
declaração de guerra dos EUA aos países chamados de “eixo do mal”: Afeganistão, Iraque e Coreia 
do Norte. O clima de solidariedade, beirando o nacionalismo, gerado pós-ataques em 2001 é 
funcional para reverter o quadro de baixa popularidade dos republicanos e para sua manutenção no 
poder. Pela primeira vez na história, uma guerra foi transmitida em tempo real. É a guerra como 
espetáculo televisivo de forte cunho ideológico. No entanto, o controle das reservas de petróleo do 
mundo era o que estava em questão (HARVEY, 2004). 
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2007b). A ideologia surge de uma contradição nos termos, os quais se negam e só 

existem enquanto negação um do outro. A contradição é de caráter temporal, ou 

seja, é produzida por relações sociais. Essa produção e superação refletem o 

movimento da história, revelando que a construção do real não é um processo sem 

luta (CHAUÍ, 2008). Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels (2007, p. 93) consideram 

como surgimento das ideologias o instante em que se processa a divisão social do 

trabalho: “A produção de ideias, de representações, da consciência, está, em 

princípio, imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio 

material dos homens, com a linguagem da vida real”. 

Os homens são os produtores de suas ideias e representações, no entanto, 

estas estão intrinsecamente ligadas às determinações do desenvolvimento das 

forças produtivas. As ideias são abstrações que, se forem cindidas do real, deixam 

de possuir sentido. A clivagem social não pode ser superada por teorias, mas sim 

por pressupostos práticos, relações de produção e suas respectivas representações. 

A história trata-se do desenvolvimento das forças produtivas e não das ideias. A 

ideologia da classe dominante é produzida para que os indivíduos não percebam 

que suas realidades são construídas por suas próprias ações, assim, as relações de 

classe são representadas ideologicamente como naturais e não como relações 

historicamente construídas (CHAUÍ, 2008). 

 

 

A ideologia consiste precisamente na transformação das ideias da classe 
dominante em ideias dominantes para a sociedade como um todo, de modo 
que a classe que domina no plano material (econômico, social e político) 
também domina no plano espiritual (das ideias) (CHAUÍ, 2008, p. 88). 

 

 

O discurso ideológico glorifica o “eterno presente em que não há alternativa” 

(MÉSZÁROS, 2007a, p. 23), querendo fazer-nos crer na ilusão da consumação da 

história e do fim dos conflitos de classe. No entanto, a “negação da história” não 

acontece por acaso. Ela compõe a ideologia do “império”, que busca ampliar o seu 

processo de acumulação de capital, invadindo todos os domínios da atividade 

humana. Em seu imperativo de expansão, o único tempo que interessa é o tempo de 

trabalho explorável (MÉSZÁROS, 2007a). Ora, o controle de reprodução do capital é 

fundado no trabalho. Sob o ponto de vista da dominação ideológica, a dinâmica da 
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história do capitalismo revela um combate entre forças produtivas e relações de 

produção.  

As realizações autodestrutivas do imperialismo foram historicamente 

construídas com base no genocídio colonial na América do Norte e Latina. 

Atualmente, a situação se agrava com a perspectiva de o “imperialismo hegemônico 

global” conduzir “a humanidade ao extermínio” (MÉSZÁROS, 2007a, p. 32). No 

mercado de trabalho, as pessoas viram mercadorias a serem comercializadas, 

remetendo à dialética de Marx e ao papel fundamental da luta de classes, na 

contemporaneidade, dada as formas ilimitadas de exploração humana. 

Em sua fase ascendente, o sistema do capital consegue, com seu intenso 

dinamismo, alcançar seus objetivos aparentemente expressos, como progresso, 

porém, com o tempo, a “[...] intensificação dos antagonismos estruturais do sistema 

do capital [...] se tornou uma força regressiva perigosa” (MÉSZÁROS, 2007a, p. 25). 

No interesse de manter seu sistema sociometabólico, o poder ideológico do capital 

faz o possível para obscurecer a consciência das pessoas em relação ao tempo 

histórico.  

Na ordem vigente, a falta de senso de tempo histórico assim como a – 

falsamente propalada – inexistência de alternativas constituem somente formas 

encontradas pelos defensores do sistema do capital para difundir uma pretensa 

negação da história no atual estágio de desenvolvimento. A fusão entre a 

contingência histórica e a necessidade estrutural do capital é de caráter devastador, 

assim, “[...] a única maneira de o capital se relacionar com a história em nosso 

tempo é abusar violentamente dela” (MÉSZÁROS, 2007a, p. 26).  

Todavia, a negação da história não permanece somente no plano ideológico. 

É um processo objetivado por práticas de acumulação e expansão do capital de 

forma cada vez mais ampliada. As tendências destrutivas dessa expansão se 

expressam inclusive no plano militar, evidenciando em suas contradições a 

perspectiva da barbárie como o grande desafio contemporâneo a ser superado pela 

humanidade. 

A teoria marxiana do crescimento econômico na sociedade capitalista põe a 

acumulação de capital no centro das coisas. O modo de produção capitalista é por si 

só dinâmico, com tendências à expansão. Trata-se da criação contínua e 

revolucionária do mundo em que vivemos. No capitalismo, o crescimento econômico 

é processual e contraditório, expressando-se por crises, as quais evidenciam o 
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equilíbrio e a harmonia como sendo meramente ocasionais. A acumulação pela 

acumulação e a produção pela produção não constituem algo inerente ao capitalista 

em si. A missão da burguesia surge de forças independentes. Em resumidas contas, 

a natureza do capital se expressa como incontrolável (HARVEY, 2006; MÉSZÁROS, 

2007a). 

Na contemporaneidade, a característica fundamental do capital configura-se 

na busca de maximização da taxa de lucro, que, elevando o capital, faz o sistema 

sociometabólico, chegar à fronteira do descontrole, melhor dizendo, à 

“incontrolabilidade” (MÉSZÁROS, 2007a). Na história da humanidade – quando do 

aparecimento do sistema do capital –, a relação homem/natureza possuía enorme 

margem de segurança, parecendo ser um processo sem implicações importantes 

quanto à destruição da natureza e do gênero humano.  

O mercado de inovações, “ciclos de negócios”, e a chamada mudança de 

paradigmas Shumpeteriano, além de criar novos produtos e processos, 

proporcionam também novas atividades que, uma vez desenvolvidas, submetiam-se 

à lógica da “destruição criadora”5. Mészáros (2007a), refletindo sobre a panaceia 

criativa de produtos em nosso tempo histórico, destaca a relação homem/natureza 

no sistema do capital para advertir sobre a tendência irreversível e perigosa capaz 

de destruir a humanidade. Em sua análise da atual fase de acumulação, Mészáros 

(2007a) inverte a lógica Schumpeteriana, denunciando a inversão de valores da 

relação entre o homem e a natureza. 

 

[...] a espantosa ilusão de que seu sistema sempre se qualificaria à distinta 
caracterização de “destruição produtiva” (Schumpeter), quando na realidade 
já estava se tornando cada vez mais perigosamente infestado por sua 
tendência irreversível à “produção destrutiva” (MÉSZÁROS, 2007a, p. 28). 

 

 

Testemunhada em nosso tempo histórico, a destruição da natureza tem se 

revelado, em longo prazo, catastrófica, comprometendo a própria sobrevivência 

humana. Em vez de gerar valor, origina contravalor. Entendendo a natureza como 

                                                             
5
 Segundo o dicionário crítico de trabalho e tecnologia, Schumpter (1883-1950) “foi o primeiro autor a 

chamar a atenção sobre distinção entre invenção e inovação [...] A primeira [...] é a descoberta de um 
princípio que enriquece o conhecimento, mas pode continuar confinada nessa esfera [...] A segunda é 
uma aplicação econômica, que tem como a principal característica de criação de uma função de 
produção nova através do emprego de recursos de uma maneira até então inusitada [...], 
essencialmente induzida pela busca do lucro” (CATTANI, 1999, p.132-133). 



26 

 

“substrato objetivo de nossa própria existência” (MÉSZÁROS, 2007a, p. 27), todas 

as leis humanas, ou seja – tudo que se refere à relação da humanidade com a 

natureza - deveriam ter como base as necessidades do homem. No entanto, essa 

relação é violada pelo capital. Tal violação da “base natural da existência humana” 

não pode continuar indefinidamente ignorada sem consequências. Na expressão de 

Marx (2003, p. 231), “[...] Toda e qualquer produção é apropriação da natureza pelo 

indivíduo, no quadro e por intermédio de uma forma de sociedade determinada. 

Neste sentido, é uma tautologia dizer que a propriedade (apropriação) é uma 

condição da produção”. 

Nas mais variadas dimensões do processo produtivo, a exploração do 

trabalho e da riqueza natural acontece em uma velocidade crescente, levando a 

condição do trabalhador e das forças da natureza a extremos. A produção destrutiva 

é uma das expressões da inversão de valores baseadas na mercantilização das 

relações sociais. Com o intento de tornar seu domínio absoluto, as representações 

do capital buscam escamotear suas faces historicamente determinadas no sentido 

de “eternizar sua própria dominação do processo sociometabólico”, ativando “a 

perigosa combinação de contingência histórica e necessidade estrutural” 

(MÉSZÁROS, 2007a, p. 28).  

Como alerta Marx, “[...] o capital, [...] só se prontifica a aderir à reclamada 

modificação de métodos sob a pressão de uma lei [...], regulamentando 

coercitivamente a jornada de trabalho” (MARX, 1989, p. 550). Essa reflexão nos 

remete às transformações atuais do trabalho como sendo uma parte de um mesmo 

processo da acumulação do capital. Este, por sua vez, opera e sempre operou 

subvertendo a relação homem/natureza e nessa inversão reside o risco da extinção 

do próprio gênero humano. Desse modo, para Mészáros (2007a, p. 32),  

 

 

O grande desafio e fardo do tempo histórico é que a 
conflitualidade/adversalidade antagônica deve ser permanentemente 
consignada ao passado, a fim de deixar para trás [...] o círculo vicioso 
fatídico [...] da guerra e da política, como é conhecido por nós até o 
presente. Isso significa a refundação radical da política sobre as bases de 
uma racionalidade substantiva e historicamente sustentável, para ser capaz 
de administrar conscientemente todos os assuntos humanos na escala 
global exigida. 
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Uma vez observada essa inversão de valores expressa na atualidade da 

sociabilidade capitalista, faz-se imprescindível perceber a relação entre tempo 

histórico e desenvolvimento espacial como processo de acumulação capitalista 

(HARVEY, 2006a). Na história do capitalismo, tanto no final do século XIX e no 

começo do XX quanto no final do século XX e início do XXI, têm lugar mudanças de 

curso comandadas por crises estruturais. Essa reversão baseia-se no 

restabelecimento da rentabilidade e do crescimento do capital, mesmo possuindo 

determinações e determinantes diversos referentes ao seu tempo histórico e em 

espaços geográficos diversos.  

Esses acontecimentos se assemelham devido à mudança de curso do 

capitalismo. A análise dessas crises e suas tentativas de reciclo nos remetem à 

própria dinâmica do capitalismo, expressa, por um lado, pela revolução técnico-

operacional e, por outro, pela proliferação de mecanismos monetários e financeiros, 

trazendo consigo as rendas e as políticas financeiras6. 

A grande crise estrutural conhecida pelos principais países capitalistas, entre 

os anos de 1970 e 1980, manifesta-se principalmente através de características 

como o “baixo investimento e fraco crescimento, desemprego, inflação, redução no 

ritmo do progresso técnico, lentidão da progressão do salário, diminuição da 

rentabilidade do capital” (DUMÉNIL; LÉVY, 2003, p. 15).  

A chamada revolução da gestão teve os EUA como pioneiro, Europa e o 

Japão iniciam seu gradual processo de recuperação somente nas décadas após a 

Segunda Guerra Mundial. Mudou-se a técnica e a organização das empresas em 

todos os aspectos, desde a produção e a comercialização até a gestão financeira e 

de estoques, dentre outras. Havia aumento de produtividade, no entanto, os custos 

de produção eram consideráveis altos para a tendência decrescente da taxa de 

                                                             
6
 Nos anos 1970, o capital vivenciava mais uma de suas crises, expressa na superprodução e na 

ampliação das reservas de capital financeiro. No Brasil, a partir da década de 1980, com a crise da 
dívida externa (Cf. POCHMANN, 2010) e continuando nos anos 1990 com as reformas estruturais do 
Estado marcadas principalmente pela privatização dos setores chave da economia expressas na “[...] 
perda da capacidade estatal de controle dos fluxos financeiros, abertura comercial e deterioração da 
capacidade de investimento público por conta do garrote financeiro imposto pela busca [...] de 
superávit primário, foi uma nova forma de Estado capitalista no país: um Estado neoliberal, adequado 
à nova forma de inserção subalterna do Brasil no sistema mundial do capital.” (ALVES, 2006 p.461-
462). Pochmann (2010) reitera que o processo de desindustrialização no Brasil está ligada à 
absorção pela esfera financeira de recursos anteriormente voltados para investimentos produtivos, 
permitindo a transferência anual de cerca de 5 a 7% da riqueza nacional para a esfera financeira, 
aprofundando as mazelas dentre as quais se destaca o desemprego e a queda dos investimentos em 
infra-estrutura nas duas últimas décadas do século XX. 
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lucro. O taylorismo e sua cadeia de montagem impulsionaram ao extremo os ganhos 

de produtividade, porém, concomitantemente, garantiram a utilização contínua e 

intensa da máquina. O novo curso do capitalismo no início do século XX possibilitou 

a ascensão de uma classe média assalariada, diferente do setor produtivo. 

Na primeira década do século XXI o desenvolvimento de novas tecnologias se 

refere à obtenção, tratamento e transmissão da informação que vem acompanhado 

de outras novas formas de gestão e organização estão em curso e operam 

novamente as tendências desfavoráveis das mudanças técnicas. O paralelo entre 

essas duas crises, seus períodos anteriores e posteriores “desenha um perfil 

histórico que indica uma onda (muito) longa”. (DUMÉNIL; LÉVY, 2003 p. 29).  

O que aparentemente seria apenas uma coincidência entre os fins dos 

séculos XIX e XX revela-se, na essência, como transformações advindas de 

processos da mesma natureza, de etapas de uma mesma evolução na qual se pode 

citar como principal característica da mudança, a oposição entre propriedade e 

gestão. A propriedade assume um sentido jurídico strito senso e a gestão passa a 

ser “funções capitalistas delegadas” (DUMÉNIL; LÉVY, 2003 p. 33) Esta 

transformação na relação de propriedade, a separação entre propriedade e gestão, 

nos EUA do século XIX permitiu o reforço da propriedade capitalista através da 

institucionalização e financeirização desta propriedade.  

Observamos assim períodos sucessivos de reestruturação para fazer face à 

superação das crises do capital. Para tanto, mesmo que em tempos históricos 

distintos e em espacialidades diversas, destacamos processos aparentemente 

apartados, mas que essencialmente são fases de um mesmo processo. Na primeira 

metade do século XX, maiores salários, tempo livre remunerado, começam a 

constituir realidade, tornando possível a uma parcela da classe trabalhadora 

europeia, o acesso a determinados padrões de consumo. Os países envolvidos com 

a segunda grande guerra, uma vez terminados os conflitos, vivenciaram profundos 

processos de reestruturação.  

Do ponto de vista econômico, expande-se o padrão fordista da produção em 

massa. Do ponto de vista político, emerge a Guerra Fria, com a bipolarização 

mundial opondo os projetos: capitalista e socialista. Para garantir a hegemonia 

capitalista, a classe dominante teve que ceder os anéis à classe trabalhadora, para 

não perder os dedos. Nos países de economia capitalista central, esse processo se 

consubstanciou com a construção do Estado Keynesiano, o qual representa a mais 
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nítida expressão do estágio histórico da luta de classes, numa correlação de forças 

aparentemente favorável aos interesses da classe trabalhadora.  

No entanto, nesse período, o Estado, através de sua intervenção, representou 

para o capital uma forma de garantir a perpetuação do sistema capitalista. Assim, o 

Estado de Bem-estar Social nos países centrais teve como propósito a recuperação 

dos patamares de acumulação capitalista. Isso implicou na construção de um Estado 

empreendedor e responsável pela garantia de direitos sociais, com o objetivo de 

gerar uma demanda efetiva de mercado para o escoamento da produção em série. 

Ora, tanto na Europa quanto na América Latina, essa demanda teve seu esteio no 

empreendedorismo estatal e na inserção de amplos segmentos de massa em 

padrões de consumo efetivos devido à existência de sistemas de suplementos ou 

formas de salários indiretos, configurados a partir dos direitos sociais (BEHRING e 

BOSCHETTI, 2006; IAMAMOTO, 2008).  

Nos anos 1990, apesar das crises financeiras na Europa e nos EUA, a 

instabilidade financeira parecia ter lugar apenas nos países da periferia ou de 

capitalismo tardio. No entanto, neste cenário soma-se uma dupla evolução: de um 

lado, o conjunto de inovações tecnológicas, financeiras e de outro a crescente 

influência sobre a economia dos investidores institucionais. Duménil e Lévy (2003) 

entendem este contexto como o delineamento de uma ‘nova fase do capitalismo’. 

Esta se caracterizaria por um processo interconectado, coordenado e estimulado 

pela tendência de acumulação e concentração capitalista. Estes processos 

requereram ajustes nas formas de propriedade das sociedades capitalistas. 

(DUMÉNIL; LÉVY, 2003)  

Essas reformas não se deram ao mesmo tempo nem com as mesmas 

determinações, aconteceram conforme sua temporalidade e espacialidade. 

Historicamente, a propriedade individual se destacava como a forma de propriedade 

capitalista no início do século XX. Assim, dominavam as firmas limitadas (Ltda.) e as 

sociedades anônimas (S.A.). Atualmente, o controle da produção e os processos de 

alocação de capital em empresas e ramos de atividades não resultam mais da ação 

dos proprietários, mas de gestores e assalariados contratados para este fim.7 

                                                             
7
Configura-se, deste modo, um problema de poder enfrentado pelos proprietários e grandes 

investidores institucionais do capitalismo em sua fase contemporânea, inclusive guardando uma 
relação direta sobre suas rendas. Implicitamente esta mudança na propriedade capitalista requer toda 
uma reestruturação das bases nas relações entre capital e trabalho. Segundo Duménil e Lévy (2003), 
o curso atual do capitalismo pode ser analisado a partir da combinação de diversos movimentos que 
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Ambas as crises estruturais coincidiram com um vasto período de hegemonia 

financeira. A emergência da finança moderna só pode ser vista como processo da 

criação das grandes S.A.s no início do século XX e o binômio Fabrica-finança que 

findou com a crise de 1929, introduzindo uma fase denominada “compromisso 

Keynesiano”, (DUMÉNIL; LÉVY, 2003 p. 32) Com o acordo de Bretton Woods em 

1944, o Estado passa então a regular e mediar à relação entre capital e trabalho. 

Além das várias regulamentações às atividades financeiras nacionais e 

internacionais. Este compromisso duraria apenas algumas décadas. O que, diante 

da crise estrutural iniciada nos anos 1970, criou as circunstâncias favoráveis para a 

hegemonia de a finança ser restabelecida primeiramente por meio do monetarismo, 

e em seguida pelo neoliberalismo. (DUMÉNIL; LÉVY, 2003)  

Produzem-se então reformas profundas na repartição das rendas em 

benefício do capital, expressão das políticas neoliberais e da alteração das 

instituições do capitalismo, agora mais livres internacionalmente. Assim, podemos 

destacar no mundo contemporâneo: “[...] a financeirização e a globalização dos 

mercados” (DUMÉNIL; LÉVY, 2003 p. 26) como expressões desta reestruturação8.  

De caráter amplo e repentino, o aumento exorbitante do desemprego nos 

anos 1970-80, configura-se como uma das mais claras expressões da crise 

estrutural. A partir da metade dos anos 1980, a tendência à inversão da taxa de 

lucro, ou seja, a redução do seu ritmo de subida tendo na diminuição da acumulação 

do capital sua determinação fundamental, indicando a configuração de uma nova 

fase do capitalismo, potencialmente contendo elementos que permitem a retomada 

da acumulação e do crescimento, através da superexploração do trabalho expressa 

                                                                                                                                                                                              
guardam certa autonomia e ritmo próprios. Superação da crise estrutural; singularidades técnicas e 
institucionais das fases entre crises; continuidade da socialização e variações de prerrogativas da 
classe dirigente. A acumulação de um conjunto de novos desenvolvimentos justifica [...] a referência à 
noção de ‘fase’. Desde meados dos anos 1980, o capitalismo ingressou numa nova fase. É preciso 
apreender a diversidade de seus componentes para não identificar simplesmente nova fase e 
neoliberalismo ou, de maneira equivalente, nova fase e hegemonia da finança. Importantes novos 
elementos sobreviverão ao neoliberalismo (DUMÉNIL; LÉVY, 2003 p. 18) 
8
 Há cerca de duas décadas, o termo ‘globalização’ tornou-se presente nos pensamentos acerca do 

funcionamento do mundo capitalista. Esta palavra, recentemente presente no discurso hegemônico 
nos remete a questionar qual o papel desse termo para o projeto político neoliberal, uma vez que 
outras palavras mais carregadas de conteúdo anticapitalista como ‘imperialismo’, colonialismo’ 
‘capitalismo’, foram relegadas ao esquecimento. Assumir a perspectiva da ‘globalização’ como 
processo requer uma análise do processo de internacionalização das trocas comerciais em pleno 
florescimento desde 1492, e mesmo antes. O termo carrega consigo uma bagagem de implicações 
políticas e ideológicas. Propõe a utilização do termo “Desenvolvimento geográfico desigual” 
(HARVEY, 2006b) Esta reflexão evita a naturalização e homogeneização das questões globais como 
se não houvesse conflitos espaciais e de classe na atual configuração da divisão sócio espacial do 
trabalho. 
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pelo aumento do desemprego no mundo e por uma reconfiguração socioespacial da 

divisão internacional do trabalho. No Brasil, os efeitos da crise estrutural se mostram 

mais claramente no início dos anos 1980 com a crise da dívida externa e se estende 

pela década de 1990. 

Observando-se que, por um lado a queda da taxa das taxas de lucro da 

ordem de 20% nos anos 1960 para 12% nos anos 1980 desencoraja o investimento 

no setor produtivo, prejudicando sobremaneira o emprego. Por outro, neste contexto, 

as empresas buscam na reestruturação produtiva modo de reduzir seu 

financiamento interno, outra fonte de gastos com os lucros obtidos. A queda da taxa 

de lucro constitui expressão da deterioração das performances da mudança técnica, 

podendo esta ser sentida por uma redução na “produtividade do capital”9, ou seja, o 

investimento do capital fica maior para uma mesma quantidade de produtos. Como a 

“produtividade do capital” depende diretamente do preço dos salários, a estratégia 

de redução dos postos de trabalho sem redução de produtividade configura-se como 

estratégia de enfrentamento da crise de acumulação10. 

Logo, mesmo que à época a taxa de crescimento do salário real tenha 

diminuído, não foi suficiente para compensar o “declínio do processo técnico” 

(DUMÉNIL; LÉVY, 2003 p. 20) A elevação da taxa de lucro pode ser explicada por 

uma diversidade de fatores favoráveis tais como a produtividade do trabalho, que 

cresce lentamente a despeito de consequentes elevações no salário real. Porém, 

para além da expressão das concessões feitas pelos trabalhadores forçados pelo 

desemprego, um aspecto essencial das tendências contemporâneas refere-se 

efetivamente ao ganho de eficiência na utilização do capital.  

Trata-se do processo técnico-organizacional-informacional, a cidade como 

rede de circulação e difusão de informações conduz a conhecimentos e técnicas 

                                                             
9
 Neste estudo, ‘produtividade do capital’ será considerada a relação da produção anual e a elevação 

do capital fixo necessários à sua realização, onde capital fixo é a quantidade de capital imobilizado no 
investimento produtivo capitalista (como por exemplo: imóveis, máquinas, etc..). 
10

 Segundo relatório da OCDE o desemprego força bilhões de trabalhadores a procurar sua 
subsistência e de sua família em atividades informais. Na contemporaneidade, segundo a mesma 
fonte, existe no mundo 1,8 bilhão de trabalhadores nesta situação, ou seja, 60% da força de trabalho 
global vivem sem um contrato de trabalho ou previdência social. O referido relatório que acrescenta 
que este número tende a crescer com a crise mundial e este aumento não será sem graves 
consequências. Na América Latina, metade dos trabalhadores está na informalidade. Acrescenta que 
desemprego obriga aos trabalhadores dos países em desenvolvimento a aceitarem colocações 
‘informais’ com baixos salários e sem proteção social alguma, o que expressa a tendência crescente 
à precarização e à superexploração do trabalho como estratégia do capital para recuperar a taxa de 
lucro em momentos de crise. 
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reais, conjugando a ciência e a técnica outro elemento: a informação e a ideologia 

(LEFEBVRE, 1972; SANTOS, 1999). Neste processo, a ciência e a técnica passam 

a ter funcionalidade somente através da informação e da (di) fusão das técnicas. 

Vale destacar que este processo não reside somente na técnica é também histórico 

e geográfico. A competitividade torna equipamentos e lugares rapidamente 

envelhecidos. 

Depreciação e fusão entre técnicas são determinados pela política. Ora, “Não 

é a técnica que exige aos países, às empresas, aos lugares ser competitivos, mas a 

política produzida pelos atores globais, isto é, empresas globais, bancos globais, 

instituições globais.” (SANTOS, 1999, p.117). A eficiência crescente na utilização do 

capital relaciona-se às novas tecnologias tanto de informação quanto de 

comunicação, mas em particular à dimensão operacional que permite a mudança 

técnica e a redução de preços. Estes acontecimentos se delineiam desde a crise dos 

anos 1970-80, processualmente continuam nos anos 1990 e na primeira década do 

século XXI. Contemporaneamente, uma das expressões mais contundentes do 

contravalor, configura-se a partir das reedições da superexploração nas relações de 

trabalho. 

 

2.2 Tempo histórico e superexploração – expansão do valor e do contravalor  

 

 

Para o capital, as diversas dimensões do tempo tornam-se relativas ao 

correspondente tempo de trabalho excedente, explorado ao máximo. O modo de 

reprodução do capital degrada o tempo porque sua condição de existência é sua 

“contínua auto-expansão”. O capital, portanto, deve tornar-se cego com relação a 

todas as dimensões do tempo diversas da dimensão relativa ao trabalho excedente 

explorado ao máximo e o correspondente tempo de trabalho (MÉSZÁROS, 2007a). 

Exatamente por esse motivo, o capital almeja apagar o valor das relações 

historicamente criadas, com exceção daquelas ligadas ao processo de acumulação. 

Nesta sociabilidade, os significados e os valores somente encontram nexo se 

vinculados monetariamente aos indivíduos isolados. A relação de exploração e 

dominação estrutural de classe garante a acumulação e lucratividade na ordem 

estabelecida.  
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Mészáros em sua análise da sociabilidade prioriza tempo e necessidade 

humana, pois somente o corpo social “desenvolve historicamente a humanidade” 

(MÉSZÁROS, 2007a p.34). É no “tempo histórico humano”, no qual a “necessidade 

histórica humana” é vital e central. (MÉSZÁROS, 2007a). Tanto os seres humanos 

quanto os animais possuem o limite de seu tempo de vida. Essa história 

desenvolvida coletivamente pelos indivíduos do gênero humano possui um tempo 

muito maior do que é possível aos indivíduos em particular. “[...] o tempo histórico da 

humanidade transcende o tempo dos indivíduos” (MÉSZÁROS, 2007a p. 35)  

Este processo trás consigo tanto a dimensão do valor quanto a do 

contravalor. A relação existente entre a humanidade e os indivíduos em particular, 

institui e atualiza os valores para além do “horizonte imediato restritivo” individual. É 

justamente onde a relevância do valor e do contravalor está vinculada a uma 

distinção objetiva entre o tempo dos indivíduos e o tempo da humanidade. Quando 

Mészáros se refere às “potencialidades da humanidade” fala de atividades dos 

indivíduos como inseparável de seu grupo social. As ações dos indivíduos tanto 

podem apontar a favor como contra, para as “potencialidades positivas da 

humanidade” e para os avanços construídos historicamente. Se as ações dos 

indivíduos apontam contra, estes seriam “portadores mais ou menos conscientes do 

contravalor”. Essa atribuição de valor baseia-se na “relação objetiva entre a escala 

temporal radicalmente diferente dos indivíduos particulares e da humanidade, 

[sendo] uma parte essencial desse processo de progressão histórica” Assim, a 

“afirmação e contestação do valor” aparece sempre como vital para o 

“autodesenvolvimento da humanidade” (MÉSZÁROS, 2007a p. 35). Este 

autodesenvolvimento se daria apenas “[...] sob determinadas circunstâncias sociais 

e econômicas, não a sua predestinação ontológica absoluta” (MÉSZÁROS, 2007a p. 

39). Para o autor, o contravalor como sociabilidade a-social põe a humanidade numa 

situação de apuro histórico. Deste modo, 

 

 

[...] Naturalmente, o tempo histórico dos indivíduos jamais será idêntico ao 
tempo da humanidade. [...]. o tempo histórico dos indivíduos não precisa 
conflitar sempre com as determinações objetivas do tempo histórico da 
humanidade. É também passível de colocar-se em harmonia com o tempo 
da humanidade. [...]. (MÉSZÁROS, 2007a p.39)  
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A experiência do nosso tempo histórico nos leva a crer que o sistema do 

capital é marcado por crises conjunturais se tornou tão recorrente que apontam, na 

atualidade, para uma grave crise estrutural do sistema. A expansão necessária do 

capital é possível apenas por meio da exploração cada vez mais intensa do tempo 

de trabalho.  

A crise atual leva a humanidade a uma situação histórica de apuro, 

contraditoriamente ao propagado tempo livre supostamente posto à disposição da 

humanidade por meio do avanço tecnológico. O modo de produção capitalista, 

malgrado muitos autores o denominem de novo, não tem nada de novo, é 

processual e dialético, não apresentando mudanças efetivas no modo de produzir, 

mas apenas ajustes nas formas de organizar e gerir a produção. Fazemos esta 

ressalva para evitar leituras mecanicistas ao afirmarmos que as transformações nas 

relações de produção podem ser vistas como uma sucessão de acontecimentos 

cronologicamente ordenados. 

A primeira fase da crise (ao longo dos anos 1970) se expressa pela redução 

das desigualdades patrimoniais, queda da rentabilidade do capital, consequente e 

drástica redução da distribuição da renda, aumento da inflação redução das taxas de 

juros. Movimento este invertido pelo desenvolvimento do monetarismo e do 

neoliberalismo ao longo dos anos 1970, ajudando a inverter e a drenar as finanças. 

A taxa de juros cai enquanto o desemprego aumenta. 

A partir de meados dos anos 1980, o aumento da rentabilidade do capital 

permitido pelo crescente controle sobre os salários e sobre o custo do trabalho, 

resulta em aumento da renda das classes dominantes e, deste modo, consequente 

aumento das desigualdades sociais. Nos planos: nacional e internacional, a 

hegemonia do mercado financeiro é garantida com a livre mobilidade das moedas e 

dos papéis negociáveis. A renda é transferida para os detentores de títulos 

espetacularmente no contexto da corrida às bolsas e à mais-valia financeira. Daí 

emana a formação das designadas ‘bolhas’, que conformam ondas de especulação 

na nova configuração do capitalismo de hegemonia financeira e não mais produtiva 

(DUMÉNIL; LÉVY, 2003).  

Neste contexto, destacamos os grupos transnacionais como a forma de 

organização capitalista mais facilmente identificável com a realidade capitalista. Para 

possibilitá-los, fez-se necessário liberar os movimentos de capital através dos 
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sistemas financeiros dos Estados-Nação. A organização da produção de bens e 

serviços se dá a cargo de poderosos grupos transnacionais e corporações 

mundializadas bem como a captação de financiamentos, no sentido de assentar a 

dominação política e social do capital face ao trabalho. Este capital procura 

multiplicar-se sem necessariamente sair da esfera financeira. (CHESNAIS, 2004). 

Para explicar a crise contemporânea do capital podemos combinar 

fundamentalmente os seguintes princípios marxianos: “reprodução total do capital”; 

“superprodução” e “queda tendencial da taxa de lucro”. Porém, precede a isso uma 

“visão global de capital” (MÉSZÁROS, 2007 p. 65). O mundo globalizado sempre foi 

evidente para Marx, como expressa Mészáros: 

 

A estrutura conceitual capaz de dar sentido ao sistema do capital só pode 
ser global. O capital não tem absolutamente qualquer meio de se restringir, 
tampouco é possível encontrar no mundo uma contraforça capaz de 
restringi-lo sem superar radicalmente o sistema do capital como tal. Assim, 
o capital teve de seguir seu curso e sua lógica de desenvolvimento: teve de 
abraçar a totalidade do planeta. (MÉSZÁROS, 2007a, p. 65). 

 

 

A base teórica do liberalismo aponta para a pluralidade de capitais dentro da 

comunidade sendo esta considerada a maior escala possível de liberdade. A 

‘globalização’ tal como apresentada, não passa de ilusão, fantasia, fetiche. A ideia 

de um Governo de abrangência planetária parece-nos inconcebível, bem como nos 

parece inimaginável o sistema do capital como um grande monopólio.  

A concorrência que aparta os indivíduos evidencia-se como uma das 

tragédias da situação de apuro na qual a humanidade se encontra. De um lado a 

diminuição dos postos de trabalho seguida do aumento do desemprego, de outro, a 

intensificação da exploração da força de trabalho, são expressões da mesma 

estratégia de aumento da taxa de lucro como objetivo de manter e até aumentar a 

acumulação através da superexploração da força de trabalho. As mudanças técnicas 

iniciadas nos anos 1980 possibilitam o crescimento da produtividade do trabalho, 

interrompendo a baixa da produtividade do capital. O custo do trabalho se estagna e 

a taxa de lucro tende a aumentar. Deste modo, o capitalismo contemporâneo reedita 

algumas características do passado. Dentre as expressões desta reedição 

identificamos a “superexploração”. Há, portanto graves contradições no sistema do 

capital. Se a taxa de lucro aumenta e o custo do trabalho diminui, significa que o 
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sistema do capital encontra na exploração cada vez mais intensa da força de 

trabalho uma forma de garantir o aumento da taxa de lucro. 

Como destaca Mészáros, 

 

 

Há, necessariamente, inúmeras contradições encontradas sob as condições 
históricas dadas entre as parcelas do trabalho, que se opõem e lutam umas 
contra as outras, que concorrem umas com as outras, e não simplesmente 
parcelas particulares do capital em confronto. [...] como Marx ha muito 
tempo explicitou, a concorrência aparta os indivíduos uns dos outros, não 
apenas os burgueses, mas ainda mais os trabalhadores, a despeito do fato 
de que ela os une. (MÉSZÁROS, 2007a, p. 66) 
 

 

O sistema do capital tende ao seu próprio desenvolvimento dinâmico. Assim, 

as determinações e limitações estruturais são próprias à lógica interna deste sistema 

sociometabólico. O oposto equivaleria a negar a concorrência em nosso tempo 

histórico, ou banir as condições de incontrolabilidade dos indivíduos sobre seu 

isolamento (MÉSZÁROS, 2007a). Portanto, essas contradições baseadas no 

antagonismo social se mantêm inerentes à própria natureza do sistema do capital, 

são insuperáveis, assim como o sistema concorrencial e a dominação do capital 

sobre o trabalho, se mantida a vigência da sociabilidade capitalista.  

O trabalho continua no centro das relações humanas e no centro das relações 

capitalistas de produção, mesmo que ideologicamente a “sociabilidade a-social” do 

capital o desvalorize, ao ponto de estabelecer entre os seres humanos, relações 

reificadas. A superexploração do tempo do trabalho humano reduz os seres 

humanos à mercadoria; a sociabilidade do capital submete a humanidade à 

condição extrema de subsistência. Como mercadoria, os seres humanos se 

apresentam inclusive como passíveis de serem consumidos e muitas vezes, 

descartados após o uso. Esta sociabilidade encontra-se nas bases de formação do 

mercado de trabalho capitalista11.  

                                                             
11

 ‘Mercado de Trabalho capitalista’ é entendido conforme Soares (2008) como o espaço em que o 
comprador da força de trabalho encontra a mercadoria fundamental para o modo de produção 
capitalista e onde aqueles que possuem somente sua força de trabalho procuram compradores para 
sua capacidade de trabalhar [força de trabalho]. A distinção entre trabalho e força de trabalho se 
torna necessária para a compreensão da constituição desta mercadoria vendida pelo trabalhador, não 
como seu trabalho, mas sim, como sua capacidade de produzir, sua força de trabalho. Nesta 
discussão, o trabalho é posto como ato de transformação da natureza pelo homem, tanto no planejar 
(ideação) quanto no executar (objetivação). A atividade com a qual o gênero humano constrói 
materialmente a sociedade e se constrói a si mesmo, num processo de acumulação de conhecimento 
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As investidas do capital em produtividade, intensos processos de inovações 

tecnológicas e gerenciais, redefinição do mercado de trabalho, vêm se traduzindo 

em aumentos significativos da taxa de lucro, bem como das várias formas de 

remuneração do capital. Na outra ponta do sistema de produção, os trabalhadores 

convivem com o desemprego. Este se configura como uma das configurações mais 

expressivas da crise estrutural do capital. Acompanhando o pensamento de 

Vasapollo podemos dizer que a crise estrutural do capital é marcada pelo “[...] 

aumento da produtividade do trabalho e de uma correspondente diminuição de 

empregos, excedendo, em muito, a criação de novas oportunidades de trabalho.” 

(VASAPOLLO, 2005, p. 371)  

Ao confrontarmos este entendimento com o que vem sendo observado na 

sociedade capitalista, ressalta-se que a superpopulação de trabalhadores 

necessitando vender sua força de trabalho, forma e complexifica, o mercado de 

trabalho. Pela lei da oferta e da procura, tanto o trabalhador quanto o capitalista 

sabem da existência de pessoas dispostas a trabalhar por um preço menor, para 

garantir apenas sua reprodução material. Os sobrantes do processo de 

superexploração do trabalho constituem a expressão máxima das desigualdades 

sociais determinadas por estas circunstâncias e se tornam funcionais ao sistema do 

capital através da transformação da finalidade do mercado de trabalho, em simples 

espaço de trocas para assegurar a reprodução e necessidades humanas. No 

capitalismo o mercado de trabalho assume o papel de possibilitar o lucro através da 

extração de mais-valia. O mercado de força de trabalho assume a função de 

reorientação de investimentos do capital para a realização do lucro. Acentua-se 

então a exploração da força de trabalho, aumentando a taxa de lucro e 

assegurando, também, a reprodução ampliada do capital. Na mediação das relações 

antagônicas tanto entre capital e trabalho, quanto entre capital e capital, a lógica de 

intervenção do Estado se faz necessária à manutenção do funcionamento do 

sistema, quer seja regulando, oprimindo ou impondo leis restritivas aos 

trabalhadores. Como sintetiza Soares 

 

 

                                                                                                                                                                                              
e riqueza. Já a força de trabalho seria a capacidade do gênero humano de produzir. Assim, é possível 
afirmar que “o trabalho é a força de trabalho em ação” (SOARES, 2008 p. 18). 
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[...] no capitalismo, o mercado de trabalho passa a ter a função de regular a 

pressão do trabalho sobre o capital, e não só de simples lócus de realização 

de trocas, mas principalmente um componente do capitalismo que assegura 

a realização de trocas que tiveram sua hierarquia determinada nos 

primórdios do capitalismo [...] é responsável pela produção de um 

excedente de trabalhadores, os quais vão pressionar, para baixo, os 

salários, aumentando a extração de mais-valia, o lucro do capitalista 

(SOARES, 2008, p. 23) 

 

 

Ao mesmo tempo em que a dinâmica capitalista impulsiona o capital a se 

reproduzir continuada e ampliadamente por meio da superexploração do trabalho, 

produz cada vez mais força de trabalho excedente. Essa superpopulação resulta da 

maior exploração e também a produz. O sistema tende a intensificar cada vez mais 

a exploração e aumentar o contingente de desempregados. Neste contexto, as 

atividades precárias e (em potencial) a informalidade tornam-se produto da dinâmica 

capitalista que produz excedente populacional, rebaixa os salários e diminui as 

ocupações. Ao excedente populacional, ou para utilizar o termo de Marx, o ‘exército 

de reserva’, resta encontrar um espaço onde possa realizar alguma atividade e 

garantir sua subsistência e de sua família.  

Estas considerações são ricas em identificação no real, observado em nosso 

estudo, nos proporcionando fazer ligações entre o centro de nossas preocupações - 

a informalidade no entorno do Centro Cultural Dragão do Mar12 - como uma 

totalidade de menor complexidade deste processo contemporâneo do capital e sobre 

o qual nos reportamos na introdução deste trabalho.  

O espaço público (rua, praças, equipamentos urbanos) torna-se para muitas 

pessoas o único espaço para sua própria subsistência e reprodução de sua família 

na escala da circulação (comércio ambulante) como podemos demonstrar através 

das falas dos sujeitos que se encontram em pequenas atividades no âmbito da 

circulação, sobre a dificuldade de encontrar emprego: 

 

[...] O comércio ele tá mei assim andando aos poucos devagarzinho porque 
tem muita gente desempregada. [...] muito desemprego, tá aí... muito 
desemprego. Tem muita gente aí atrás dum trabalho e não consegue, por 
quê? O desemprego tá grande e tá concorrido. [...] Por mais que eu tenha 
habilitação, 2º completo, mas não tem comprovando na minha carteira pra 
empresa isso aí não interessa. Eu posso até ter faculdade, [...] não tendo a 
minha carteira assinada, o qué que vale pra empresa? Não vale nada. 

                                                             
12

 Na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, Região Nordeste do Brasil. 
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[Pedro – entrevista com trabalhadores ambulantes do entorno do Dragão do 
Mar, 2009] 
 

 
[...] oito anos, todo dia a mesma coisa ... Às vezes ‘in-enche’, ‘in-enche’ 
mesmo, os amigos, o cansaço, o stress que é demais, você chega cinco da 
tarde e sai cinco, seis horas da manhã, você dorme pouco pra já ta aqui de 
noite de novo... é uma coisa muito estressante, e eu tô tentando botar o 
currículo, pra viver uma vida diferente, [...] trabalhar de segunda a sexta de 
manhã até cinco da tarde, todo dia pra eu ter [...] pelo menos um dia, o 
domingo com meus filhos, que eu tenho muito pouco tempo com eles, [...] a 
minha prioridade, é essa [...] (José - entrevista com trabalhadores ambulantes 
do entorno do Dragão do Mar, 2009) 

 

 

A realidade brasileira, mais especificamente a nordestina, requer atenção 

especial para as configurações sistêmicas do capital assumidas nos países de 

economia periférica. Nesse sentido, achamos pertinente, para analisar as 

contingências históricas no Brasil da primeira década do século XXI, uma revisão 

das transformações estruturais ocorridas, objetivando a recriação das condições de 

expansão do sistema de produção capitalista, na história tanto do Brasil quanto do 

mundo capitalista como uma totalidade. Para tanto, incorporamos condicionantes 

endógenas, como as condições políticas do sistema em geral, na perspectiva de 

demonstrar a evolução do processo de industrialização e posteriormente de 

informalidade. 

 

2.3 Os serviços e a (in)formalidade nas cidades: expressões da superexploração 

do trabalho humano 

 

 

Desde 197013, a “informalidade” está na pauta de discussões de organismos 

internacionais. O modelo de expansão combinada e desigual do capitalismo nos 

países de economia periférica finca seus pilares no desenvolvimento de base 

urbano-industrial, sobretudo no período pós 1930. Doravante, no Brasil, este 

constitui setor-chave para o crescimento econômico. Apesar de a participação da 

indústria na renda interna brasileira ter atingido sua predominância, superando a 

                                                             
13

 Na década de 1970, tendo como marco o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
sobre o Quênia, é “oficialmente inaugurada” a discussão sobre informalidade. O referido relatório, 
com claras bases neoclássicas, não se aprofunda nesse tema, porém inicia a discussão em escala 
mundial (OLIVEIRA, 1987). 
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renda agrícola somente nos idos de 1956, a década de 1930 marca o início de outro 

ciclo na economia brasileira: “[...] o fim da hegemonia agrário-exportadora e o início 

da predominância da estrutura produtiva de base industrial” (OLIVEIRA, 1987, p. 

14). 

Para Oliveira (1987), o processo de introdução de um novo modo de 

acumulação penaliza o custo de produção, o lucro e, consequentemente, a 

rentabilidade da economia agrário-exportadora, permitindo uma 

 

[...] nova correlação de forças sociais, a reformulação do aparelho e da ação 
estatal, a regulamentação dos fatores, entre os quais o trabalho ou o preço 
do trabalho, [as quais] têm o significado, de um lado, de destruição das 
regras do jogo segundo as quais a economia se inclinava para as atividades 
agrário-exportadoras e, de outro, de criação das condições institucionais 
para a expansão das atividades ligadas ao mercado interno (OLIVEIRA, 
1987, p. 14). 

 

Para alcançar esse intento, foram necessárias mudanças expressivas de 

vários aspectos da economia, sendo a regulamentação de leis, as quais versavam 

sobre a relação entre capital e trabalho, um dos fatores mais significativos. A 

legislação trabalhista tem sido estudada apenas do ponto de vista da estrutura 

formal corporativista, da organização dos trabalhadores e da possível tutela estatal. 

O salário-mínimo teria sido uma medida arbitrária por seu artificialismo em relação 

às reais condições da oferta e da demanda de trabalho. 

A transição do regime autoritário para o democrático no início dos anos 1980 

foi marcada pelo longo período de crise da dívida externa. As políticas voltadas para 

a industrialização nacional sucumbiram em detrimento do pagamento da dívida e do 

cumprimento dos ajustes impostos pelo FMI. O dinamismo econômico do qual 

dependia esse projeto teve de ser desviado para um retrocesso ao primitivismo 

exportador advindo da política de superávit exigida pelos organismos internacionais, 

na qual as exportações devem ser superiores às importações. Esse ajuste externo 

não foi possível sem o baixo dinamismo interno, exigindo manobras fiscais e 

provocando o crescente endividamento público. Tais fatores aliaram-se ao ajuste 

exportador e à reconfiguração macroeconômica para dar sustentação à 

financeirização da riqueza, compensando os setores produtivos que conviviam com 

a taxa de lucro decrescente (POCHMANN, 2010). 
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Inicia-se nos anos 1980 o processo político de reconfiguração do papel do 

Estado, com a elevação da taxa de juros e a abertura comercial e financeira 

(hegemonia neoliberal), ao mesmo tempo em que eram garantidas, via carta magna, 

as políticas sociais. O movimento de reestruturação econômica nos EUA faz com 

que o conjunto das economias capitalistas se reposicione. Esse fato tornou possível 

econômica e politicamente a queda do muro de Berlim e o colapso da URSS, 

propiciando aos EUA concluírem seus desígnios imperialistas somente postos em 

questão com a crise de 2008 (POCHMANN, 2010). 

Os ajustes impostos pelo FMI impedem o crescimento via consumo interno 

como única escolha para a geração de saldo exportador. Interrompe-se com a crise 

da dívida externa (início da década de 1980) a tendência de participação crescente 

do Brasil em relação à produção mundial via ajuste exportador, que perdurou até a 

década de 1990, evidenciando a continuidade de sinais de decadência da economia 

nacional. O Brasil em 1980 era considerado o 8º PIB do mundo, perdendo posições 

até chegar a 14ª posição em 1990, demonstrando, assim, o abandono do projeto de 

desenvolvimento do país iniciado nos anos 1930. Além de todos os 

constrangimentos ao crescimento econômico brasileiro nos anos 1980, destaca-se já 

na década de 1990 o regime de superinflação que terminou por solapar as bases de 

sustentação da expansão da economia. As políticas de corte neoliberais iniciam-se 

fortemente com a adoção de medidas de liberação comercial, financeira e produtiva, 

acompanhadas por forte desindustrialização da produção (POCHMANN, 2010).  

Essa realidade perdura até os anos de 1980, quando decai o modelo 

desenvolvimentista implementado nas economias periféricas via políticas inspiradas 

na lógica do Estado interventor. Aquelas economias, de inspiração dualista, tinham 

na existência de economias centrais a justificativa das economias periféricas. 

Na produção acadêmica acerca dos serviços, predomina o clássico modelo 

de Colin Clark, evidenciado na clivagem do conjunto das atividades econômicas em 

três setores distintos: primário, secundário e terciário. Até hoje, essa desagregação 

serve de parâmetro para análises da participação desses três “setores” no produto 

interno (OLIVEIRA, 1987). 

Segundo essa divisão, o setor de serviços é considerado como [...] “um 

conjunto heterogêneo de atividades” (OLIVEIRA, 1987, p. 30), cujo único ponto 

convergente consiste em não produzir bens materiais. Com base nessa concepção, 

entendemos que o papel e a função dos serviços na economia podem ser 
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considerados como expressões da acumulação capitalista industrial no mundo. No 

âmbito do processo de industrialização brasileiro, a relação entre a produção 

urbano-industrial e o chamado “setor de serviços” parece-nos plena de sentido. 

Assim, aos serviços agrega-se uma miríade de atividades cuja única 

característica em comum seria a não produção de bens materiais. Para Oliveira 

(1987, p. 30), a visão a qual designa de “mecanicismo de inspiração marxista” teria 

contribuído para pensar os serviços de uma maneira geral como atividades 

“improdutivas”, que nada agregam de valor ao produto social. Tal visão refletiria o 

“atraso” da economia brasileira em relação às economias centrais. A esse respeito, 

o autor ressalta: 

 

Essa interpretação distingue os serviços de transporte e comunicações, por 
exemplo, dos de intermediação. [...] Conviria perguntar se a produção de 
serviços de intermediação ou de publicidade, por exemplo, não representam 
também trabalho socialmente necessário para a reprodução das condições 
do sistema capitalista, entre as quais a dimensão da dominação se coloca 
como das mais importantes [...] ela faz parte, inclusive, da reprodução da 
mercadoria que distingue o capitalismo de outros modos de produção: da 
mercadoria [força de] trabalho (OLIVEIRA, 1987, p. 30-31). 

 

Consideramos essa discussão como introdutória para a análise acerca do 

dimensionamento do chamado “setor terciário” na economia brasileira. Para se 

concretizar, o processo de expansão industrial brasileiro teve que contar com os 

serviços, principalmente aqueles de caráter urbano. Desse modo, 

 

[...] o crescimento do terciário, na forma em que se dá, absorvendo 
crescentemente a força de trabalho, tanto em termos absolutos como 
relativos, faz parte do modo de acumulação urbano adequado à expansão 
do sistema capitalista no Brasil [...] o crescimento industrial teve que se 
produzir sobre uma base de acumulação capitalista razoavelmente pobre, já 
que a agricultura fundava-se, em sua maior parte, sobre uma “acumulação 
primitiva” (OLIVEIRA, 1987, p. 31). 

 

Posteriormente, com a continuidade da expansão industrial nas cidades, os 

serviços são sustentados pela abundância de mão de obra e se reproduzem 

seguindo um crescimento horizontal. Reeditam-se formas de produção artesanal 

tanto nos serviços do consumo individual quanto nas oficinas de reparos. Os 

serviços públicos (transporte, limpeza, fornecimento de água, energia elétrica, bem 

como serviços administrativos públicos) compõem outra vertente dos serviços 
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diretamente ligada à expansão do modo de acumulação urbano-industrial, 

estruturada para fazer face à nova realidade da vida urbana, bem como à forma de 

acumulação capitalista vigente a partir do processo de industrialização. Sobre os 

serviços na sociedade urbana brasileira do início de sua industrialização, Oliveira 

(1987, p. 33) explicita: 

 

A aceleração do crescimento, cujo epicentro passa a ser a indústria, exige, 
das cidades brasileiras – sedes por excelência do novo ciclo de expansão –, 
infraestrutura e requerimento em serviços para os quais elas não estavam 
previamente dotadas. A intensidade do crescimento industrial [...] não 
permitirá uma intensa e simultânea capitalização nos serviços, sob pena de 
esses concorrerem com a indústria [...] tal contradição é resolvida mediante 
o crescimento não capitalístico do setor terciário. [...] trata-se de um tipo de 
crescimento para esse setor – o dos serviços em geral – que não é 
contraditório com a forma de acumulação, que não é obstáculo à expansão 
global da economia, que não é consumidor de excedente. 

 

Não ocorre um “inchaço” do terciário, como o ideário da teoria do 

subdesenvolvimento e da dependência14 proclama (TAVARES; SERRA; CARDOSO 

apud OLIVEIRA, 1987), mas sim exigências do novo ciclo capitalista de expansão e 

acumulação. Do ponto de vista da acumulação global, a aparência de “inchaço” do 

setor terciário escamoteia o mecanismo de “superexploração” da mão de obra a 

baixos níveis de remuneração. Esses serviços não se configuram, portanto, apenas 

como forma de subsistência dos sobrantes do processo de acumulação industrial 

(exército de reserva). Ao contrário, reforçam a tendência capitalista de concentração 

de renda e de superexploração. Em síntese, mesmo que não sejam considerados 

“trabalho produtivo” pelos mais ortodoxos, não se pode contestar que esses serviços 

são perfeitamente apropriados ao processo de acumulação e expansão do capital.  

Nesse contexto de expansão capitalista, “[...] o processo de crescimento das 

cidades brasileiras [...] não pode ser entendido senão dentro de um marco teórico 

onde as necessidades da acumulação impõem um crescimento dos serviços 

horizontalizado, cuja forma aparente é o caos das cidades” (OLIVEIRA, 1987, p. 35). 

                                                             
14

 Em síntese, na perspectiva da teoria do subdesenvolvimento e da dependência, tais 
marcas/estados seriam características das economias pré-industriais, em trânsito para formas mais 
avançadas de penetração do capitalismo. No entanto, esses estudos deixam de considerar o suposto 
subdesenvolvimento como uma das formas de produção e de expansão capitalista. Ambíguo, o 
conceito de subdesenvolvimento transita entre um sistema que se moveria entre a capacidade de 
produção de excedentes e a incapacidade de absorção integral de parte desse excedente gerado. A 
partir de uma perspectiva dual, polarizada pela relação centro-periferia, o problema se revelaria como 
uma oposição entre nações, enquanto na essência o desenvolvimento ou crescimento diz respeito a 
uma oposição entre classes sociais no interior do processo (OLIVEIRA, 1987). 
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Para compreender a especificidade das dimensões do “setor terciário” no 

Brasil, parece-nos necessário reconhecer as determinações históricas e razões 

estruturais da expansão capitalista. A industrialização brasileira, em relação ao 

mercado mundial de produtos industrializados, teve caráter tardio. Esse 

anacronismo do desenvolvimento industrial condicionou uma divisão social do 

trabalho diferenciada. As indústrias dos países de capitalismo central estavam em 

um nível mais avançado no que concerne à tecnologia. Conforme a lei da 

concorrência, esses níveis de produtividade e lucratividade mais avançados passam 

a ser mais amplamente exigidos, chocando-se contraditória e estruturalmente com 

as condições iniciais de financiamento da industrialização brasileira. Destarte, como 

sintetiza Oliveira (1987, p. 43): 

 

[...] A solução é encontrada fazendo os serviços crescerem horizontalmente, 
sem quase nenhuma capitalização, à base de concurso quase único da 
força de trabalho e do talento organizatório de milhares de pseudo 
pequenos proprietários, que na verdade não estão mais vendendo sua força 
de trabalho às unidades principais do sistema, mediadas por uma falsa 
propriedade que consiste numa operação de pôr fora os custos internos de 
produção fabris à parcela correspondente aos serviços.  
 
 

A ideia orientada pelo dualismo “setor formal/informal” tornou-se insustentável 

na medida em que o desenvolvimento econômico, ao invés de incorporá-lo, o 

expandiu. Nesses termos, ficou impossível negar que atrasado (informal) e 

desenvolvido (formal) coexistem na unidade capital. Porém, tornou-se mais 

impossível ainda negar o explosivo processo de informalização do trabalho 

suscitado pela política de flexibilização da economia, expandindo-se mediante 

processos de terceirização, cujos mecanismos obscurecem a extração do 

sobretrabalho. Os nexos expressivos da informalidade com a acumulação do capital 

nos conduzem a questionar a pertinência dessa noção e afirmar a existência da 

informalidade na formalidade e vice-versa. Tal relação intrínseca contradiz as 

formações segundo as quais o designado “setor informal” estaria à margem do 

capital. Ao contrário, esse setor se mostra integrado ao dito “setor formal” por um 

caráter impresso na própria estrutura capitalista (TAVARES, 2004). Essa integração 

favorece cada vez mais a superexploração do trabalho. Como ressalta Tavares 

(2004, p. 03), 
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 [...] ao invés da centralização que caracterizou o fordismo, a 
descentralização produtiva constituiu-se no meio mais adequado à 
exploração da força de trabalho, pois cria no trabalhador a ilusão de que a 
posse de meros instrumentos de trabalho, uma boa ideia e alguns atributos 
de natureza subjetiva são suficientes para que todos se tornem agentes 
econômicos capazes de se confrontar no mercado em condições iguais. 
  

 
 

O contexto mais amplo de competição internacional impõe à indústria a 

necessidade de reestruturação para viabilizar novas formas de acumulação 

capitalista. Assim, os serviços passam a definir a implantação industrial. A divisão 

social do trabalho se torna espacializada15 em decorrência de possíveis 

deslocalizações territoriais das unidades produtivas, com consequentes 

reimplantações. Os serviços crescem, aparentemente, em detrimento da base 

industrial. Vários estudiosos, dentre eles Tavares (2004) e Antunes (2002), afirmam 

ser o setor de serviços o motor da indústria, pois sem ele esta não sobreviveria. Ora, 

os serviços possibilitam condições para a diminuição dos custos de produção 

através da precarização das condições de trabalho e do escamoteamento das 

relações entre capital e trabalho das “pequenas empresas/grandes negócios”, das 

formas de salário por peça, ou de outras formas aproximadas, funcionando como 

alicerce na indústria, comércio e serviços. Essas maneiras de exploração são 

flexibilizadas, ou seja, facilitadas, imprimindo mudanças nas mediações legais entre 

capital e trabalho. 

Uma expressão das facilidades às quais nos referimos pode ser observada na 

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (128/2008), vigente a partir de 01/07/2009 e 

complementar à Lei de 2006. Dentre as mudanças, destacamos a criação de um 

novo status no qual a distinção entre pessoas física e jurídica é flexibilizada. O Micro 

Empreendedor Individual (MEI) pode contratar um auxiliar com carteira assinada, 

tendo o novo status ampla veiculação e divulgação promocional. Estando agora na 

“formalidade”, quase que por decreto, pode explorar a si mesmo e contratar um 

ajudante para ser também explorado. Dessa forma, o mercado financeiro pode, por 

exemplo, expandir para essa “fatia de mercado” linhas de crédito. Por sua vez, o 

Estado evita a evasão de impostos, aumentando a arrecadação. 

                                                             
15

 Cabe mencionar nossa posição acerca da noção de espaço. Seguiremos a de Milton Santos 
(1999), por acreditarmos ser o espaço um sistema conjunto indissociável de sistemas de objetos e 
sistemas de ações. 
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Tal situação sugere a necessidade de maior rigor epistemológico para o 

significado do uso do termo “informalidade”, o qual se presta, na maioria das vezes, 

para denominar proprietários e trabalhadores participantes da produção em micro ou 

pequenas empresas e “agentes econômicos”. Nessa realidade, a relação entre 

capital e trabalho encontra-se sem definição clara. Esse movimento de apreensão e 

observação dos marcos e dos referenciais distintos representa para este estudo uma 

escolha de perspectiva na abordagem do objeto de pesquisa, visando trazer para o 

foco das discussões a “[...] parcela expressiva dos trabalhadores mais pobres, em 

praticamente todos os países do globo, [os quais] inserem-se numa plêiade de 

situações que podem ser representadas por meios diferentes de inserções no 

mercado informal [...]” (CACCIAMALI, 2008, p. 154). 

Nos tempos contemporâneos, a expressividade que vem assumindo a 

“informalidade”, tanto na mídia quanto na literatura especializada, evidencia que 

essa denominação pode compreender uma grande variedade de atividades desde a 

contratação ilegal de assalariados, desprezando os procedimentos usuais da lei, 

bem como outras modalidades de contravenção, até o trabalho autônomo. Essa 

constatação reflete o momento no qual tanto as organizações quanto os indivíduos e 

a sociedade enfrentam mudanças estruturais na política e na economia capitalista 

(CACCIAMALI, 2008). 

Segundo Tavares (2004), a informalidade ocupa um espaço econômico em 

franco crescimento. Nesse espaço, podemos encontrar trabalhadores que não 

conseguem ingressar no mercado formal e outros que, por meio de processos de 

terceirização, são deslocados do mercado formal. No mercado de trabalho formal, 

trabalhadores que não conseguem ingressar podem ou não manter relação direta 

com o capital. A relação empregado/empregador transforma-se em uma negociação 

entre “agentes econômicos” supostamente em iguais condições na esfera da 

circulação de mercadorias na qual o contrato de trabalho é substituído por um 

contrato comercial, sugerindo a “eliminação do caráter subordinado da relação 

capital-trabalho” (TAVARES, 2004, p. 09). 

A desregulamentação e a desestruturação no âmbito da organização do 

trabalho, o ambiente extremamente competitivo do capitalismo mundializado e a 

incerteza marcam a condição de grandes contingentes de trabalhadores. A 

informalidade responde à demanda legítima no encaminhamento de solução para 

sua sobrevivência e também constitui expressão de tensões e desigualdade social  



47 

 

A informalidade responde tanto à demanda legítima no encaminhamento de solução 

para sua sobrevivência quanto constitui expressão de tensões e desigualdade social 

(CACCIAMALI, 2008). Nesse universo informal, é possível encontrar pessoas que, 

mediante uma suposta igualdade formal, são transformadas, sob modalidades 

diversas, em trabalhadores autônomos ou agregam-se em pequenas empresas. Na 

sociabilidade vigente, nada escapa à lógica do capital. Todos estão “incluídos”, 

mesmo que em condições de extrema precariedade. Em síntese, as teses sobre o 

“setor informal” já não dão conta da informalidade no contexto desse tempo histórico 

de flexibilização até do tempo e do espaço. Considerando a ideia de setor nesse 

padrão de acumulação, “o dualismo torna-se completamente 

insustentável” (TAVARES, 2004, p. 02).  

Para além da insustentabilidade da tese dual, ou seja, formal e informal, essa 

perspectiva possui forte teor ideológico na medida em que se alia ao termo 

“informalidade”, o suposto “trabalho livre”, sem patrão, sem horários fixos a cumprir, 

um construto ideológico do que seria a grande conquista dos trabalhadores 

transubstanciados em agentes econômicos. A falácia de que todos poderiam 

aproveitar seu “tempo livre” consumindo produtos culturais, turísticos e de lazer 

reforça a ideia de que a “sociedade do lazer” supostamente substitui a “sociedade do 

trabalho” (DUMAZEDIER, 1999; DE MASI, 2000). Esse fluxo de pessoas dispondo 

livremente de seu tempo para o lazer e o consumo ainda geraria um fluxo de 

pessoas e de oportunidades para outras pessoas. Estas, possuidoras de caráter 

empreendedor, ofereceriam livremente seus produtos e serviços como alternativa 

informal aos tempos de escassez de emprego.  

É preciso, pois, refletir sobre a funcionalidade da informalidade nessa 

ideologia do empreendedorismo. A dualidade fortalece a dúvida sobre a afirmação 

da negação contida no termo informalidade. Isto é, o significado de ser 

empreendedor seria sair do circuito da relação capital/trabalho como se não fazer 

parte do formal significasse alguma liberdade, ou liberação do trabalho e das 

relações sociais de trabalho próprias da sociabilidade capitalista. 

No contexto da reestruturação produtiva, temos contraditoriamente a 

intensificação do trabalho, mas, ao mesmo tempo, parcelas de tempo livre para um 

grupo restrito de trabalhadores. O acesso ao consumo de produtos e de atividades 

turísticas e de lazer constitui expressões da desigualdade social. 
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3  OS FUNDAMENTOS DA MERCADORIA NA ESTRUTURA SOCIAL DO 
CAPITAL: enfoque nos serviços e no mercado turístico 
 

“Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux”  
(DEBORD, 1992, p. 19)

16
  

 

  

Nesta seção, buscamos aprofundar a discussão sobre os fundamentos da 

mercadoria, tendo como fito nos adentrarmos na análise de nosso objeto de estudo: 

a diversidade de relações de trabalho no entorno do Centro Cultural Dragão do Mar, 

fazendo relação com o fluxo gerado pelo lazer e pelo turismo na cidade de 

Fortaleza/CE, apreendendo-o em suas múltiplas determinações, que se explicitam, 

ou se engendram mais especificamente a partir da reestruturação produtiva. 

Segundo Marx (1989) e Debord (1992), os produtos espetaculares são 

provenientes da fantasia. Essa reflexão introduz o mercado turístico no cerne do 

fetiche capitalista. Ao problematizarmos a mercadoria como elemento inerente ao 

modo de produção capitalista, interessa-nos contextualizar o surgimento e a 

consolidação do mercado turístico na dinâmica de acumulação capitalista.  

Nessa perspectiva, abordaremos os serviços, mais especificamente os 

turísticos, como constructo mercadológico, ou seja, como mercadoria, produto que, 

determinado pelas relações fetichistas, ganha uma dimensão espetacular no atual 

estágio de desenvolvimento das forças produtivas, sob a hegemonia do capital 

fictício/financeiro.  

 

3.1 A centralidade da mercadoria na composição orgânica do capital: a 
dominância do contravalor 
 

 

Os elementos constituintes da estrutura do capital como o capital monetário e 

o mercantil e a produção de mercadorias, há milhares de anos na história da 

humanidade, estavam submetidos a sistemas e modos de produção que 

permaneciam sob o controle sociometabólico de sistemas como o escravista e o 

feudal. As formas anteriores de intercâmbio produtivo dos seres humanos com a 

natureza e entre si eram orientadas para a produção de valor de uso. No momento 

                                                             
16

 No mundo realmente ao inverso, o verdadeiro é um momento do falso (tradução nossa). 
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em que as mercadorias são produzidas com o intuito de satisfazer a necessidade de 

outras pessoas e não a de seus produtores, possuem seu valor de uso intermediado 

pelo valor de troca, uma vez que são produzidas para serem trocadas, 

principalmente por uma nova forma de mercadoria-mediação, o dinheiro.  

Marx (2003) observa a produção, a distribuição, o consumo e o 

reinvestimento como momentos separados na totalidade do processo de produção 

capitalista. 

 

Na produção o indivíduo objetiva-se, e no indivíduo subjetiva-se o objeto [no 
consumo]; na distribuição é a sociedade, sob a forma de determinações 
gerais dominantes, que faz o papel de intermediária entre a produção e o 
consumo; na troca a passagem de uma a outra é assegurada pela 
determinação contingente do indivíduo (MARX, 2003, p. 233). 

 

Os valores de uso das mercadorias, no capitalismo, transformam-se em 

materializações do valor de troca, revelando-se na relação quantitativa entre 

diferentes valores de uso. Nessa sociabilidade, uma vez que as mercadorias 

passam a ser produzidas com o objetivo de serem trocadas, suas propriedades 

materiais somente interessam pelo fato de terem valor de uso e de receberem um 

valor de troca. Esse último é mutável no tempo e no espaço, podendo ser visto como 

relação de troca estabelecida entre quantidades de produto por outro. 

Nos últimos séculos, o capital como sistema sociometabólico afirmou sua 

validade como produção generalizada de mercadorias. A partir da “coerção 

econômica”, este se apropria do trabalho, reduzindo os seres humanos a meros 

custos de produção, convertendo-os em mercadorias amplamente comercializáveis. 

As sociedades nas quais se instalou a produção capitalista têm por característica a 

“imensa acumulação de mercadorias” (MARX, 1989, p. 41). 

 

A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por 
suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a 
natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia. Não 
importa a maneira como a coisa satisfaz a necessidade humana, se 
diretamente, como meio de subsistência, objeto de consumo, ou 
indiretamente, como meio de produção (MARX, 1989, p. 41-42). 

 

A utilidade transforma a mercadoria em valor de uso. O valor de uso de 

qualquer objeto contém a capacidade de prover as necessidades dos seres 
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humanos independentemente de sua forma social, constituindo o conteúdo material 

da riqueza. Esta é determinada pelas propriedades inerentes à sua materialidade 

enquanto bem e pressupõe uma quantidade definida de trabalho sem levar em conta 

a quantidade empregada na aquisição de sua utilidade. 

Para compreender as relações capitalistas de produção, Marx (1989) analisa 

a mercadoria tendo como ponto de partida seu valor de troca e não seu valor de uso. 

Ora, uma vez produzida para ser comercializada como valor de troca, a mercadoria 

incorpora um duplo caráter definido por valores essencialmente distintos, tendo na 

distribuição e na troca processos mediadores fundamentais. A distribuição seria o 

momento de origem da necessidade social e a troca, o momento de privilégio 

individual. 

A relação produtor/produto é exteriorizada na sociabilidade do capital, 

mediada pela distribuição. Esta se põe entre produção e consumo, porém não mais 

como esfera autônoma, passando a ser fator de produção. 

 

A distribuição dos produtos é manifestamente o resultado desta distribuição 
que, incluída no próprio processo de produção, lhe determina a estrutura. 
Considerar a produção sem ter em conta essa distribuição, nela incluída, é 
sem dúvida uma abstração vazia de sentido, visto que a distribuição, que 
constitui na origem um fator de produção (MARX, 2003, p. 242). 

  

A produção e o consumo fazem parte de um movimento cíclico no qual o 

consumo imbrica uma nova produção e vice-versa. As leis vigentes na sociedade 

determinam a distribuição. O capital se apresenta tanto como agente de produção 

quanto como fonte de receita, sendo formas de distribuição determinadas e 

determinantes. A circulação é apenas um momento determinado da troca, podendo 

ser considerada como a troca na sua totalidade, na medida em que a troca é apenas 

um momento mediador entre a produção e a distribuição. A produção determina o 

consumo e este aparece também como um momento da produção. Ora, a troca se 

inclui na produção, sendo também o seu momento. A produção seria, então, o ponto 

de partida e o consumo, o de chegada. Essa relação passa a ser mediada pelo 

dinheiro enquanto mercadoria. O “consumo produtivo”, ou seja, o consumo de meios 

de produção e de matéria-prima é considerado produção. No entanto, a produção 

que se identifica no consumo é a “produção consumidora” (MARX, 2003).  

Para o intelectual alemão, essa última 
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[...] é uma segunda produção, resultante da destruição do primeiro produto. 
Na primeira, o produtor objetiva-se; na segunda, pelo contrário, é o objeto 
que ele criou que se personifica. Assim, esta produção consumidora – 
apesar de constituir uma unidade imediata da produção e do consumo – é 
essencialmente diferente da produção propriamente dita. [...] Sem produção 
não há consumo; mas sem consumo também não haveria produção, porque 
neste caso a produção não teria objetivo. O consumo produz duplamente a 
produção (MARX, 2003, p. 235).  

 

Um produto apenas se torna produto quando é utilizado pelo consumidor. 

Somente a partir do consumo, ele se constitui enquanto tal. É o resultado da 

produção e não atividade objetivada. Assim, passa a ser apenas um objeto feito para 

ser consumido. 

 

[...] O consumo cria necessidade de uma nova produção, por conseguinte a 
razão ideal, o móbil interno da produção, que é a sua condição prévia. O 
consumo cria o móbil da produção; cria também o objeto que, atuando 
sobre a produção, lhe determina a finalidade. [...] Sem necessidade não há 
produção. Ora, o consumo reproduz a necessidade (MARX, 2003, p. 236). 
 

A “produção criadora” produz o consumo. No entanto, esta, além de fornecer 

um objeto a ser consumido, também lhe dá sentido, ao converter o objeto em 

produto. O objeto passa a ser um bem determinado a ser consumido de certa 

maneira a ser mediada pela própria produção criadora de necessidades. 

 

[...] A fome é a fome, mas a fome que se satisfaz com carne cozida, comida 
com faca e garfo, não é a mesma fome que come carne crua servindo-se 
das mãos, das unhas, dos dentes. [...] a produção determina não só o 
objeto do consumo, mas também o modo de consumo, e não só de forma 
objetiva, mas também subjetiva. Logo, a produção cria o consumidor 
(MARX, 2003, p. 236-237). 

 

As relações entre indivíduos e humanidade são mediadas pela interação dos 

seres humanos com a natureza. Determinado e determinante dessa mediação 

formam um conjunto de relações sociais também historicamente determinadas em 

diversas ordens. Entre as mediações de primeira e segunda ordens do capital, “[...] 

tudo se altera com o surgimento do capitalismo de modo quase irreconhecível” 

(MÉSZÁROS, 2007a, p. 41). Nesse sentido, “[...] nenhuma das necessidades 

mediadoras de primeira ordem entre os seres humanos e a natureza prescreve as 
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óbvias relações de classe de dominação e subordinação inseparáveis das 

mediações de segunda ordem do capital [...]” (MÉSZÁROS, 2007a, p. 40). 

As mediações primárias modificam-se a qualquer necessidade de 

autoexpansão do sistema reprodutivo vigente, fetichista e alienante, totalmente 

subordinado à acumulação de capital. Para cumprir o objetivo de reduzir custos de 

produção, quer sejam materiais, quer sejam relativos ao trabalho vivo, vivemos sob 

o imperativo da “contabilidade do tempo do capital” (MÉSZÁROS, 2007a, p. 41 – 

Grifos originais). Dessa forma, exclui-se o valor humano dos indivíduos, o qual se 

inverte e torna-se contravalor. “[...] todo interesse genuíno pela utilidade não 

lucrativa é suprimido de maneira impiedosa e substituído pela mercantilização 

universal dos objetos e, igualmente, das relações humanas” (MÉSZÁROS, 2007a, p. 

41). A partir da sobreposição do capital às mediações das necessidades humanas, 

tudo é passível de tornar-se mercadoria, inclusive os próprios indivíduos, enquanto 

“força de trabalho”17.  

O contravalor consegue assegurar melhor a lucratividade tornando-se único 

produtor viável de valor e eficiência econômica. Isso não acontece sem o surgimento 

de expressões no “mundo do trabalho”, pois o contravalor impõe a redução do 

tempo de trabalho. Tanto o regulador quanto a medida dos objetos a serem 

produzidos emergem das necessidades humanas historicamente produzidas como 

valor de uso correspondente à necessidade.  

 

O contravalor lucrativo – a todo custo – deve ditar a medida em 
consonância com o tipo historicamente dominante da contabilidade do 
tempo capitalista, em conjunção com a necessidade cada vez mais 
anacrônica da redução do tempo de trabalho ao mínimo necessário, 
inseparável da redução alienante dos próprios seres humanos à carcaça do 
tempo, que podem se adequar a tais parâmetros produtivos e o gênero de 
produtos – mercadorias lucrativamente comercializáveis que adquirem sua 
raison d’être em virtude de sua total conformidade com a redutiva 
contabilidade do tempo do capital (MÉSZÁROS, 2007a, p. 44 – Grifos 
originais). 

 

O processo ideológico pelo qual as mediações de segunda ordem do capital 

tornam-se mediações de primeira ordem corresponde a premissas básicas vitais, 
                                                             
17

 Para além da descartabilidade da “força de trabalho”, em nosso tempo histórico, práticas extremas 
como o tráfico de pessoas para exploração sexual ou a comercialização de órgãos são algumas das 
inúmeras expressões da barbárie. Os indivíduos estão submetidos à sociabilidade a-social do sistema 
sociometabólico do capital na qual a mera subsistência está prisioneira da lógica da mercantilização 
em todas as esferas de relações humanas. 
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não apenas da ordem sociometabólica vigente, criada historicamente e mutável, 

como sendo ontologicamente insubstituíveis. “[...] o determinismo econômico da 

redutiva contabilidade do tempo do capital [...] pretende ser suficiente para ditar 

tudo, e ainda para justificar por definição tudo que pode, com êxito, ditar” 

(MÉSZÁROS, 2007a, p. 44). Presume-se, então, que as premissas práticas 

tendenciosamente assumidas do modo de produção capitalista passam a ser a vida 

social como um todo. 

O capitalismo é um sistema sociometabólico capaz de revolucionar-se 

continuamente para cumprir seus objetivos de valorização do valor. Para garantir a 

reprodução e o crescimento do capital, o juro e o lucro apresentam-se na produção 

para financiá-la enquanto atividade lucrativa. O capitalismo tende à expansão tanto 

do volume quanto do valor das mercadorias através da maximização dos lucros sem 

que se altere o valor do trabalho18.  

 

Se, necessariamente, a produção e o consumo se integram de modo 
dialético na produção como totalidade, resulta que as crises originárias das 
barreiras estruturais à acumulação podem se manifestar tanto na produção 
quanto no consumo, e em qualquer uma das fases de circulação e de 
produção de valor (HARVEY, 2006a, p. 45). 

 

As crises possuem uma funcionalidade importante para criar condições de 

forçar a racionalização no sistema de produção capitalista. Esse processo não é 

sem custo social na medida em que força correções relativas à acumulação de 

capital, que, por sua vez, podem escapar do controle e gerar conflitos de classes. 

Para sustentar a lógica capitalista em níveis crescentes, será necessária a contínua 

renovação das condições de acumulação.  

A superacumulação apresenta características combinadas capazes de 

aumentar a absorção de produtos, tais como o aumento da produtividade da mão de 

obra através da utilização da tecnologia, produzindo e utilizando equipamentos cada 

vez mais sofisticados, enquanto que os equipamentos de tecnologia mais antiga se 

desvalorizam. O desemprego força o custo da mão de obra para baixo e permite a 

produção de maiores excedentes, possibilitando maior acumulação. O excedente de 

                                                             
18

 Em síntese, a desvalorização da mercadoria “força de trabalho” é a contradição a qual permite a 
valorização do valor através da extração cada vez mais intensiva da mais-valia, como expusemos 
anteriormente. Para maior aprofundamento ver Marx (1989). 
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capital será atraído por formas de produção mais lucrativas, enquanto a demanda 

efetiva aumenta a absorção de bens produzidos para consumo. 

Concomitantemente a esse processo, combina-se a criação de novos 

desejos/necessidades no sentido de desenvolver uma miríade de novos produtos 

cuja organização do consumo é cada vez mais racionalizada ao processo de 

acumulação. Essa racionalização segue a lógica da penetração de capitais em 

outros níveis da atividade capitalista, a da transformação no modo de gestão ou a da 

expansão de pontos de troca dentro do próprio sistema, bem como da diversificação 

da divisão do trabalho. 

O crescimento populacional urbano mantém, em longo prazo, os níveis de 

desemprego e de redução do custo da mão de obra, na medida em que garante a 

(re)produção da “força de trabalho”. Por sua vez, a expansão geográfica para novas 

regiões, em geral, menos desenvolvidas e, portanto, com maior oferta de mão de 

obra – de preferência próximo a um mercado local consumidor e exportador de 

commodities, no qual as leis são mais permissivas no que concerne às relações de 

trabalho, ao uso de recursos ambientais, e as exportações tanto de mercadorias 

quanto de capitais sejam facilitadas –, cria novas oportunidades para a acumulação 

de capital (HARVEY, 2006a). Nesse sentido, objetivando aumentar a acumulação de 

capital, a dificuldade de acumulação é proporcional à necessidade de expansão 

geográfica, o que torna estreita a relação entre a teoria da acumulação e a produção 

de estruturas espaciais19.  

Os preços da matéria-prima e dos produtos finais estão sensíveis ao preço do 

transporte e da comunicação. Esses produtos, obtidos com a “indústria” de 

transporte e comunicação, produzem diretamente valor e possuem suas próprias 

formas de realização, já que o seu momento de produção é concomitante ao seu 

consumo. O barateamento dos custos de transporte e comunicação transforma-se 

em subproduto sob o ponto de vista da expansão geográfica do mercado. 

Feitas essas considerações acerca da centralidade da mercadoria, a relação 

produtor/produto, dentre outros aspectos, trataremos no item a seguir do turismo 

como uma das estratégias da expansão capitalista. 

 

                                                             
19

 Wood (2005) ressalta que, para a valorização do valor na atual fase de internacionalização do 
capital e no processo de acumulação flexível, intensificam-se as desigualdades, aumentando 
sobremaneira o fosso social entre ricos e pobres. 
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3.2 O turismo como mercadoria espetacular: expressões da acumulação 
expansiva do capital 

 

Os deslocamentos humanos sempre existiram, por várias motivações e em 

diversos contextos históricos20. O turismo como mercadoria não surge por acaso. Na 

sociedade capitalista, os deslocamentos humanos com fins de lazer passaram a ser, 

além de um fenômeno sociocultural, uma atividade econômica, geradora de 

mercadorias e serviços, denominados, na modernidade, de turismo e 

(i)materializados como “produto espetacular” (DEBORD, 1992). 

Ouriques (2005) situa a expansão do turismo nos países desenvolvidos ao fim 

da Segunda Guerra Mundial, tornando-se, a partir daí, uma atividade incluída na 

prestação de serviços, nos marcos do turismo social. Paradoxalmente, os regimes 

nazista e fascista permitiram a popularização da prática inglesa do século XIX, ou 

seja, promover os deslocamentos das camadas aristocratas e burguesas, mas com 

a inovação de também proporcionar atividades turísticas e de lazer a setores da 

classe trabalhadora. Obviamente, essa decisão não se constituía como inocente. O 

autor assevera que na Alemanha de Hitler foi criada uma entidade encarregada 

exclusivamente de “organizar o tempo livre dos trabalhadores, que funcionou como 

instrumento de propagação da ideologia nacional-socialista” (OURIQUES, 2005, 

p. 13). 

Para a discussão sobre o surgimento e difusão do turismo como produção e 

consumo de produtos turísticos no mundo ocidental, é necessária a compreensão do 

significado do conceito de tempo livre na sociabilidade capitalista. O tempo livre é 

completamente sem sentido, é uma subversão. Subvertido pelo capital, submete-se 

à lógica mercantil de exploração “sob o imperativo global da acumulação do capital” 

(MÉSZÁROS, 2007a, p. 44). Em contraponto, a “contabilidade socialista” desvela a 

tarefa de usar melhor o tempo livre disponível expandindo ao máximo o interesse de 

                                                             
20

 Durante a antiguidade, as viagens eram práticas sociais bastante usuais para os homens livres 
com fins de comércio, saúde, lazer, religiosidade, esportes. O declínio de Roma, por volta do século 
XIII, o início do feudalismo e o fim da Pax Romana causaram insegurança nas estradas. Pouco se 
saía dos feudos, somente representantes dos senhores e do clero viajavam quando estritamente 
necessário. Durante o século XVII, já num período de transição para o capitalismo, os nobres 
ingleses viajavam como parte de sua formação escolar. As viagens pelas grandes capitais europeias 
em companhia de seus preceptores passaram a ser usuais. Estas visavam possibilitar-lhes conhecer 
os encantos da vida cultural nas grandes cidades. Era o início do que a aristocracia inglesa denomina 
de grand tour, que mais tarde se expande como elemento da formação da burguesia industrial em 
ascensão. Na segunda metade do século XVIII, a prática torna-se usual para jovens de camadas 
sociais mais elevadas tanto da aristocracia quanto da burguesia. 
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todos. Isso enriqueceria significativamente os sujeitos e significaria um processo de 

exercício criativo de “seu tempo livre pessoalmente disponível”. Na sociabilidade 

capitalista, o tempo livre dos indivíduos é negligenciado, o que “aumenta as 

potencialidades positivas da própria humanidade como a base do desenvolvimento 

individual e social no futuro” (MÉSZÁROS, 2007a, p. 44). Sendo assim, “a expansão 

produtiva do trabalho excedente e o tempo livre usado de modo criativo são 

importantes conceitos orientadores da contabilidade socialista, em contraste com o 

estreito horizonte da mais-valia” (MÉSZÁROS, 2007a, p. 44-45).  

Historicamente, as sociedades de classe são caracterizadas pela extração de 

trabalho excedente forçada política e/ou economicamente. A extração de trabalho 

excedente através da mais-valia, da acumulação, reduz os seres humanos “à 

carcaça do tempo” (MÉSZÁROS, 2007a, p. 45). “O desafio histórico é consignar ao 

passado esse círculo vicioso da extração forçada por meio da alocação 

racionalmente determinada do tempo livre para os propósitos escolhidos de modo 

consciente pelos indivíduos sociais” (MÉSZÁROS, 2007a, p. 32). 

O capital se utiliza ideologicamente do apelo ao tempo livre pela possibilidade 

de lucro que este potencialmente lhe proporciona. O tempo livre é considerado 

tempo de consumo de produtos culturais, de lazer e de turismo. Várias mercadorias 

são desenvolvidas para a apropriação dessa potencialidade pelo capital. Assim, o 

tempo livre se transubstancia em possibilidade de (re)criação do valor de troca.  

Não somente a elite participa desse mercado produtor/consumidor de 

turismo21. Os trabalhadores foram preparados para serem produtores e 

consumidores de produtos e serviços no mercado turístico. Ao conseguir assegurar, 

por meio de suas lutas, direito ao descanso, e às férias remuneradas, certa parcela 

da classe trabalhadora alcança determinado padrão de consumo e passa a consumir 

“produtos turísticos” como forma de usufruto alienado do tempo livre. Vale destacar, 

nesse sentido, que mesmo a concreta e crescente contradição engendrada pela 

desigualdade social capitalista não impossibilita a configuração de um universo 

                                                             
21

 O mercado turístico é uma ampla abstração e possui funções multifacetadas no modo de 
(re)produção e acumulação do capital: (1) tem a função de veículo de marketing e publicidade no 
processo de construção da imagem da cidade, contribuindo indiretamente na captação de 
investimentos em outros mercados; (2) mercadoria de lazer, vendida a uma pequena parcela da 
população mundial, com tendências de crescimento, dada a atual lógica de financeirização do capital; 
(3) preparação e reprodução dos trabalhadores para o trabalho (certamente uma elite de 
trabalhadores que pode arcar com o custo); (4) o mercado turístico gera mercado de trabalho e 
consumo. 
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proporcionalmente desigual de consumidores de “produtos turísticos”, ainda que 

estes sejam, principalmente, correspondentes ao poder aquisitivo das respectivas 

classes. 

No que diz respeito à expansão do turismo no século XX, não foi suficiente 

assegurar mais “tempo livre” e melhores salários à massa de trabalhadores, como 

resultado de seus processos de luta e reivindicações. Ao capital, interessava 

produzir uma “verdadeira industrialização dos lazeres” (OURIQUES, 2005, p. 32). 

Com o turismo, além do controle do tempo livre do trabalhador em nome da 

produtividade, o capital se apropria da possibilidade de torná-lo consumidor de 

“produtos turísticos”. Nesse sentido, a prática de viagens como forma de lazer e de 

descanso das atividades laborais passa a ser também estratégia para garantir a 

(re)produção da força de trabalho e ganha nova dimensão ao adquirir caráter de 

mercadoria, além de conotação ideológica.  

Durante grande parte do século XX, o modelo fordista de produção em massa 

espalhou-se pelo planeta, ampliando as formas de atuação para mercados de bens 

e serviços antes restritos a minorias abastadas. As férias remuneradas são citadas 

por Castel (1998) como uma medida que se reveste de todo um aporte simbólico. As 

férias, quando conquistadas na França, em 1936, significaram o direito de existência 

do trabalhador, ou seja, parte de sua integração na sociedade salarial. Urry (1996) 

também se refere às férias remuneradas no imaginário do trabalhador como direito à 

cidadania.  

O setor industrial tradicional, produtor de empregos estáveis, nos países 

centrais do capitalismo, durante a vigência do Estado Keynesiano, beneficiou-se das 

economias nacionais, tendo integrado, nacional e regionalmente, as metrópoles. 

Com a crise do padrão de produção e acumulação do capital baseado no 

taylorismo/fordismo, as cidades passam a ter um papel estratégico na gestão dos 

fluxos financeiros transnacionais. Assim, as cidades se tornam lócus de produção e 

de consumo do próprio lugar, espaço renovado de acumulação e de exploração da 

força de trabalho. 

Os serviços passam a definir a implantação industrial. A indústria é chamada 

a se reestruturar em decorrência da competição internacional e de possíveis 

deslocalizações territoriais de suas unidades produtivas. O “setor” de serviços 

cresce, aparentemente, em detrimento da base industrial. Vários estudiosos, dentre 

os quais Tavares (2004) e Antunes (2002), afirmam que na essência o setor de 
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serviços é o motor da indústria, sem o qual esta não sobrevive. Os serviços dão 

condições para a diminuição dos custos de produção através da precarização das 

condições de trabalho e do escamoteamento das relações entre capital e trabalho 

com papel preponderante na disseminação da ideologia do empreendedorismo, ou 

formas aproximadas, funcionando como alicerce na indústria, comércio e serviços.  

No contexto da reestruturação produtiva, há contraditoriamente a 

intensificação do trabalho, mas ao mesmo tempo parcelas de tempo livre para um 

grupo restrito de trabalhadores. Na contemporaneidade, ao mesmo tempo que o 

turismo se insere como movimento mundial do capital, o acesso ao consumo de 

produtos e de atividades turísticas e de lazer é expressão da desigualdade social.  

A análise da produção de uma “sociedade do espetáculo” não pode prescindir 

da categoria marxiana da “alienação” como o abuso de um mundo produzido pela 

difusão massiva das imagens. “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas 

sim uma relação social entre as pessoas, mediada pelas imagens” (DEBORD, 1992 

p. 16, tradução nossa). Numa abordagem da totalidade, a mercadoria “espetáculo” 

pode ser compreendida como um projeto do modo de produção capitalista. Não é 

somente um simulacro do real, nem apenas uma representação, ou uma peça 

decorativa socioespacializada. Sua forma e seu conteúdo se prestam a justificar as 

condições e os objetivos do sistema do capital.  

A reestruturação produtiva engendra duas formas de determinações: a 

terceirização e o desemprego. Podemos encontrar ambas no turismo, no entanto o 

destaque de nosso estudo privilegia o segundo. O desemprego engendra em si a 

informalidade, pois a classe trabalhadora sobrante do processo de reestruturação 

produtiva passa a exercer atividades dentro da informalidade como meio de 

subsistência. O turismo, portanto, insere-se no mundo capitalista como atividade 

mundializada e a informalidade ganha uma complexidade maior na 

contemporaneidade. Uma das funções da informalidade para o capital é que esta 

diminui o número de desempregados. Como expressão do desemprego, a 

informalidade cresce invisibilizando os trabalhadores informais. Um exemplo patente 

disso, ao qual nos referimos, é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (128/2008), 

complementar a de 2006, que entrou em vigor a partir de 01/07/2009. Dentre as 

mudanças, destacamos a criação do estatuto de Micro Empreendedor Individual 

(MEI), que permite que o empreendedor contrate um auxiliar com carteira assinada, 

como já expusemos anteriormente. 
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A informalidade adquire nova dimensão e contorno com o aumento do 

desemprego. O trabalho informal é, no entanto, produto do processo histórico de 

desenvolvimento do capitalismo e uma tendência das políticas formuladas a partir de 

1980, o que o torna cada vez mais facilitado e legalizado. Esses são sinais 

empíricos de que a informalidade deixa de ser intersticial e passa a ser estrutural na 

sociabilidade capitalista, refletindo na reestruturação da legislação. 

A atividade turística é historicamente flexível. Desde sua origem como 

atividade econômica, está ligada aos serviços, ao agenciamento, cuja remuneração 

é medida por comissão. Assim, apesar da ilusão de autonomia, não pode ser 

dissociada a produção capitalista e das relações contraditórias que esta comporta. 

Em outras palavras, no século XIX, observavam-se grandes contrastes entre classes 

sociais; atualmente esses contrastes encontram proporções mundialmente 

localizadas. As desigualdades entre países e no interior dos Estados Nacionais são 

crescentes, acirrando um processo de “divisão socioespacial do trabalho” entre 

regiões de capitalismo desenvolvido e regiões de capitalismo periférico. 

O turismo e boa parte dos produtos da “indústria” cultural e do lazer 

continuam a ser atividades na esfera do consumo destinadas a uma minoria da 

população, configurando-se como supérfluo, o que leva ao chão a categoria ou 

concepção de “turismo de massa”. Esse termo, tão propagado pelo discurso 

desenvolvimentista, recuperado tanto pelo movimento ambientalista quanto pela 

literatura específica sobre o turismo, não é uma expressão inocente. Trata-se de 

uma construção fantasiosa, ideologicamente produzida para esconder as 

desigualdades entre turistas e comunidades receptoras.  

Ora, o termo “turismo de massa” reporta-se à possibilidade de uma dita 

“sociedade do lazer” conforme Dumazedier (1999) discute, como se o tempo 

socialmente livre dominasse todos os outros tempos, como se o lazer, mais 

particularmente o lazer turístico, pudesse criar uma espécie de equilíbrio entre a vida 

dos sonhos e o real, o que é na realidade uma fantasia. No lugar da possibilidade de 

estarmos vivendo em uma “sociedade do lazer”, como quer Dumazedier (1999), a 

sociabilidade capitalista se apropria do tempo livre, transformando-o em produtos 

espetaculares.  

 

A cisão faz parte da unidade do mundo, da práxis social global, cindida em 
realidade e em imagem. A prática social, onde está o espetáculo autônomo, 
é também a totalidade do real que contém o espetáculo. Porém, a cisão 
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dentro desta totalidade a mutila ao ponto de fazer com que o espetáculo 
apareça como sua meta. A linguagem do espetáculo é constituída por 
signos da produção reinante, que são ao mesmo tempo a finalidade última 
desta produção (DEBORD, 1992, p. 18, tradução nossa). 

 

Assim, o espetáculo – inverso do real – é produzido. Concomitantemente, a 

realidade vivida é materialmente invadida pela contemplação do espetáculo, em um 

processo ao mesmo tempo alienante e alienador. Essa contemplação retoma a 

ordem espetacular ao passo em que a legitima. A realidade está presente nas duas 

pontas do sistema. Essa alienação recíproca é a essência e o suporte da sociedade. 

Cada noção passa pelo seu oposto dialético, confirmando a contradição. A realidade 

surgida do espetáculo o torna uma parte do real.  

Os produtos turísticos são direcionados a uma parcela privilegiada do 

mercado mundial. Historicamente, o turismo tem se apresentado como atividade de 

elite, produto de luxo, “sonho de consumo”. Com a financeirização do capital, os 

mercados financeiro e turístico22 conseguem expandir sua gama de produtos, 

barateando os serviços e financiando o turismo para uma parcela da população que 

até então não possuía acesso ao consumo nesse mercado. Mesmo o turismo sendo 

um sonho passível de financiamento, o crédito para o turismo está longe de poder 

fazer dele uma atividade de massa, no que concerne à totalidade da população 

mundial. 

Esses tipos de consumo, portanto, são marcados por uma relação de classe, 

sendo o território o lócus de reificação dessas relações polarizadas na cidade – 

lócus tanto da produção quanto do consumo turístico. A produção e o consumo do 

lugar no mercado turístico também se dão em concomitância, uma vez que os 

lugares são estruturados e agenciados para serem vendidos como produto no 

mercado mundial do turismo. Esse mercado, por sua vez, possibilita concretizar o 

consumo ao constituir e gerir uma rede mundializada de agentes imbricados na 

efetivação dos deslocamentos e do consumo dos\nos lugares. No espetáculo como 

imagem da economia hegemônica, o que realmente importa não são os objetivos, 

mas sim o seu desenvolvimento econômico.  

 

                                                             
22

 Desde a sua origem, o mercado turístico funciona em consonância com o mercado financeiro. Essa 
“parceria”, inclusive, historicamente gerou frutos, como a invenção do cartão de crédito, pensado a 
primeira vez para facilitar pagamentos das despesas de viajantes em deslocamento. 
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O espetáculo é a principal produção da sociedade atual [...], é a economia 
subsumindo o gênero humano [...], é o reflexo fiel da produção de coisas e a 
objetivação infiel dos produtores. [...] O domínio da economia sobre a vida 
social possibilitou a degradação do ter e uma valorização generalizada do 
parecer (DEBORD, 1992, p. 22, tradução nossa). 

 

O espetáculo como uma tendência do “fazer ver” o mundo real através de 

uma diversidade de mediações, transforma a realidade em imagens e estas se 

tornam reais, correspondendo a uma abstração generalizada da sociedade. O 

espetáculo se reproduz onde houver a compreensão do ser dominada pelo ver, 

aparentar ser: “[...] a vida concreta de todos se degrada no especulativo” (DEBORD, 

1992, p. 23, tradução nossa). 

Mercado turístico é um recorte. Trata-se de relações de produção, 

comercialização, distribuição e consumo no âmbito das sociedades capitalistas. Em 

tempos de mundialização do capital, de exacerbação das relações mercantis e de 

superexploração da força de trabalho, o turismo se destaca como uma motivação e 

um incentivo suplementares ao consumo, produzindo verdadeiras vitrines de 

“produtos” (na verdade um conjunto de serviços inter-relacionados) oferecidos, 

sobretudo, àqueles que dispõem de meios para consumi-los. Nesse sentido, o 

turismo carrega consigo, também, a marca da desigualdade socioambiental e formas 

de exploração que caracterizam nossas sociedades. 

Uma dimensão central a ser aprofundada em nossas reflexões refere-se à 

questão da informalidade e de como se desenvolve o mercado de trabalho na 

informalidade no âmbito das “mercadorias turísticas”. As características principais 

das “mercadorias turísticas” – os traslados, os deslocamentos, as viagens, a 

imagem, os atrativos ofertados, os bens e serviços cujo consumo se dá no âmbito da 

atividade turística, dentre outros – parecem fluidas, intangíveis ao serem ofertadas 

aos consumidores. Parte da produção e do consumo ocorre ao mesmo tempo e no 

mesmo local.    

Para Debord (1992), a mercadoria é o movimento essencial do espetáculo. 

Essa é a atividade humana em estado fluido, transformada em coisa para que possa 

ser possuída. Uma vez reificada, transforma-se no valor exclusivo, na negação do 

valor vivido. O mundo, assim, transforma-se em um conjunto de imagens e completa 

a transformação espetacular. Aparentemente simples, as mercadorias se 

complexificam e se tornam plenas de sutilezas. 

 



62 

 

O mundo, por vezes presente e ausente, que o espetáculo nos faz ver é o 
mundo da mercadoria. Este mundo se mostra como ele é, pois seu 
movimento é idêntico ao afastamento dos homens entre si e frente a seu 
produto global (DEBORD, 1992, p. 36, tradução nossa).  

 

A mercadoria é uma categoria do quantitativo e seu desenvolvimento exclui o 

qualitativo. Os objetos perdem a qualidade em todos os níveis. A economia por 

inteiro vira o que a mercadoria mostra ser, sua imagem. Essa é a conquista de um 

desenvolvimento quantitativo. A dominação da mercadoria foi exercida, a princípio, 

de modo oculto, ficando despercebida e incompreendida, sob a base material da 

vida social. Como uma espécie de deidade profana, a mercadoria almeja construir 

um mundo à sua imagem e semelhança. 

 

Em uma sociedade onde a mercadoria concreta se torna rara ou minoritária, 
é a dominação aparente do dinheiro que se apresenta como emissário 
munido de plenos poderes, falando em nome de uma potência 
desconhecida. [...] O espetáculo é o momento no qual a mercadoria se torna 
a ocupação total da vida social (DEBORD, 1992, p. 39, tradução nossa). 

 

O mundo fantasioso da mercadoria é mediado pelo dinheiro. Este fomenta 

uma espécie de consumo apartado, instrumentalizado. As necessidades tornam-se 

espetaculares. A instrumentalização da tecnologia e da técnica tenta suprimir os 

custos do trabalho, no entanto o conserva enquanto mercadoria. Seu valor de troca 

se forma a partir de seu valor de uso. O primeiro sai vitorioso “criando as condições 

de dominação, mobilizando todo o uso humano e monopolizando sua satisfação” 

(DEBORD, 1992, p. 43, tradução nossa).  

Essa constante da economia capitalista, de base tendencial do valor de uso, 

desenvolve uma nova forma de acumulação, determinando a própria sobrevida do 

gênero humano (comer, morar). A humanidade está “prisioneira da riqueza ilusória 

do aumento da sobrevida” (Op cit., p.44). Essa riqueza ilusória está na base real da 

aceitação do consumo de mercadorias, sendo elas tangíveis ou intangíveis. Assim, 

  

O consumidor real passa a ser consumidor de ilusões. A mercadoria é esta 
ilusão efetivamente real e o espetáculo sua manifestação geral. [...] O valor 
de uso compreendido implicitamente no valor de troca deve ser, agora, 
explicitamente proclamado na realidade inversa do espetáculo, justamente 
porque sua realidade efetiva está em meio à economia mercantil 
subdesenvolvida; não passa de uma pseudojustificativa que se torna 
necessária à vida falsa (DEBORD, 1992, p. 44, tradução nossa). 
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O espetáculo é a outra face do dinheiro, abstraído de toda sua materialidade. 

Se o dinheiro é a representação dominante na sociedade, como caractere de troca 

para todos os bens, o espetáculo é seu complemento, seu equivalente somente para 

o olhar, pois sua totalidade de uso já foi transmutada por uma representação 

abstrata. “O espetáculo [...] é o pseudouso da vida” (DEBORD, 1992, p. 45, tradução 

nossa).  

Debord (1992) utiliza imagens para reiterar o que destacamos do pensamento 

de Marx sobre produção, distribuição e consumo no início deste capítulo. A novidade 

apresentada pelo referido autor está na representação da mercadoria como 

espetáculo. Utilizaremos a definição de espetáculo, mesmo fazendo a ressalva de 

que, em nosso entendimento do pensamento de Débord, esse termo é sinônimo de 

fetiche da mercadoria em Marx. Essa abstração nos serve para distinguir o processo 

de produção, consumo e distribuição no mercado turístico. 

O que a literatura se refere como “produto turístico” também é uma abstração. 

Este é na verdade uma produção improdutiva, uma composição de vários serviços 

articulados em rede, distribuídos e comercializados em “pacote”. Os produtos 

turísticos seriam então compostos de vários pequenos serviços de lazer, agenciados 

por grandes redes mundiais, montados à la carte para o cliente/turista.  

Em geral, nas atividades turísticas internacionalizadas, os maiores lucros e os 

melhores postos de trabalho ficam com os chamados “emissores”, ou seja, nos 

locais onde são gestados os produtos turísticos, empresas de capital mundializado, 

tais como grandes operadoras, ligadas a renomadas bandeiras da hotelaria 

internacional, sistema de transporte, dentre outras, todas com tendência a formar 

oligopólios ou monopólios de atividades e serviços.  

As realizações tecnológicas e científico-informacionais, principalmente no 

âmbito do deslocamento e das comunicações, propiciam o aparecimento no cenário 

econômico mundial de uma nova maneira de acumulação capitalista: os serviços 

turísticos. No turismo, o capital, movido pelo lucro, encontra mais um lastro. O 

turismo bem como a indústria cultural e de lazer veem no desenvolvimento turístico – 

além da lucratividade, funcionalidade precípua do capital – a possibilidade de 

preparação da mão de obra para o trabalho e também a veiculação da imagem 

positiva da cidade (lugar), plena de beleza, diversão e desenvolvimento para atração 

de novos investimentos dentro da lógica da competição entre cidades, preparadas 
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tanto para ser mercadoria como lócus de concentração para o capital poder se 

desenvolver. 

 

3.3 Produto turístico e relações de trabalho: a construção da cidade 
espetacular 
 

 

Na vida das sociedades regidas pelo modo de produção capitalista, existe 

uma acumulação do espetáculo (DEBORD, 1992). A vida e tudo que é diretamente 

vivido se distanciam do real a partir de uma representação. A totalidade dessa vida, 

quando separada, deixa de existir e não mais se restabelece enquanto totalidade. A 

realidade parcial se degenera como um “mundo à parte”, tornando-se apenas um 

objeto de contemplação.  

Esse objeto de contemplação vira mercadoria, o que é uma das 

funcionalidades do turismo nas sociedades contemporâneas. “[...] no mundo da 

imagem autonomizada, o mentiroso mente para si mesmo. O espetáculo, em geral, 

é o movimento autônomo do não vivo como inversão concreta da vida” (DEBORD, 

1992, p. 15-16, tradução nossa). No tempo histórico em que vivemos, cada vez mais 

se observam a produção e a especialização das imagens do mundo. A sociedade 

em si apresenta-se como sendo somente uma parte da sociedade e, por vezes, o 

espetáculo se mostra como a vida real em uma inversão de valores e de valorações.  

Ao mesmo tempo, o espetáculo é instrumentalizado para ser funcional e 

utilizado como uma espécie de “máscara unificante”. O espetáculo torna-se em si “o 

lugar do abuso de olhares e da falsa consciência” (DEBORD, 1992, p. 16). Essa 

espécie de unidade produzida nesse processo não passa de “linguagem oficial da 

separação generalizada” (DEBORD, 1992, p. 16). Essas determinações se refletem 

no espaço urbano, buscando adaptar-se para dar conta do novo modus operandi 

das relações de produção. A cidade, lócus privilegiado do processo de acumulação, 

passa a constituir também objeto de discurso ideológico. Com efeito, o conceito de 

“cidade global” (SASSEN, 1996), que pontua os debates acerca da mundialização 

da economia desde os anos 1970-1980, corrobora discursos sobre o 

enfraquecimento do Estado-Nação e contribui com controle das grandes empresas 

multinacionais sobre as economias nacionais, sobretudo as economias urbanas. As 

cidades se tornam lócus de produção e de consumo delas próprias. 
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Com a reestruturação das grandes empresas e corporações, fica claro que 

“[...] inovações tecnológicas não criam novas formas de ocupação, mas que são 

responsáveis pelo vertiginoso aumento do desemprego [...] com características cada 

vez menos conjunturais e assumindo uma forte conotação estrutural” (VASAPOLLO, 

2005, p. 372). 

Muitas empresas utilizam a “externalização”23 das fases e dos processos de 

produção com a finalidade de aumentar a produtividade e a eficiência e diminuir 

custos, permitindo gerar, com mais rapidez, cada vez maiores lucros, 

descentralizando e aumentando sobremaneira o ciclo produtivo. Dessa forma, as 

organizações dessas empresas descentralizadas estão prontas a responder às 

oscilações no mercado. O lema da produção, da distribuição e do consumo passa a 

ser: “cada vez mais lucros o mais rápido possível”. 

 

A aceleração do ciclo produtivo [...] implica uma aceleração paralela dos 
intercâmbios e do consumo. A flexibilização é governada pela ficção, pela 
fantasia, pela imaterialidade, pelo capital fictício, as imagens, o efêmero, o 
acaso, tanto nas técnicas de produção, nos mercados de trabalho, quanto 
nos setores de consumo (VASAPOLLO, 2005, p. 373). 
 

A acumulação flexível permite o aparecimento de “setores de produção 

completamente novos; novas maneiras de abastecer o setor financeiro; novos 

mercados e, principalmente, com taxas muito elevadas de inovação comercial e 

técnica organizativa” (VASAPOLLO, 2005, p. 373). Limitar, tanto quanto possível, os 

custos e as reservas excessivas24 é seguramente uma das diferenças mais 

marcantes entre a produção fordista e o “sistema de acumulação flexível”, 

caracterizado pela “confrontação direta com a rigidez do fordismo, apresentando-se 

como um domínio social que se baseia na flexibilização dos processos produtivos e 

dos modelos de consumo” (VASAPOLLO, 2005, p. 373). A flexibilização e a 

reestruturação produtiva são partes das determinações que pesam sobre a classe 

trabalhadora neste tempo histórico e se configuram como novas/velhas estratégias 

da ordem sociometabólica do capital para superação de suas crises.  

Nesse sentido, Vasapollo (2005, p. 369) acrescenta: “O aspecto territorial-

setorial tem um papel sempre mais forte em um cenário de produção flexibilizada e 

                                                             
23

 Outsourcing. 
24

 Just in time. 
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difusa, baseada, ao mesmo tempo, na mobilidade, na flexibilização e na 

precarização da força de trabalho”.  

A mobilidade, a flexibilização e a precarização da força de trabalho, 

conjugadas, configuram práticas atuais presentes no mercado turístico. Para 

qualquer análise acerca das estruturas econômicas de produção e consumo, é 

necessário adentrar na organização e na tessitura das relações sociais e produtivas 

atuais, considerando o papel do Estado e das regiões internacionais, permeado pelo 

conflito global entre os interesses das grandes corporações e os domínios 

geoeconômicos. 

As relações entre ócio e tempo livre, trabalho e lazer estão imbricadas no 

turismo com reverberações na sobreposição da dita “sociedade de serviços” no lugar 

de uma “sociedade salarial” (DUMAZEDIER, 1999), operando na produção de 

espaços turísticos nas cidades. Essas últimas transformam-se em produto a ser 

comercializado, contendo uma dimensão fetichizada. Há, pois, um processo de 

exploração das cidades que passam a oferecer ao mercado mundializado um 

turismo marcado por processos sociais que envolvem atividades demarcadas pela 

exploração do trabalho humano. 

Nesse sentido, é importante esclarecer o papel da urbanização na mudança 

social sob as condições das relações e da acumulação capitalistas. 

 

Depois que se forma a paisagem física e social da urbanização de acordo 
com critérios caracteristicamente capitalistas, certos limites se interpõem 
nas vias futuras do desenvolvimento capitalista. [...] embora o processo 
urbano sob o capitalismo seja moldado pela lógica da circulação e da 
acumulação do capital, aqueles critérios modelam as condições e 
circunstâncias da acumulação do capital em pontos posteriores do tempo e 
do espaço (HARVEY, 2006a, p. 165). 
 

A urbanização, como mudança física e social da paisagem, é construída com 

a marca da sociedade capitalista. A lógica da circulação e da acumulação de capital 

são características que modelam, no tempo e no espaço, a construção do urbano. 

Tanto os capitalistas quanto os trabalhadores (individual ou coletivamente) são 

dominados por suas próprias criações e fazem isso sob circunstâncias históricas e 

geográficas em processos de “reciprocidade e dominação” (HARVEY, 2006a, p. 

165). Nesse sentido, Harvey (2006a) busca elucidar os processos de construção da 

cidade como produto e condições dos processos sociais de transformações no 

tempo presente do desenvolvimento capitalista. A construção do urbano, assim 
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como outras criações do capitalismo, acaba por dominar seus próprios criadores – 

tanto capitalistas como trabalhadores –, que se imbricam na malha urbana e são por 

ela dominados, ou melhor, dominados pela lógica do sistema do capital. 

As cidades, desde a transição do feudalismo para o capitalismo, geram 

questões bastantes controvérsias. Durante o século XIX, evidencia-se a importância 

da urbanização a partir do desenvolvimento industrial, político e cultural. Na 

sequência, a urbanização sustentou a expansão das relações capitalistas, 

precipuamente em países de desenvolvimento capitalista periférico. Na atual fase do 

capitalismo, as cidades desses países crescem de forma dramática. O estudo da 

urbanização não pode ser apartado dos estudos das mudanças sociais e do 

desenvolvimento econômico, tampouco pode ser considerado secundário em 

relação às mudanças sociais mais fundamentais (HARVEY, 2006a). 

O desenvolvimento geográfico desigual (HARVEY, 2006b) de nosso tempo 

presente requer investigar a questão urbana e seu papel na reestruturação das 

distribuições geográficas do trabalho. A divisão do trabalho passa a responder a 

uma lógica socioespacial mundializada, com relações de concorrência cada vez 

mais complexas tanto entre os capitalistas quanto entre os trabalhadores.  

Retomando o nosso objeto de estudo, destacamos que a cada momento de 

observação das atividades informais no entorno do Centro Cultural Dragão do Mar a 

divisão socioespacial do trabalho se desvela tanto do ponto de vista das ameaças e 

violências para os trabalhadores “informais” não legalizados e de total proteção para 

aqueles trabalhadores “formais” e os “informais” legalizados. A lógica socioespacial 

mundializada da qual nos fala Harvey (2006b) está presente também em escalas 

locais específicas. 

 

Encontramo-nos [...] em um período de transição, o período da produção – 
do consumo maciço de sistemas de produção ao da distribuição flexível. O 
desenvolvimento da comunicação, da linguagem no âmbito da produção, é 
expressão da mudança econômica e produtiva que estamos vivendo 
(VASAPOLLO, 2005, p. 370). 
 

A presença da informação, do conhecimento e da criatividade bem como o 

reaparecimento do capital intangível induzem os cientistas e intelectuais das mais 

diversas áreas a questionarem sobre o fim do trabalho ou a produção e reprodução 

de outras formas de trabalho. 
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No final dos anos 1960, o desencadeamento da crise estrutural capitalista 

começa a derruir o mecanismo de regulação do mercado estabelecido no pós-

guerra. Como resposta à própria crise, o capital passa por uma fase de 

reorganização, inclusive, de seu sistema político e ideológico de dominação, tendo 

por base as premissas difundidas desde os anos 1940 pelos ideólogos neoliberais25. 

Ocorre, então, intenso processo de reestruturação da produção e do trabalho no 

sentido de tentar repor os patamares anteriores de expansão do capital. 

Particularmente, nas últimas décadas do século XX, os serviços, que inicialmente 

incorporaram significativas parcelas dos trabalhadores oriundos do setor industrial, 

já não conseguem integrar a maioria dos trabalhadores qualificados, nem mesmo 

nos países do capitalismo central. 

Entendendo a atividade econômica como o processo que envolve a produção 

e distribuição dos bens que satisfazem as necessidades individuais e/ou coletivas 

dos membros de uma sociedade, de qualquer natureza, os quais “provenham do 

estômago ou da fantasia” (MARX, 1989, p. 42), tendo o trabalho em sua base, 

concordamos que “[...] o capital não pode eliminar o trabalho vivo do processo de 

criação de valores, ele deve aumentar a utilização e a produtividade do trabalho, de 

modo que intensifique as formas de extração da mais-valia em tempo cada vez mais 

reduzido” (NETTO; BRAZ, 2006, p. 30). 

Assim, nos países centrais do capitalismo e em algumas regiões dos países 

periféricos, observamos um processo de desindustrialização, com busca de saída 

para a crise e, ao mesmo tempo, crescimento do setor de serviços, no qual se situa 

o setor turístico. Como destaca Hobsbawn (1995), “Antes da [segunda] guerra, não 

mais de 150 mil norte-americanos viajaram para a América Central ou Caribe em um 

ano, mas entre 1950 e 1970 esse número cresceu de 300 mil para 7 bilhões” (U.S. 

Historical Statistics apud HOBSBAWN, 1995, p. 259).  

O crescimento desse setor ocorre nos moldes de precarização e 

intensificação do trabalho. As atividades (turísticas, de lazer e da “indústria cultural”) 

incluídas nesse setor são igualmente marcadas pela precariedade, expressa nas 

diversas formas de terceirização, de trabalho parcelar, doméstico, com garantias 

sociais inexistentes, nas diferentes modalidades de informalidade que interpenetram 

os setores mais modernos da econômica turística mundializada. Para Hobsbawn 

                                                             
25

 A exemplo de Frieddrich Won Hayek, com sua clássica obra O caminho da servidão, publicada em 
1944. 
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(1995), o padrão de sociedade industrial capitalista começa a se tornar mundializado 

nos anos 1980, afetando diretamente a atividade turística. 

 

O que antes era luxo tornou-se o padrão de conforto desejado, pelo menos 
nos países ricos: a geladeira, a lavadora de roupas automática, o telefone 
[...], enquanto o combustível barato fazia do caminhão e do ônibus o grande 
meio de transporte na maior parte do globo (HOBSBAWN, 1995, p. 259). 

 

As mudanças e a reestruturação produtiva na economia engendram 

transformações na estrutura social e nas formas de sociabilidade. Os paradigmas 

que interferem no modo de produção capitalista baseados nas premissas do 

neoliberalismo configuram “uma superestrutura ideológica e política que acompanha 

uma transformação histórica do capitalismo moderno” (THEBORN, 2000, p. 39). Tais 

mudanças de perspectiva põem em questão alguns fundamentos do modo fordista 

de produção, afetando as relações sociais. Evidentemente, os ritmos e os tempos 

em que se processam os efeitos da reestruturação são diversos segundo os 

contextos socioeconômicos e políticos; ou seja, no mesmo período histórico, e ainda 

no âmbito de um mesmo território nacional, convivem expressões contraditórias e 

desiguais do modo de produção capitalista, com setores “modernizados”, 

“flexibilizados”, segundo a lógica neoliberal, convivendo com setores organizados de 

acordo com a lógica fordista, que ora se associam ao padrão fordista, ora aos 

setores mais flexibilizados da economia, além da reedição da informalidade. 

Com efeito, a “era Thatcher/Reagan”26 trouxe à tona a privatização do Estado, 

a desregulamentação dos direitos dos trabalhadores e o desmonte do setor 

produtivo estatal. Com o intenso processo de reestruturação da produção e do 

trabalho, busca-se repor os patamares anteriores de expansão do capital. Trata-se 

da reedição de práticas anteriores combinadas a novos processos, o que dá 

condições para a reconfiguração de corporações e instituições e sua transformação 

em “organizações” flexíveis. Em meio a uma diversidade de status de trabalhadores 

assalariados, a reconfiguração também se dá na esfera do trabalho. 

A flexibilidade, que permeia o conjunto das relações sociais, afeta a vida do 

ser social, em suas mais diversas dimensões, perpassando a ideologia dominante e 

distanciando o horizonte revolucionário. Com isso, até os conceitos tornam-se 

                                                             
26

 Margareth Thatcher e Ronald Reagan foram, respectivamente, primeira ministra da Inglaterra e 
presidente dos Estados Unidos da América entre os anos 1979-1983. 
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“flexíveis”. Dito em outros termos, os conceitos imprecisos são úteis para que cada 

situação seja adequada aos interesses da classe dominante. Assim, por exemplo, 

para os defensores da flexibilização e da reprodução do sistema do capital, interessa 

a confusão conceitual, entre “setor informal”, “trabalho informal” e “informalidade”, 

enfim, entre trabalho e emprego. O uso desses termos como palavras sinônimas não 

é ingênuo, é reducionista no que concerne ao projeto societal coletivo da classe 

trabalhadora (TAVARES, 2004). 

 

Neste sentido, toda relação entre capital e trabalho na qual a compra da 
força de trabalho é dissimulada por mecanismos que descaracterizam a 
relação formal de assalariamento, dando a impressão de uma relação de 
compra e venda de mercadoria, é trabalho informal. E na medida em que as 
referências conhecidas para regular o emprego vão perdendo a sua 
pertinência, a economia liberal aniquila de uma vez por todas a tipologia 
formal-informal, ou mais objetivamente, a ideia de “setor informal” 
(TAVARES, 2004, p. 49-50). 
 

Nesse contexto de fragilidade conceitual, o setor financeiro ganha autonomia 

e verificam-se inter-relações entre a liberalização e a mundialização dos capitais e 

do processo produtivo num cenário de desregulamentação das relações de trabalho 

e emprego, comércio, uso das tecnologias e expansão dos capitais. Após o ciclo 

expansionista do pós-guerra, presenciam-se a desregulamentação dos capitais 

produtivos transnacionais e uma forte liberalização dos capitais financeiros com 

caráter centralizador, discriminador, tendo como núcleo os países capitalistas 

centrais, que promovem a liberalização comercial, com dominação técnico-científica 

(ANTUNES, 2002).  

A tendência decrescente das taxas de valorização do capital tem suscitado 

historicamente o investimento no desenvolvimento das forças produtivas, 

configurando uma permanente reestruturação do capital. As conexões entre o 

trabalho e as atuais exigências da Lei do Valor é um processo que tem implicações 

diretas na esfera produtiva com incidências na organização do trabalho. 

Na contemporaneidade, os processos coletivos de trabalho apresentam-se 

ainda mais complexos. Com efeito, visando ampliar suas taxas de acumulação, o 

capital reinventa formas diversificadas de extração de mais-valia relativa e absoluta, 

a partir da intensificação dos processos e dos ritmos de trabalho, da ampliação das 

jornadas de trabalho, da desregulamentação das relações de trabalho. Cada vez 

mais, o trabalho tende a fragmentar-se e parcelizar-se, como parte constitutiva do 



71 

 

processo de produção capitalista. Ao externalizar parte da produção, o capital 

abstém-se ainda de parcela dos custos de produção. Ao desonerar-se, transfere tais 

custos para pequenas empresas terceirizadas, cooperativas e tantas outras formas 

de relações de trabalho. Esse conjunto de medidas apresenta-se como estratégia de 

enfrentamento da crise atual de acumulação capitalista. 

Na verdade, o grande capital não tem mais interesse em gerir o trabalho 

abstrato, alienado. O trabalho autônomo, a terceirização e a externalização da 

produção, constituem um caleidoscópio composto por pequenos produtores 

individuais ou familiares, servindo como “eufemismo” para a continuidade da 

exploração como base das relações sociais de produção. A ideologia dominante 

busca nos fazer crer que vivemos em uma sociabilidade na qual as relações se 

estabelecem entre sujeitos em condições de igualdade, que trocam produtos no 

mercado globalizado. Assim, nega-se o antagonismo de classes que marca a 

formação social capitalista. 

Ademais, ao reduzir a parcela de trabalho vivo e ampliar o trabalho morto, o 

capital vê-se ante a necessidade de ampliar a exploração do trabalho na realização 

do ciclo produtivo, passando a recorrer a formas de exploração da força de trabalho 

mais precárias e intensas. Como destaca Antunes (2002, p. 120): 

 

A articulação entre trabalho vivo e trabalho morto é condição para que o 
sistema produtivo do capital se mantenha. A tese de eliminação do trabalho 
abstrato [...] não encontra respaldo teórico e empírico para a sua 
sustentação nos países capitalistas avançados [...] e muito menos no 
Terceiro Mundo.  

 

A negação da relação de assalariamento se destaca não somente como 

tentativa de fazer o trabalho vivo desaparecer aparentemente da esfera da 

produção, através da crescente aplicação da ciência à produção. Nesse processo, o 

capital passa a ser compreendido como força produtiva direta que prescinde do 

trabalho. Supostamente, a sociedade de mercado acabaria com a separação de 

interesses de classe. Porém, na essência, essa negação pretende ocultar as 

relações de exploração na sociabilidade capitalista. Para além, a sociabilidade 

capitalista é o terreno fértil no qual se desenvolve a ideia do indivíduo e das relações 

sociais. Conforme Marx (2003, p. 227): “Assim, sempre que falamos de produção, é 

à produção num estágio determinado do desenvolvimento social que nos referimos – 

à produção de indivíduos vivendo em sociedade”. 
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Na produção dos indivíduos em sociedade, no contexto histórico da 

flexibilização, partes da responsabilidade da produção são transferidas aos 

trabalhadores para reduzir custos variáveis de produção. Com isso, os custos 

sociais do emprego são flexibilizados. Pelo simples fato de o trabalho ter-se tornado 

parcelar, flexível, ele torna-se útil à ilusão de autonomia (TAVARES, 2004).  

A partir dessas contraditórias relações sociais, econômicas, temporais e 

espaciais se dá o consumo de lazer e, nele, o consumo turístico. Os sujeitos 

envolvidos, turista e trabalhador, encontram-se em um mesmo território. Para o 

grande capital envolvido direta e/ou indiretamente nas atividades turísticas, o 

território destaca-se como lócus de acumulação, no qual a presença reguladora do 

Estado é imprescindível tanto na dotação de infraestruturas quanto na oferta de 

incentivos fiscais, de isenções de impostos, na garantia de condições sociais 

favoráveis à recepção de turistas.  

Nesse universo de internacionalização e desenvolvimento acentuado dos 

fluxos turísticos, as propostas de turismo ecológico, alternativo, popular, sustentável 

transitam em uma espécie de “corda bamba” entre as suas tentativas de apropriação 

pelo mercado e a abertura de vias para novas relações e formas de sociabilidade, 

novos padrões civilizatórios, tal como sugere Mészáros (2002): transformações para 

além do capital.  

A reflexão acerca dessas assertivas põe como categoria central de nosso 

estudo o trabalho, considerando a forma atual em que as atividades laborais se 

(re)produzem mais amplamente no mercado turístico internacional e as 

particularidades do trabalho no contexto estudado (brasileiro/cearense) em que a 

informalidade predomina no entorno do Centro Cultural Dragão do Mar. 

A flexibilização e a reestruturação produtiva são partes das determinações 

que pesam sobre a classe trabalhadora neste tempo histórico, mas são também 

novas estratégias da ordem sociometabólica do capital para fazer face a mais uma 

de suas crises.  

Parece-nos haver uma lógica comum entre as políticas de desenvolvimento, 

(industrial, agronegócio aquicultura e turismo). Nos marcos da guerra fiscal, o 

Governo do estado do Ceará oferece vantagens locacionais, isenção fiscal, linhas de 

crédito, investimentos em infraestrutura para atrair setores industriais que se 

deslocavam das regiões Sul e Sudeste na busca de mão de obra barata, como nos 

apresenta o documento disponível no site da Secretaria do Turismo do Estado, 
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intitulado “Por que investir no Ceará”. O referido documento oferece investimentos 

do estado para a  

 

[...] qualificação tanto na indústria como no comércio [...] processos 
industriais, automação, construção civil, informática, eletroeletrônica, 
eletromecânica e a existência de cursos de graduação e/ou pós-graduação 
nas áreas de administração, meio ambiente, engenharia, marketing, 
turismo, hotelaria e eventos viabiliza a oferta de recursos humanos 
especializados (GOVERNO do Estado do Ceará, 2009). 
 
 

Além disso, destaca como vantagens locacionais para empreendimentos “a 

facilidade de mão de obra especializada e semiespecializada e com custos 

competitivos” (GOVERNO do Estado do Ceará, 2009). 

Essa questão não pode ser vista senão na totalidade das determinações das 

políticas de desenvolvimento econômico e de trabalho, do vínculo com as políticas 

de cultura e de turismo, implementadas regionalmente no Nordeste brasileiro, mais 

especificamente no estado do Ceará, em Fortaleza, tendo como lócus de menor 

complexidade o entorno do Centro Cultural Dragão do Mar. 
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4 O TURISMO EM FORTALEZA: traços da modernização conservadora 
 

[...] a minha surpresa é só feita de fatos 
de sangue nos olhos e lama nos sapatos 

minha fortaleza [...] 
Chico Buarque de Holanda 

 

Nesta seção, estabelecemos relações entre a crise do capital e o 

desenvolvimento socioespacial desigual27, nos marcos do processo de 

mundialização da economia, no cerne no qual situamos a profusão de atividades 

informais na contemporaneidade. Com efeito, as atividades informais surgem como 

alternativas de sobrevivência para parte da classe trabalhadora, superpopulação, 

sendo, pois, inerentes ao próprio desenvolvimento capitalista. Inseridas nessa 

dinâmica, ganham dimensão funcional e estrutural, ao mesmo tempo que, 

contraditoriamente, são apropriadas pelo capital como alternativa para assegurar 

lucratividade. 

Situamos o desenvolvimento do turismo na dinâmica da crise estrutural do 

capital, focalizando as atividades informais no mercado turístico. Interessa-nos 

contribuir com a discussão acerca dos espaços públicos de grande fluxo turístico e 

de lazer, como última instância de busca pela sobrevivência, enfocando a 

construção de espaços/produtos turísticos28 na periferia do capitalismo. Analisamos, 

particularmente, essas dinâmicas no Brasil e mais especificamente no Nordeste, 

tomando como chão empírico de materialização desse processo as ruas do entorno 

do Centro Cultural Dragão do Mar, na cidade de Fortaleza, capital do estado do 

Ceará29. 

 

                                                             
27

 A compreensão da globalização/mundialização como um processo de desenvolvimento temporal e 
geográfico desigual pode nos libertar da linguagem opressora da globalização/mundialização como 
processo onipotente e homogeneizador (HARVEY, 2006b). 
28

 Cf. item 3.3 deste estudo – Produto turístico e relações de trabalho: a construção da cidade 
espetacular, no qual tratamos mais detalhadamente da relação entre produto turístico e produção do 
espaço urbano. 
29

 Segundo dados da Contagem da População do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), a população do estado do Ceará, em 2007, foi estimada em 8.185.286 habitantes, 
representando o 8º estado mais populoso da federação. Segundo dados do IPECE (2009), o estado 
possui uma área de 148.825,6 km

2
, correspondendo a 9,58% da região Nordeste e a 1,75% da área 

do Brasil. Segundo a mesma fonte, devido à sua posição ser considerada mais vantajosa em relação 
à localização geográfica, pela proximidade de regiões como o Continente Africano, a América do 
Norte e a Europa, permitindo-lhe excelentes condições para o desenvolvimento do comércio exterior 
e do turismo internacional (grifo nosso).  
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4.1 A inserção de Fortaleza no mercado turístico mundial: crescimento 
econômico e superexploração do trabalho 

 

A partir dos anos 1990, Fortaleza desponta como importante destino turístico 

no Nordeste brasileiro. Esforços e investimentos do Governo do estado do Ceará 

buscaram descentralizar e dinamizar os fluxos turísticos para diversas regiões do 

estado. Fortaleza recebe e distribui o fluxo turístico, local e regionalmente. A capital 

cearense concentra população, infraestrutura e fluxo de pessoas e de mercadorias. 

No entanto, ainda guarda marcas da história de desigualdades social e regional em 

seu desenvolvimento.  

Fortaleza, como tantas outras cidades brasileiras, configura-se como uma 

cidade de contrastes, evidenciando em seu território marcas da grande desigualdade 

presente em nossa sociedade, particularizada no estado do Ceará. A rápida 

expansão urbana, nos marcos de uma economia frágil, a exemplo da economia 

cearense, contribui para o crescimento exponencial de áreas precárias e 

desprovidas de quaisquer infraestruturas, serviços e equipamentos urbanos, 

situadas, especialmente, nos bairros dos quadrantes oeste da cidade (GUERRA, 

2003). 

Os setores localizados na porção leste de Fortaleza concentram 

investimentos públicos em infraestruturas, equipamentos e serviços, atraindo capital 

local e estrangeiro, reforçando a segregação socioespacial. Fortaleza conforma 

historicamente uma metrópole dual e fragmentada. Como destaca Silva (1992), que 

uma espécie de linha imaginária divide a cidade em duas porções: a leste, a cidade 

das camadas abastadas da sociedade, onde se situam as mais belas lojas, o 

comércio de luxo, os escritórios de prestígio, os shoppings centers e os hotéis de 

luxo; a oeste, a cidade pobre, compreendendo bairros populares, as principais 

favelas, as áreas de risco, resquícios da zona industrial de Fortaleza e de seus 

bairros operários.  

O território de Fortaleza é banhado pelo Oceano Atlântico, compreendendo 

uma costa com 33,4 km de extensão. Os principais atrativos turísticos encontram-se 

na costa leste da cidade. A partir dos anos 1990, a imagem de cidade dual, síntese e 

caricatura da cidade de Fortaleza, passou a ser objeto de tratamento, especialmente 

do Governo do estado, nos marcos de seu projeto de “modernização”.  
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Imagem 01 - Mapa da Região Metropolitana de Fortaleza 

Fonte: Governo do estado do Ceará, IPECE, 2009.  

A vasta extensão territorial do município de Fortaleza (313,14 Km2), espraiada 

em uma região essencialmente plana, com poucas áreas impróprias à construção, 

faz da capital cearense um espaço atrativo para investidores internacionais, bem 

como para trabalhadores oriundos de regiões mais pobres do estado. Esses últimos, 

em geral, expulsos de seus locais de moradia pelos processos de expropriação de 

terras e, mais recentemente, pelas novas investidas do capital em áreas litorâneas e 

rurais (fruticultura irrigada e carcinicultura), devido às secas periódicas que assolam 

o estado, em particular os municípios que compõem o designado polígono das 

secas, e à ausência de possibilidades de trabalho, de qualificação profissional, bem 

como a não realização de reforma agrária, dentre outros fatores. A tabela abaixo 

mostra a evolução do crescimento populacional do estado do Ceará, comparado 

com a RMF e com o município de Fortaleza. A análise desses dados evidencia não 

apenas a macrocefalia30 de Fortaleza, mas revela ainda a rapidez do processo de 

metropolização, o qual acontece sem esteio em uma economia suficientemente 

                                                             
30

 Refere-se ao crescimento desmesurado da capital dos estados ou ainda das regiões 
metropolitanas em relação às cidades do interior. 
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forte, capaz de absorver a força de trabalho que se concentra no conjunto dos 

municípios que compõem a RMF. 

 

Tabela 01 - Evolução da população de Fortaleza, da RMF e do estado do Ceará 

Anos Fortaleza RMF (1) Ceará 
Fortaleza/ 

Ceará % 

RMF/ 

Ceará% 

1940 180.185 288.431 2.091.032 8,61 13,79 

1950 270.169 393.446 2.695.450 9,98 14,59 

1960 514.818 654.645 3.337.856 15,62 19,61 

1970 818.702 1.053.333 4.491.590 19,98 23,45 

1980 1.338.793 1.615.648 5.380.432 25,29 30,02 

1991 1.768.637 2.357.100 6.366.647 27,79 37,02 

2000 2.141.402 2.484.689 7.430.661 28,81 33,43 

2009* 2.505.552 3.655.259 8.547.809 29,31 42,76 

Fonte: IBGE, 1955, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 (senso demográfico); 2009* (PNAD). 

 

A despeito dos investimentos realizados pelo estado em períodos distintos 

(destacamos aqui os anos 1960-1970 e final dos anos 1980, anos 1990-2000), a 

economia cearense não vivencia mudanças significativas. Referindo-se ao período 

mais recente, Teixeira (2009, s/p., grifo do autor) destaca: 

Com relação ao desempenho da economia, o Ceará do chamado “Governo 
das Mudanças” não apresentou nada de novo. Prova maior disto foi dada 
pela composição setorial do PIB estadual. Com efeito, em 1986, a indústria 
respondia por 37,4% do PIB, contra 14,6% da agricultura e 48,0% do setor 
serviços. A participação da indústria permaneceu praticamente inalterada 
até hoje. Com efeito, no ano 2000, ela representava 38,1% do PIB, caindo 
para 37,0% no ano seguinte, em 2001. Em 2002, caiu ainda mais: para 
36,8%. Em 2003, recuperou a posição que ocupava em 1986: 37,3%. 
 
  

Nesse contexto econômico local, ganha expressividade a superpopulação 

relativa, que vai constituir atrativo para as indústrias implantadas no estado, a partir 

dos processos de reestruturação produtiva e de desterritorialização e 
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reterritorialização31, além de alimentar a conformação de um vasto contingente de 

trabalhadores precarizados, sem direitos, disponíveis e passiveis de aceitar 

quaisquer condições de trabalho para garantir sua reprodução. Parte significativa 

desses trabalhadores encontra nas chamadas atividades informais uma saída para 

sobreviver, ainda que precária e tida como provisória. Essa condição, entretanto, 

tem se evidenciado como estrutural, no contexto contraditório de crise do capital e 

de barbárie32. 

Como destaca Silva (2000), nos últimos 40 anos, Fortaleza, ao mesmo tempo 

em que se torna exemplo da macrocefalia urbana, se inscreve na realidade urbana 

brasileira. A expressividade de Fortaleza evidencia-se pela presença de empresas e 

investidores brasileiros (oriundos de outras regiões do Brasil) e estrangeiros. A 

atração de investimentos em novos empreendimentos é incrementada sobremaneira 

no setor turístico, o qual funciona também como possibilidade de ingresso de divisas 

para o estado. Fortaleza acompanha a tendência contemporânea de rápidas 

transformações no sistema urbano brasileiro, afirmando-se como metrópole inscrita 

em dinâmicas econômicas internacionais, guardando, todavia, características 

inerentes à modernização conservadora brasileira. 

Retomar as determinações constituintes da formação sócio-histórica do 

capitalismo no Brasil parece-nos importante para a apreensão do processo de 

inserção do estado do Ceará na modernidade, com ênfase nas contradições 

contemporâneas identificadas no que se convencionou chamar “desenvolvimento 

local” e no modo como estas se materializam no espaço urbano. No seio desse 

processo, analisamos mais particularmente as relações de trabalho, com destaque 

para o trabalho na rua, em espaços turísticos, em crescimento exponencial a partir 

do final da década de 1980, enfatizando a realidade da cidade de Fortaleza-CE. 

Entendemos a expansão da informalidade como particularidade do processo 

de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, caracterizado pela herança histórica de 

subordinação desde o regime monopolista colonial33. Na sociedade brasileira, o 

                                                             
31

 Nos marcos da reestruturação produtiva, a desterritorialização e a reterritorialização industrial 
seguem a lógica da concorrência capitalista, dos incentivos fiscais no âmbito estadual como 
estratégia de captação de investimento industrial, no que se designou chamar no Brasil de “guerra 
fiscal” entre os estados da federação. 
32

 Remetemos o leitor ao item 1.1 – Fase contemporânea do capital: trabalho, estado e crise 
estrutural, página 09. 

33
 A dualidade e a interdependência entre rural e urbano compõem suas várias dimensões e 

abrangência e encontram-se no cerne das contradições sociais brasileiras. 
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“poder do atraso” parece estar intrinsecamente ligado à forma de propriedade 

territorial capitalista (IAMAMOTO, 2008). Esta, por sua vez, serve de explicação para 

a persistência de determinações enraizadas nas instituições, nas concepções e nos 

valores, plenos de sentido no passado e reeditados na primeira década do século 

XXI.  

A desigualdade contida no desenvolvimento econômico e nas relações sociais 

expressa, ao mesmo tempo, a ampliação das riquezas e o agravamento da questão 

social, revelando o sentido da noção de desenvolvimento desigual. Conectado à 

ordem hegemônica, o passado faz surgir o novo como um desdobramento do velho, 

revelando uma particularidade histórica designada de “modernização conservadora” 

brasileira (IAMAMOTO, 2008). 

A articulação do capital entre o novo e o velho revela contradições na 

incorporação e/ou reedição de relações sociais arcaicas nos setores de economia de 

ponta. A crescente precarização das relações de trabalho mediante a regressão, ou 

anulação de direitos trabalhistas, bem como a fragilidade no processo de 

organização dos trabalhadores estão dentre suas expressões mais contundentes. 

Com efeito, observamos que o desenvolvimento das forças produtivas engendra a 

convivência contraditória entre modernidade e relações de trabalho retrógradas 

(IAMAMOTO, 2008). 

Historicamente, o papel do Estado na regulação das relações sociais tem-se 

modificado segundo os interesses e as necessidades da acumulação capitalista. 

Desse modo, dependendo da necessidade do capital, a mediação do Estado e sua 

intervenção na economia se configuram de modo mais amplo ou mais restrito. Face 

às crises de acumulação do capital, o Estado posiciona-se como partícipe e 

mantenedor da reprodução das classes sociais, das desigualdades nas relações 

sociais, na reprodução e manutenção do status quo. 

Fundamentando-se em Oliveira (1987), Iamamoto (2005) e Mota e Amaral 

(1998), observamos que no Brasil a reforma neoliberal do Estado, iniciada nos anos 

1990, é fortemente marcada pelo (re)ordenamento das estruturas burocráticas, pelo 

enxugamento da máquina estatal e pela descentralização das ações do Governo. No 

Nordeste brasileiro, em particular nessa conjuntura política, assegurar a 

descentralização das políticas, inclusive no turismo, destaca-se como grande 

desafio. 
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Os Governos locais (Estadual e Municipal) concebem mecanismos para 

garantir serviços e infraestruturas compatíveis com as exigências da acumulação do 

capital mundializado. No Ceará, esse processo materializa-se assentado em três 

pilares: captação de investimentos na indústria reestruturada e reterritorializada; 

implantação de projetos ligados ao agronegócio e à aquicultura; e expansão do 

turismo. Esses pilares aparecem articulados entre si, compreendendo um leque de 

ações que visam o desenvolvimento da região.  

Nesse sentido, todos os investimentos em serviços e infraestrutura 

subsidiados pelo Estado servem ao mesmo tempo a cada um desses setores-

chaves. Tais estratégias são postas em movimento em um contexto de crise de 

acumulação, que evidencia a crise fiscal, o endividamento público e a “inoperância” 

das estruturas administrativas. Cabe aqui uma ressalva: ainda que, no caso 

cearense, a estrutura política e administrativa do Estado necessitasse “modernizar-

se” e romper com modos tradicionais de gestão que “subordinavam o setor público 

aos interesses particulares” (ABU-EL-HAJ, 2002, p. 104), o discurso da eficiência e 

da modernização no setor público é utilizado, sobretudo, para dar sustentação à 

contrarreforma do Estado34, que, finalmente, beneficia em um primeiro momento 

setores da burguesia local e regional e, em seguida, o grande capital associado aos 

primeiros (ABU-EL-HAJ, 2002). 

No caso da economia brasileira, o ajuste do Estado passa a ser entendido 

como medida indispensável ao controle da inflação, na busca de alavancar novo 

ciclo de crescimento. Dentre as medidas inscritas nos processos de reforma do 

Estado, a descentralização figura, ao mesmo tempo, como resposta política às 

reivindicações postas na sociedade e inscritas na Constituição de 1988 e como 

alternativa técnica de “boa governança”, prescrita por organismos financiadores 

multilaterais35. As ações realizadas têm repercussões incontestes na cidade de 

                                                             
34

 O entendimento de contrarreforma é refletido por Bhering (2003) para designar a conformação da 
estrutura estatal no período de implantação do ideário neoliberal na realidade brasileira. 
35

 Podemos sintetizar governança como um termo que designa a implementação de políticas de 
desenvolvimento. Partindo dessa síntese, podemos entender “boa governança” como o aumento da 
eficiência e da legitimidade na elaboração e operacionalização dessas políticas. A partir da obtenção 
de recursos de organismos multilaterais, o estado/município credor (esfera local) deve adequar-se a 
critérios. No entanto, essa tentativa de instituir modelo ideal-tipo weberiano em projetos 
implementados em realidades diversas apresenta impasses estruturais. Diante das limitações, os 
critérios considerados necessários para a “boa governança” ampliam a distância entre o discurso e a 
prática e banalizam a participação e a sustentabilidade como critérios necessários a perseguir, 
conforme modelos prescritos, muitas vezes sem levar em consideração particularidades da cultura 
local (FONSECA; BURSZTYN; OSMONT, 2009, 2008). 
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Fortaleza, a qual passa a ser porta de entrada e de saída de fluxos crescentes de 

mercadorias e de pessoas.  

Na Tabela 2, observamos que ocorre significativa participação do fluxo de 

produtos na exportação do estado do Ceará durante os anos de 2006 e 2007. 

Podemos verificar a presença de atividades referentes aos eixos estratégicos da 

política estadual, bem como produtos tradicionais da economia cearense, a exemplo 

da lagosta e da castanha de caju. Esses dois produtos mantiveram-se estáveis no 

ranking de exportação de produtos cearenses, representando respectivamente 

oitavo e terceiro lugares durante os dois anos da pesquisa. Da referida tabela, 

podemos ainda destacar a participação crescente da indústria de calçados, instalada 

em cidades médias cearenses via políticas de atração de indústrias reestruturadas, 

como também o desempenho oscilante do camarão, importante produto da 

aquicultura cearense que apresentou significativa queda tanto de posição no ranking 

(do sexto lugar, em 2006, para décimo terceiro, em 2007) quanto em montante de 

movimentação financeira (de 4,3 milhões para 1,2 milhão de dólares), durante os 

dois anos analisados pelo estudo citado. O turismo, considerado como mercadoria 

de exportação, dada sua capacidade em geração de divisas, assume lugar de 

destaque dentre os “produtos exportados” pelo estado do Ceará, ocupando a 

primeira e a segunda posições, respectivamente, nos anos de 2006 e 2007. 

 

Tabela 02 - Exportações turísticas e de mercadorias do Ceará (2006/2007) 

Produtos 
2006 2007 

Rank Us$(milhão) (%) rank Us$(milhão) (%) 

Calçados 2 237,9 19,8 1 300,8 20,8 

Turismo(*) 1 267,0 22,3 2 287,8 19,9 

Amêndoa (castanha de 

caju) 
3 136,2 11,4 3 180,0 12,4 

Couros e peles 4 127,9 10,7 4 144,5 10,0 

Têxtil 5 132,8 10,3 5 131,8 9,1 

Frutas 7 49,5 4,1 6 77,3 5,3 
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Cera vegetal 9 24,9 2,1 7 34,5 2,4 

Lagosta 8 37,6 3,1 8 33,1 2,3 

Máquinas de costura 13 6,5 0,5 9 24,9 1,7 

Ferro fundido e aço 10 18,4 1,5 10 24,7 1,7 

Combustíveis e 

lubrificantes p/ 

embarcações e 

aeronaves 

11 15,2 1,3 11 21,7 1,5 

Fogões e suas partes 12 12,1 1,0 12 18,8 1,3 

Camarão 6 51,2 4,3 13 17,4 1,2 

Outros -- 91,6 7,6 -- 151,9 10,5 

Total -- 1.199,8 100,0 -- 1.449,2 100,0 

Fonte: Governo do Estado do Ceará, Indicadores turísticos SETUR/CE, 2009. 
Elaborado baseado em dados do: IPECE/CE - SECEX/MDIC - SETUR/CE e FIEC (CIN). 
(*) referente ao fluxo via Fortaleza. 

 

A análise da mesma tabela evidencia que, em 2006, o turismo movimentou 

recursos da ordem de 267 milhões de dólares americanos, representando 22,3% do 

total de exportações cearenses. Em 2007, o turismo desceu para a segunda 

posição, passando a representar 19,9% do total de exportações cearenses, mesmo 

tendo movimentado o montante de 287,8 milhões de dólares. Neste trabalho, 

analisamos mais particularmente a expansão das atividades turísticas nos marcos 

da reestruturação produtiva e da reorientação da administração das cidades36. 

Ora, com a crise fiscal, o investimento passa a ser cada vez mais negociado 

entre o capital financeiro internacional e os poderes locais, os quais, por sua vez, 

apostam na maximização da atratividade local para o desenvolvimento capitalista. 

                                                             
36

 A reorientação de postura da governança urbana é recorrente desde 1970 nas administrações 
urbanas. A partir da recessão de 1973, a desindustrialização, o aumento do desemprego, a tendência 
ao neoconservadorismo político de forte apelo à racionalidade do mercado e à privatização 
expressam a adoção dessa direção, principalmente pela maior ênfase na ação local que parece estar 
ligada à aparente “capacidade declinante do Estado-Nação” (HARVEY, 2006a, p. 168), sobretudo na 
capacidade de controle dos fluxos financeiros das multinacionais. Como uma das expressões da crise 
estrutural do capital, a partir dos anos 1980, mais contundentemente, a crise econômica e fiscal das 
grandes cidades marcou as grandes metrópoles mundiais, no entanto esse processo só vem a 
intensificar-se nas grandes cidades brasileiras a partir do início da década de 1990, nos marcos da 
reabertura política e, paradoxalmente, depois da promulgação da Constituição Federal de 1988. 
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Essa mudança de desenho na governança urbana tem implicações nas perspectivas 

de desenvolvimento. Progressivamente, os Governos municipais assumem lugar de 

destaque nas estratégias econômicas, tendo a cidade como unidade de maior 

relevância para a criação da riqueza das nações. Assim, o empreendedorismo 

urbano se configura como uma das expressões da concorrência entre cidades. 

(HARVEY, 2006a).  

No Brasil, a partir da década de 1990, há uma intensificação da atividade 

turística, nos marcos da reforma do Estado, seguindo a tendência mundial de 

valorização do setor de serviços, dimensão favorecedora do desenvolvimento do 

turístico. Nesse setor, o posicionamento público e privado favorece a captação de 

investimentos e o financiamento de projetos com capital internacional. 

Nesse período, o Nordeste destaca-se como a região brasileira que mais 

empreendeu Políticas Públicas de Turismo. Os “megaprojetos” de urbanização 

turística na região foram implementados de modo articulado, apresentando 

financiamentos com recursos estaduais e, mais tarde, oriundos do Programa de 

Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR-NE)37. Essa 

política foi criada por diploma legal, afiançada pelo Governo Federal, financiada pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), chancelada pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e executada pelo Banco do 

Nordeste do Brasil (BNB), em “parceria” com os Governos estaduais. Tal política 

constitui, pois, “uma política pública que faz às vezes de uma política urbana em 

localidades consideradas, pelos respectivos estados envolvidos, relevantes para o 

desenvolvimento turístico regional” (CRUZ, 2002, p. 10-11, grifo da autora). 

                                                             
37

 O planejamento territorial e operacional do turismo cearense na esfera estadual se fez através do 
Programa de Desenvolvimento do Turismo em Áreas Prioritárias do Litoral do Ceará (PRODETURIS), 
elaborado em 1989 e 1990. O Plano priorizou a área compreendida pelos municípios de Fortaleza, 
Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Paraipaba, Paracuru, Trairi e Itapipoca, para os investimentos 
em desenvolvimento urbano, regional, sistemas: viário, ambiental, institucional e turístico, 
considerados indispensáveis para expandir o turismo além da cidade de Fortaleza; propôs também a 
criação da SETUR, em substituição à Companhia de Desenvolvimento Industrial e Turístico do Ceará 
(CODITUR), que reunia as atividades industriais e do turismo. Nesse momento começa-se a perceber 
a política estadual de interiorização do turismo, surgindo então a necessidade de os municípios 
criarem órgãos de planejamento jurídico-administrativo para tratar da atividade turística. A 
implantação da SETUR (1995) tem como estratégia a interiorização do turismo, organizada através 
de Macrorregiões Turísticas, onde Fortaleza situa-se na MRT Metropolitana. O PRODETUR/NE 
(primeira fase) possibilitou à referida Secretaria estabelecer diretrizes para o desenvolvimento do 
turismo em municípios selecionados através de ações de fomento, capacitação, promoção, 
planejamento, informações e desenvolvimento de ações institucionais, no qual o município de 
Fortaleza, principal destino turístico cearense, é o portão de entrada do turista no Ceará. 
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Os empreendimentos realizados não se restringem a pequenas localidades 

turísticas, tendo nas respectivas capitais nordestinas grandes vantagens locacionais. 

Essas capitais se tornam estratégicas para o processo de expansão territorial, 

podendo ser consideradas nós38 de uma rede mundialmente articulada (VELTZ, 

1996). 

As transformações almejadas demandam uma materialidade, servindo como 

sistema de objetos imprescindíveis para a concretização da rede. As políticas se 

consubstanciam, por exemplo, em reforma e ampliação de aeroportos nas capitais e 

na construção de rodovias, configurando-se estratégias profícuas para a fluidez de 

pessoas e de mercadorias. Desse modo, o litoral nordestino traduz o projeto de 

desenvolvimento turístico brasileiro, cuja meta é mudar a posição do Brasil no 

ranking de destinos turísticos mundiais, demandando cada vez mais e mais a 

conquista de novos territórios (CRUZ, 2002). De fato, conflitos no uso do território se 

produzem nesse processo e são solucionados, em geral, em benefício do capital. 

No Nordeste brasileiro, e mais especificamente no Ceará, os Governos 

estadual e municipal de Fortaleza assumem protagonismo na concepção e 

implementação de estratégias de desenvolvimento capazes de dar sustentação aos 

três setores da economia eleitos como prioritários para transformar o panorama do 

estado. Assim, Fortaleza vivencia mudanças significativas tanto no que se refere ao 

ordenamento espacial quanto com relação à estrutura e à forma de gestão urbana, 

seguindo os preceitos da “boa governança” acordados com os organismos 

multilaterais. 

Os investimentos realizados notadamente a partir de meados dos anos 1990 

em infraestrutura, equipamentos e serviços contribuíram para supervalorizar frações 

do território, reforçando a especulação imobiliária/fundiária, além de acirrar os 

processos de segregação e consequentemente os conflitos relativos ao uso do 

espaço39. Os projetos estruturantes concretizados inscrevem-se na lógica da 

                                                             
38

 Grifo nosso. 
39

 Citamos como exemplo emblemático a construção das pontes sobre o rio Ceará e sobre o rio Cocó 
– permitindo unir os litorais leste e oeste do Ceará via corredor turístico ladeado pela orla de 
Fortaleza. Esse projeto vem sendo implementado aos poucos, durante as mais diversas gestões 
municipais e estaduais. Várias obras já foram concluídas, em diversas temporalidades e esferas 
políticas (dentre várias outras podemos citar as obras das pontes sobre o rio Ceará, ligando Fortaleza 
– Barra do Ceará ao litoral do município de Caucaia, inaugurada em outubro de 1997; e sobre o rio 
Cocó, ligando os bairros Praia do Futuro e Sabiaguaba, inaugurada em junho de 2010), outras obras 
estão previstas com financiamento de organismos multilaterais negociados diretamente com os 
Governos Estadual e Municipal no sentido de dar fluidez ao trânsito do referido corredor litorâneo. 
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modernização conservadora do Estado, em curso desde a segunda metade da 

década de 196040, com efeitos indeléveis na capital cearense. Como novidade desse 

processo, observamos a entrada em cena dos chamados “atores locais’”, ou seja, 

Governos do estado e do município, os quais assumem a linha de frente na 

negociação de “megaprojetos”, resultando, também, na verdade, em endividamento 

público. 

Esse conjunto de ações constitui suporte do que se designa “turistificação”’ da 

cidade (CAZES, 1992; CRUZ, 2002). Dito de outra maneira, o Estado desempenha 

papel de empreendedor e avalista, funcionando como garantidor das condições 

objetivas, investindo e dotando as localidades de infraestrutura que responde, 

sobremaneira, ao interesse privado. Assim, o turismo se revela como uma das 

possibilidades na construção de uma imagem positiva e na atração de investimentos 

para a cidade. O Marketing city (KOTLER et al., 1994) aparece, então, como meio 

capaz de capitanear recursos e investidores e de unificar grupos locais em torno de 

objetivos comuns. 

Desse modo, a partir do final de 1980, o Governo do Estado, ao implementar 

políticas de desenvolvimento econômico, reforça o turismo como um dos setores 

estratégicos. Diversos planos e ações são então definidos e realizados objetivando 

mudar a imagem do Ceará (GONDIM, 2000). A imagem tradicional associava o 

Ceará à seca, à miséria e à fome, e não às paradisíacas paisagens de praia e sol do 

turismo de lazer. 

                                                             
40

 Durante as décadas de 1960 e 1970, os planos diretores da cidade indicavam o aproveitamento do 
mar e da faixa litorânea para expansão da cidade. A implantação da Avenida Beira-Mar disponibiliza 
a orla marítima como atrativo natural de grande acesso do habitante e do visitante, para a posterior 
construção de luxuosos hotéis. Registram-se também, em âmbito nacional, a primeira Legislação 
Federal de Turismo (1966), o Conselho Nacional de Turismo (1967) e a disponibilização de Recursos 
para Construção de Hotéis, através da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE). A primeira iniciativa de planejamento assim como as primeiras estatísticas de turismo 
foram registradas no Plano de Metas do Governo de César Cals (PLAMEG), para o período 
1971/1974. Entre as décadas de 1970 e 1980, foram criados a Empresa Cearense de Turismo 
(EMCETUR), o Centro de Convenções, o Centro de Artesanato, Cultura e Arte Popular e o Museu de 
Arte e Cultura Cearense, agregados à Cadeia Pública, no conjunto de prédios neoclássicos, 
construídos no século XIX, na Zona Central. Parte da Zona Central foi revalorizada com a 
restauração da antiga Cadeia Pública e a implementação de um polo turístico cultural e de compras. 
Através dessa ação, foi também agregada a revalorização da Praia de Iracema como polo cultural e 
boêmio da cidade. No mesmo entorno, espontaneamente, e por consequência da demanda, através 
da iniciativa privada, surgiu o Polo de Calçados, Confecções e Artesanato da Avenida Monsenhor 
Tabosa, também reurbanizada durante no segundo quartel dos 1990, o que ampliou as opções de 
compras ao turista. 
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O Ceará, mais particularmente Fortaleza, começa sua inserção no mercado 

globalizado de cidades assumindo sua vocação de “cidade turística e de serviços” 

via projetos de urbanização aliados às políticas culturais, de lazer e de turismo, nos 

moldes dos agentes financiadores internacionais. Citamos, a título de exemplo, 

importantes obras estruturantes, realizadas em temporalidades distintas, mas que 

fazem parte de uma mesma lógica de dotação de infraestrutura, a saber: a 

construção do novo aeroporto internacional e do novo porto e a reestruturação da 

infraestrutura da Praia do Futuro41.  

Podemos destacar também a abertura e a ampliação de vias de acesso para 

facilitar, em especial, os fluxos entre o aeroporto e a orla onde se situam os 

principais hotéis; a área da praia de Iracema, beneficiada com a construção do 

Centro Cultural Dragão do Mar; no Centro da cidade, a restauração do Teatro José 

de Alencar e do Centro de Turismo na antiga Casa de Câmara Cadeia; a 

reestruturação do corredor de comércio de produtos locais, artesanato e confecção 

na Avenida Monsenhor Tabosa, dentre outros. Além disso, verificamos os esforços 

publicitários via novelas veiculadas em rede de televisão, jornais e revistas de 

circulação nacional e internacional (Rede Globo; Revista Veja; Folha de São Paulo; 

Newsweek; The economista etc.), visando a veiculação de nova imagem para a 

cidade de Fortaleza e para o estado do Ceará. (CORIOLANO, 2006; GONDIM, 

2007). 

Essas mudanças no turismo cearense sob a égide da modernização 

conservadora, projetada no Ceará, em particular, mostram a ascensão e o 

alinhamento da administração pública aos interesses do capitalismo internacional 

quando o Brasil busca se inserir de modo mais efetivo no processo de 

mundialização da economia. 

Segundo Silva (2000), no Brasil, o desenvolvimentismo enquanto política 

nacional, realizada a partir da segunda metade do século XX, altera 

substancialmente a alocação de recursos fora do eixo tradicional de investimento, 

invertendo fluxos migratórios e provocando mudanças significativas na sociedade. 

Entretanto, no Ceará, o surto de crescimento econômico foi prolongado por medidas 

recessivas realizadas tardiamente, dado o maior peso da agricultura na economia. O 

sistema urbano consolidou-se mais lenta, frágil e tardiamente em relação ao 
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 Constando dentre os projetos de reforma em vias de elaboração pelo município, a serem 
financiados pelo PRODETUR Nacional. 
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Sudeste. A urbanização cearense, a exemplo de outros estados da Federação, 

centraliza-se em sua capital, Fortaleza. Somente a partir dos anos 1980, o processo 

de fragmentação urbana, associado à descentralização da industrialização, “[...] 

busca nas cidades menores um distanciamento do acirramento da luta sindical, 

redução dos custos de produção e logicamente maior lucratividade [...]” (SILVA, 

2000, p. 218). 

O que parecia inicialmente uma decisão política de realizar mudanças 

conduzindo a uma reorganização político-administrativa, na realidade, estava 

dirigido à maximização dos lucros e à inserção do estado do Ceará e de sua capital 

na economia de mercado (MARTINS, 2002). Assim, Fortaleza assume a função de 

“metrópole turística”, concentrando serviços tanto públicos quanto privados. Para 

esse fim, recebe investimentos do Estado e do BID, através do PRODETUR-CE, 

objetivando a modernização de seu aeroporto, inclusive de suas vias de acesso. 

Aliando-se a estes, foram feitos investimentos privados da hotelaria internacional e 

da produção cultural de mercado. Fortaleza, metrópole turística do Nordeste 

brasileiro, insere-se no mercado turístico internacional e ganha ares cosmopolitas, 

embora conservando as contradições e as desigualdades de uma região pobre de 

um país emergente, em um mundo movido pelas determinações do mercado 

internacional. Como ressalta Cruz (2002, p. 09), 

 

o modo como se dá a apropriação de uma determinada parte do espaço 
geográfico pelo turismo depende da política pública de turismo que se leva 
a cabo no lugar. À política pública de turismo cabe o estabelecimento de 
metas e diretrizes que orientam o desenvolvimento socioespacial da 
atividade, tanto no que tange à esfera pública, como no que se refere à 
iniciativa privada. Na ausência de política pública, o turismo se dá [...] ao 
sabor de iniciativas e interesses particulares. 
 

 
Há que se considerar os condicionantes fundamentais da ordem social que 

orientam as escolhas políticas e técnicas. Na sociedade capitalista, a centralidade 

do mercado, do consumo, do valor de troca e da busca por taxas crescentes de 

lucratividade compõe o substrato a partir do qual se erige uma lógica que orienta a 

ação do capital e tenciona a intervenção do Estado. Desse modo, ao buscarmos 

apreender a dinâmica econômica, social e política particularizada e materializada em 

Fortaleza, em uma perspectiva crítica, não podemos desconsiderar tais elementos 

da totalidade na qual se encontra inserida. 
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Com relação à política de turismo, cabe destacar a importância da terceira 

edição do PRODETUR, o PRODETUR Nacional, lançado em março de 2008 com o 

objetivo de elevar a posição do Brasil no ranking turístico internacional42. Esse 

programa apresenta como novidade, com relação à governança urbana, o papel dos 

municípios brasileiros com mais de um milhão de habitantes, os quais, doravante, 

são habilitados a pleitear recursos diretamente junto a organismos internacionais e 

ao Governo Federal, sem passar pelos Governos Estaduais. O Ministério do Turismo 

(Mtur) garante financiamento federal de 100% da contrapartida exigida pela 

Corporação Andina de Fomento (CAF)43, no caso de Fortaleza. 

Para contemplar o eixo “desenvolvimento do turismo”, os esforços se 

concentram na captação de recursos nacionais e internacionais bem como na 

atração e desenvolvimento de eventos como produtos turísticos, tanto por parte do 

Governo Estadual quanto do Municipal. 

No âmbito da política nacional de turismo, destaca-se o investimento na 

captação de grandes eventos esportivos mundiais, capazes de atrair fluxos turísticos 

para o país, a exemplo da copa do mundo de futebol, que se realizará em 2014. 

Inicia-se a corrida para dotar as cidades-sede (Fortaleza constitui-se uma delas) dos 

jogos de infraestrutura e serviços, inclusive complementados com recursos federais 

oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

A partir de 2009, Fortaleza inicia a captação de recursos no PRODETUR 

Nacional. O município pleiteia R$ 100 milhões de dólares, dos quais R$ 50 milhões 

são originários da CAF e R$ 50 milhões constituem a contrapartida obtida através de 

convênio com recursos da União. O referido programa possui cinco componentes: 

estratégia do produto turístico; gestão ambiental; infraestrutura e serviços básicos; 

                                                             
42

 Segundo a revista Hotelaria, dados do Relatório de Competitividade em Viagens & Turismo de 
2009, divulgados pelo Fórum Econômico Mundial, classificam o Brasil em 45º lugar dos 133 países 
analisados, subindo quatro posições em relação a 2008. Conforme o estudo, que diz respeito à 
competitividade e à atratividade turística, o país está posicionado em primeiro lugar na América do 
Sul, em segundo na América Latina e em quinto no ranking das Américas, depois de Canadá, 
Estados Unidos, Barbados e Costa Rica (Revista Hotelaria, 2010). 
43

 No PRODETUR Nordeste I e II, o município deveria obrigatoriamente ter o aval do Estado para se 
tornar mutuário direto do programa. O PRODETUR Nacional reúne todos os programas de 
desenvolvimento turístico brasileiros, unificados em um só programa. Neste, os municípios com mais 
de 01 milhão de habitantes passam a ter possibilidade de endividamento diretamente, sem o aval 
estadual. Fortaleza apresentou carta-consulta no Ministério de Planejamento [COFIEX - Comissão de 
Financiamentos Externos], a qual foi aprovada. Com isso, iniciam-se os trâmites e a elaboração de 
documentos de planejamento exigidos pelo programa, principalmente o Plano de Desenvolvimento 
Integrado para o Turismo Sustentável (PDITS), e as missões da CAF, nas quais o município 
apresenta o programa e o agente financiador analisa a capacidade do município em gerir o programa, 
a capacidade de endividamento e de pagamento. 
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comercialização; e fortalecimento institucional. Dentre os projetos de infraestrutura 

turística aprovados pelo referido programa para Fortaleza, destacamos a 

requalificação da Praia de Iracema. A área eleita para a requalificação não coincide 

com a área demarcada para nosso estudo.  

Imagem 02 - Área de intervenção do PRODETUR Nacional/PMF na Praia de 

Iracema 

FFonte: PMF/SETFOR – Apresentação de projetos do PRODETUR Nacional, 2009. 

 

 
Ora, parece-nos haver uma divisão implícita que atribui frações do bairro à 

gestão por parte do Governo do Estado e outras frações à gestão municipal, apesar 

de a gestão dos territórios urbanos estar sob a responsabilidade dos Governos 

Municipais, segundo a Constituição Federal. Constatamos que é limitada a 

intervenção do Governo Municipal na área em que está situado o equipamento, cuja 

gestão é assegurada pelo Governo Estadual. Há evidências de sobreposição de 

ações, sem planejamento que articule os dois níveis de Governo.  

Observamos que, a partir de um conjunto articulado de ações públicas 

desenvolvidas nos últimos anos do século XX, Fortaleza desponta como metrópole 

“moderna”, recebendo fluxos turísticos e investimentos importantes. A capital do 

sertão e da seca transforma-se na cidade do sol, do litoral e do turismo. No entanto, 
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tais mudanças não se processam sem deixar marcas no território e em sua 

população. 

Cabe ressaltar, por exemplo, os esforços envidados pelos Governos Nacional, 

Estadual e Municipal, concentrados na infraestrutura e na promoção turística 

(participação em feiras internacionais de turismo; investimento em promoção de 

grandes eventos locais). Os três pilares da estratégia de desenvolvimento, 

anteriormente referidos, tidos como passíveis de gerar postos de trabalho e 

alavancar o crescimento econômico, mais uma vez beneficiam sobremaneira o 

capital. Com efeito, estudos evidenciam que indústrias implantadas geram postos 

em condições e relações de trabalho precárias, com forte presença de atividades 

informais através das terceirizações (TAVARES, 2004, 2008; TEIXEIRA, 2009); o 

agronegócio, expressão da reestruturação produtiva na atividade agropecuária, 

principalmente na produção de grãos e fruticultura irrigada destinadas à exportação 

(BEZERRA, 2008), expulsa o pequeno produtor e contribui para a destruição 

ambiental; na carcinicultura, verificam-se também conflitos e expropriação de terras 

de pequenos proprietários/trabalhadores bem como terceirização, ou seja, atividades 

informais, mais precisamente trabalho precário, desprovido de proteção e de direitos 

trabalhistas (SILVA, 2009). 

No turismo, as ocupações laborais geradas estão em cada uma das pontas 

do sistema. Por um lado, há incremento do grande mercado turístico internacional, 

oligopolizado, com crescimento das transportadoras, grandes operadoras turísticas, 

hotéis de bandeira internacionalizada e serviços de operação nos destinos 

emissivos. Por outro lado, no mercado receptivo, geram-se sobremaneira postos de 

trabalhos precarizados, sazonais e atividades informais. 

Em Fortaleza, a expansão do turismo e do lazer gera um leque diverso de 

atividades formais e informais, que aparecem, ao mesmo tempo, como “salvação” do 

estado nordestino, em sua pobreza, e de sua capital, e como última possibilidade de 

sobrevivência para centenas de trabalhadores, expulsos ou jamais integrados nas 

chamadas atividades formais. Assim, estes encontram na informalidade um espaço 

para assegurar sua sobrevivência, ainda que de forma precária. 

A seguir, enfocaremos como a dinâmica impulsionada pelo desenvolvimento 

do turismo e, em particular, de atividades culturais e de lazer propicia o crescimento 

concomitante e contraditório de vasto leque de atividades informais em um espaço 
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urbano particular: a Praia de Iracema, mais especificamente, o entorno do Centro 

Dragão do Mar. 

4.2 A PRAIA DE IRACEMA E O CENTRO DRAGÃO DO MAR – ESPAÇO 
EMBLEMÁTICO DA MODERNIZAÇÃO CONSERVADORA 

 

Neste item, observamos como se confrontam dois movimentos, suas 

contradições e os resultados desse processo materializados em um território 

particular – a Praia de Iracema. Referimo-nos aqui a dois movimentos, quais sejam: 

o movimento vindo de sujeitos sociais em luta, na defesa de um espaço específico 

de fruição e de moradia – o bairro Praia de Iracema –, então em estado de 

degradação e de transformação, com a expansão de atividades turísticas; e o 

movimento de apropriação por parte do capital, associando empresários locais com 

investidores internacionais, com apoio dos Governos locais, nessa parcela do 

território da cidade, com fins de expandir atividades de turismo e de lazer. 

O referido bairro localiza-se na proximidade do centro histórico de Fortaleza, 

como podemos observar na foto abaixo. A seta em marrom indica o fluxo em direção 

ao centro, no entanto a parte mais antiga da cidade encontra-se a menos de 1 km do 

Centro Cultural Dragão do Mar.  

 

Imagem 03 - Foto aérea da Praia de Iracema 

 

Fonte: Foto de Maria Cristina Otoch Melo, 2008. Interferência gráfica na foto original feita 
pela autora. 
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O bairro Praia de Iracema tem sido palco de acontecimentos marcantes na 

história da cidade de Fortaleza, refletindo a importância para seus moradores e para 

a população local, em particular para seus frequentadores, sendo lugar de 

frequentes “reinvenções”. Pode ser considerado como espaço referência importante 

para uma parcela da população da cidade de Fortaleza. Antigamente Praia do Peixe, 

teve importância como estaleiro e porto entre 1906 e 1923. No ano de 1925, recebeu 

uma extensão da linha do bonde, passando a ser mais acessível a partir do centro 

da cidade. Com a inauguração, em 1927, da ponte de desembarque de passageiros, 

deixou de ser lugar de venda de peixes para tornar-se, não por acaso, a bucólica 

Praia de Iracema.  

Na década de 1920, o bairro surge com a função urbana de balneário, grande 

novidade nas práticas sociais da elite fortalezense, introduzindo uma nova cultura 

local de lazer urbano. A mudança de nomenclatura constrói a mudança de imagem 

do lugar, inserindo-o nos padrões de uma sociabilidade mais refinada (LINHARES, 

1992). Nesse sentido, Fortaleza se volta para o mar. 

Em decorrência de impacto ambiental das obras do porto do Mucuripe, 

alterações no movimento das correntes marinhas, em meados dos anos de 1940, 

fizeram a Praia de Iracema ser atingida pelo mar. Parte do casario à beira mar foi 

destruída, a faixa de praia foi drasticamente reduzida e o balneário entrou em 

decadência, inspirando uma canção que é ainda hoje popular em Fortaleza:  

 

“Adeus, adeus, só o nome ficou, 
Adeus praia de Iracema 
Praia dos amores  
Que o mar carregou!” 
(Luis Assunção) 

 

Nas décadas de 1950 e 1960, o bairro foi novamente “reinventado” e passou 

a ser identificado como lugar escolhido pela “boemia seresteira”. Nas décadas de 

1970 e 1980, houve outra “reinvenção”, dessa feita pela “boemia intelectualizada”, 

que o transformou em uma espécie de “Território Livre”, ocupado por grupos sociais 

provenientes da classe média, de formação universitária. Essa nova frequência 

contribuiu sobremaneira para mudanças na vida do bairro, passando a compor o 

cenário literário, boêmio, sendo referencial artístico, político e cultural, bem como 

lócus de lazer noturno de Fortaleza. 
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Como parte do projeto de modernidade cearense, a partir da década de 1980, 

a Praia de Iracema é transformada em atrativo turístico, sendo objeto de 

intervenções urbanísticas e de políticas turísticas associadas à produção cultural de 

mercado, potencialmente redentoras do estigma de pobreza, miséria, seca e flagelo 

incrustado na imagem do Ceará para o Brasil e para o mundo. Essa mudança de 

imagem não acontece por acaso e tampouco sem consequências sociais, espaciais 

e culturais importantes para os moradores, frequentadores e trabalhadores do lugar, 

uma vez que amplia o capital, abrindo espaço para a economia de mercado. 

Segundo Benevides (2005), ainda em 1981 inicia-se, institucionalmente, a luta 

pela preservação e consolidação da Praia de Iracema como patrimônio histórico-

cultural, com a criação da Associação de Moradores da Praia de Iracema (AMPI). As 

lutas, além de serviços urbanos, voltaram-se para o reconhecimento do bairro como 

patrimônio cultural e sentimental da cidade. Apesar da resistência de seus 

moradores e frequentadores, o bairro muda de fluxo e se transforma em “produto 

turístico”. 

A partir do final do início dos anos 1990, com a expansão do turismo 

internacional em Fortaleza, a Praia de Iracema torna-se atrativo de investidores 

nacionais e do grande capital, os quais pressionam os Governos a investir na área. 

Nesse sentido, o Governo Municipal crê na possibilidade de ali existir uma via de 

investimento para o crescimento econômico. 

Com a realização de obras de infraestrutura e a ampliação dos serviços 

(abertura de novos bares e restaurantes, boates etc.), grande parte dos moradores 

transferiu-se para outros bairros da cidade, abandonando, locando, ou vendendo 

seus imóveis, principalmente para fins comerciais. Notadamente, essa fração 

dispunha de melhores condições financeiras. Sem dúvidas, esta não corresponde à 

realidade da totalidade dos moradores do bairro. A parte que resta com função 

habitacional no bairro é, predominantemente, dotada de infraestrutura e serviços 

urbanos, agregando, no entanto, zonas caracterizadas por habitações em condições 

precárias, como é o caso da comunidade do “Poço da Draga”, antiga zona portuária 

de Fortaleza, localizada ao fundo do prédio da antiga alfândega, no entorno do 

Centro Cultural Dragão do Mar na imagem 3 da página 88.  

Assim como os antigos moradores, os frequentadores da Praia de Iracema 

dispersam-se por outros espaços de lazer da cidade, modificando-se sobremaneira 

a sua frequentação com a chegada da “turistificação”. A Praia de Iracema nunca 
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chegou a ser tombada pelo Poder Público (BENEVIDES, 2005). Expressão da 

especulação imobiliária internacionalizada, esse espaço é considerado por uma 

parcela significante da população como resultado do “turismo predatório”. 

Com efeito, desde o final dos anos 1980, investimentos estatais para a 

inserção de Fortaleza no mercado globalizado de cidades articulam as políticas de 

turismo e de cultura. No entanto, somente após 1995, com a criação da Secretaria 

do Turismo na administração direta do Governo do Estado do Ceará, inicia-se o 

processo de interiorização do turismo no estado. Antes disso, apesar de haver fluxos 

turísticos no interior do estado, principalmente em direção ao litoral leste, a atividade 

turística era, pelo menos do ponto de vista institucional, centralizada em Fortaleza. 

O plano de Governo do Estado do Ceará 1986-1990 já definia o turismo como 

meta prioritária, em consonância com a política cultural: “promover o adequado e 

eficiente aproveitamento do potencial turístico, no sentido de contribuir para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural do Ceará” (GOVERNO do Estado do 

Ceará, Plano 1986-1990, p. 10). 

Menos que analisar as políticas culturais turísticas ou de lazer do Estado do 

Ceará, nossa intenção é apontar a relação intrínseca das políticas de cultura e de 

turismo, no sentido de apreender a importância da gestação da ideia de um centro 

cultural na Praia de Iracema, e as implicações da implantação desse equipamento 

construído por iniciativa governamental no contexto do bairro do antigo ancoradouro 

e da geração de ocupações laborais no bairro. Gondim (2007) destaca que já em 

1988 nasce o embrião da ideia de um centro cultural em Fortaleza e iniciam-se as 

propostas de localização do empreendimento. 

A proposta de instalação desse tipo de equipamento próximo à estação João 

Felipe, nos antigos galpões da Rede Ferroviária Federal S.A., localizados no centro 

da cidade, é uma das atividades de requalificação, que já aponta alguns sinais de 

decadência. A ideia de um centro cultural entre os bairros do centro e da Praia de 

Iracema não se concretizou naquele momento. Conforme Gondim (2007), veio a 

existir oficialmente no processo de licitação aberto no ano de 1993 para a obra do 

Centro Cultural Dragão do Mar, dessa vez com localização nas proximidades da 

antiga zona portuária de Fortaleza, a Ponte dos Ingleses e do Poço da Draga, no 

bairro Praia de Iracema, sendo inaugurado em 1998. 

As políticas de cultura e de turismo implantadas no Ceará no período de 

1998, quando da inauguração do Centro Cultural Dragão do Mar até a atualidade, e 
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seus efeitos sobre o bairro Praia de Iracema propiciaram o processo de crescimento 

dos trabalhos de rua. Assim, várias atividades informais podem ser observadas tanto 

na praça principal quanto em seu entorno. Atualmente, observam-se no bairro 

diversas formas de atividades informais com forte tendência a se expandir. 

A construção do Centro Cultural Dragão do Mar é expressão da mudança da 

imagem da capital cearense fruto de esforço público de marketing no âmbito da 

estratégia mundial de reforma do estado. O Ceará inicia, também, em termos 

turísticos, sua transição para a “modernidade”, ocorrendo evidente transformação do 

espaço público urbano, no que concerne tanto à sua morfologia quanto ao seu uso.  

O Centro Cultural Dragão do Mar se estende por uma área de 30.000m2, 

sendo cerca de 13.500m2 de área construída, abrigando: Memorial da Cultura 

Cearense, Museu de Arte Contemporânea, Museu do Vaqueiro, auditórios, cinemas, 

teatro, planetário, anfiteatro, além de vários espaços para shows e eventos ao ar 

livre. Vale destacar que o referido equipamento recebe exposições temporárias bem 

como eventos de importância local, regional, nacional e internacional (GONDIM; 

BEZERRA; FONTENELE, 2006). 

Na perspectiva da requalificação de antigas áreas portuárias urbanas, 

objetivando a construção de mercado consumidor de produtos de lazer e de turismo, 

a cidade de Fortaleza ingressa na lógica da mercantilização dos espaços de lazer e 

do patrimônio histórico e arquitetônico. Depois de completada mais de uma década 

de sua construção, o referido equipamento alimenta contradições entre glamour e 

decadência, próprias da lógica de planejamento urbano de uma sociedade 

capitalista periférica. 

É importante ressaltar que o turismo não constitui uma invenção do século 

XX, como lembra Harvey (1992). O processo de inclusão de produtos culturais no 

mercado e sua consequente comercialização já ocorrem durante o século XIX, no 

bojo do desenvolvimento da sociedade capitalista. Para o autor, esse processo 

forçou “[...] os produtores culturais a seguir uma forma de competição de mercado 

que viria a reforçar processos de ‘destruição criativa’ no interior do próprio campo 

estético” (HARVEY, 1992, p. 31).  

Esse contexto de expansão do capitalismo possibilitou a formação de uma 

classe distinta de consumidores culturais, gerando a demanda que desenvolveu as 

bases do mercado turístico e da apropriação do tempo livre dos trabalhadores pelo 

capital. Porém, não foram somente essas configurações que tornaram possível o 
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processo de transformação dos deslocamentos humanos em produto da “indústria” 

cultural e de lazer. O turismo comporta várias funções, destacando-se como fator de 

divulgação da imagem do lugar. As cidades são produtos a serem vendidos e 

vitrines para investimentos externos não somente nos setores ligados diretamente 

ao mercado turístico, como a hotelaria, a organização de eventos, empreendimentos 

de lazer, mas também na indústria, finanças, comércio e serviços em geral, a 

exemplo dos investimentos no Nordeste, mais especificamente no estado do Ceará. 

Nesse sentido, podemos afirmar que o crescimento das atividades turísticas 

na realidade de Fortaleza compõe o processo de modernização conservadora do 

Ceará. Assim, conforma no mesmo território e de forma concomitante relações 

sociais de trabalho constituídas por atividades/produtos culturais sofisticados e 

atividades/serviços precários e arcaicos. 

Na Praia de Iracema, estão presentes trabalhadores em atividades informais 

direcionadas ao público que para ali se dirige em busca de lazer. A dinâmica da 

informalidade, em nosso campo de pesquisa, complexifica-se com o surgimento de 

um corredor de comércio de rua situado entre a área delimitada como campo de 

pesquisa e o início do centro antigo de Fortaleza. A Rua José Avelino dá acesso ao 

mercado central e à Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Nos antigos 

armazéns situados nessa rua, instalam-se grandes galpões divididos em minúsculos 

boxes para a venda de confecções estilo “modinha”. Esse comércio atrai fluxo de 

pessoas originárias de outras localidades, que vêm a Fortaleza para se abastecerem 

de mercadorias, geralmente destinadas à venda (na informalidade) no interior do 

estado. Essas pessoas são informais atacadistas que abastecem informais 

varejistas. 

4.3 A DINÂMICA DAS ATIVIDADES INFORMAIS E A SUPEREXPLORAÇÃO DO 
TRABALHO NO ENTORNO DO DRAGÃO DO MAR 

 

O cenário das atividades de trabalho no entorno do Dragão do Mar é 

caracterizado não somente pela informalidade, instabilidade, ilegalidade, mas 

também pelas formas mais extremas de expropriação da força de trabalho e da vida 

humana. 
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As situações de degradação da vida humana e barbárie são incontornáveis 

nesse espaço. Amiúde observamos, em meio à paisagem arquitetônica moderna, 

adultos, crianças, moradores de rua, catadores de recicláveis, pedintes, 

descuidistas, traficantes, prostitutas, pessoas em busca de ganhar a vida das formas 

mais distintas. 

As pessoas as quais elegemos para entrevistar em nosso campo de pesquisa 

foram escolhidas intencionalmente. São trabalhadores que refletem a diversidade de 

vidas privadas nesse espaço público específico de Fortaleza: feirantes ou 

ambulantes no entorno do Centro Cultural Dragão do Mar.  

O fosso entre o artesão feirante, graduado em Letras, em condições de 

custear o aluguel de um ateliê e um stand de feira para expor sua arte e a ambulante 

migrante que nunca frequentou escolas e vende as mercadorias as quais consegue 

comprar a seu fornecedor, dono de distribuidora de bombons, balas e cigarros, é 

intransponível. Essa plêiade de vida e luta aparenta se distanciar. Em comum 

possuem, mesmo que em níveis de estratificação distintos, a marca da instabilidade 

e da precarização. 

Para proceder às entrevistas junto a feirantes e ambulantes no entorno do 

Centro Cultural Dragão do Mar, apresentamos algumas das seguintes 

características: no que se refere à escolaridade, a faixa etária em média de 30 anos; 

quanto ao local de moradia, destacamos esse dado apenas para os ambulantes, 

dada a maior relevância dele para as condições de trabalho da categoria 

supracitada. A maioria dos ambulantes mora na proximidade, num raio de dois km, 

sendo muito comum residirem no “Poço da Draga”, comunidade localizada a poucos 

metros do equipamento cultural, embora existam casos de pessoas que precisam 

fazer longas caminhadas, ou ainda dispor de meios para utilizar-se do transporte 

urbano, como deslocamento até o local de trabalho, necessitando de “relações de 

amizade” para guardar suas mercadorias e instrumentos de trabalho, pela 

impossibilidade de transportá-los até o local de moradia. Foram entrevistadas oito 

pessoas: três ambulantes (sendo um analfabeto, um com ensino fundamental e 

outro com segundo grau completo); três trabalhadores nas feiras (sendo dois de 

nível superior e o outro com segundo grau completo) e dois técnicos do poder 

público municipal (ambos pós-graduados). 

Nossa pesquisa não deu conta, e nem constava em nossos objetivos, de 

mapear a informalidade travestida de cooperativa de serviços, comumente 
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encontrada em empresas de alimentos e bebidas (bares, restaurantes, cafés, 

lanchonetes etc.) para a contratação ou subcontratação de garçons, cumins, 

cozinheiros, serviços gerais, dentre outras profissões. De nossas observações de 

campo interessava-nos categorizar o comércio ambulante e as atividades de 

trabalho no entorno do Centro Cultural Dragão do Mar.  

Os vendedores ambulantes de comida/ lanche em sua maioria com transporte 

próprio, carros adaptados com instalações para fazer sanduíche e requentar 

cachorro-quente e geladeira para refrigerante. 

Os vendedores ambulantes de bebidas ocupam as ruas do entorno; nas 

portas das boates, armam barracas de ferro e madeira para expor as bebidas e para 

preparação de coquetéis. Na Jaceguari, em frente à boate Orbita, a venda de 

bebidas se dá dentro dos porta-malas de carros semiadaptados, já que existe 

legislação municipal que proíbe ambulantes de venderem bebidas alcoólicas. 

Os vendedores de lanche de tipo 2 são as vendedoras de cafezinho em 

carrinhos de feira ou os rapazes que vendem suco e salgado transportado em 

bicicleta de carga com isopor. Os próprios vendedores ambulantes e os guardadores 

de carro correspondem à maioria dos clientes dessa categoria.  

Os guardadores de carros: conhecidos como flanelinhas. Há alguns com 

coletes de cadastro, outros sem, muitos não possuem idade legal para trabalhar ou 

são crianças.  Talvez os guardadores de carros representem aqueles que menos 

precisam investir para realizar este pequeno serviço, portanto a concentração de 

pessoas nessa condição apresenta maior variação conforme o fluxo de pessoas no 

entorno do Centro Cultural Dragão do Mar. 

Vendedores de produtos diversos: balas, cigarros, pipoca, brinquedos 

eletrônicos com luzes, fantoches artesanais, dentre outros. Enfrentam jornada de 

trabalho que dura muitas vezes toda a madrugada, carregando instrumentos e 

mercadorias. 

No espaço da praça, instalam-se três feiras. A feira organizada pela 

associação de artesãos possui autorização da Prefeitura para instalar-se em um 

espaço, aproximadamente, de 100 m2, próxima à feira particular, a qual também 

possui autorização do poder municipal para funcionar, todas caracterizadas como 

evento intersticial. Os feirantes constituem-se os trabalhadores mais “estáveis”, se 

assim pudermos nomear. Na informalidade, são os “‘estáveis” da “instabilidade”. 
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Os participantes e produtores de feiras e eventos compram/vendem espaços 

na estrutura da feira, organizando-se e responsabilizando-se pela estrutura e 

legalização, obtendo as licenças necessárias. Esses trabalhadores são os que 

possuem melhores condições e relações de trabalho, se comparados aos demais, 

sendo também os mais organizados e os que recebem maiores remunerações. 

Logo de início, sentimos a forte presença dos serviços voltados para o 

mercado turístico e de lazer. Em frente à Praça Dragão do Mar e às boates situadas 

na Avenida Alm. Jaceguari, observamos a venda aberta de bebidas, prática que se 

encontra entre a informalidade e a ilegalidade.  

Com base em observações sistemáticas, realizamos registros desde 

novembro de 2008, em cujo período o local era “apinhado” de mesinhas e bancos de 

PVC, e bebidas estavam sendo vendidas livremente. Em julho de 2009, verificamos 

a venda velada de bebidas alcoólicas em veículos que nos pareceram adaptados 

para o perigo de uma atividade que se encontra entre a informalidade e a 

ilegalidade.  

Imagem 04 - Aspecto da venda de bebidas – entorno do Centro Cultural 

Dragão do Mar 

 

Fonte: Registro de observação direta de campo, Fortaleza, 22/07/2009. 

Vários carros estacionam na praça do lado da Av. Alm. Jaceguari, ficando 

com as mercadorias a serem comercializadas, tais como bebidas alcoólicas, 

empilhadas dentro deles com o porta-malas entreaberto, dando impressão de 
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poderem ser, a qualquer momento, camufladas e transportadas com agilidade em 

caso de “problemas’” com a “lei e a ordem”, tentando burlar a fiscalização. Assim, 

ficam preparados para, a qualquer sinal, se evadirem, já que essa prática não é 

autorizada pelo poder público municipal, permanecendo no local durante toda a noite 

e madrugada, até o amanhecer.  

           Imagem 05 - Detalhes da venda de bebidas – entorno do Centro Cultural 

Dragão do Mar 

 

Fonte: Registro de campo 11/07/2009. 
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Imagem 06 - Carros para venda de bebidas – entorno do Centro Cultural 

Dragão do Mar 

 

Fonte: Registro de campo 11/07/2009. 

Imagem 07 - Blitz na Praça Dragão do Mar 

 

Fonte: Registro de campo 08/01/2010. 

Logo após nossos primeiros registros, imagens de venda de bebida alcoólica 

em frente às boates situadas ao largo da praça Dragão do Mar são veiculadas em 

rede nacional de televisão, denunciando o consumo e a venda de álcool por/para 
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menores de 18 anos. Essa denúncia motiva a intervenção do Ministério Público em 

nossa área de estudo e a ação do poder público municipal, modificando 

sobremaneira a dinâmica do comércio ambulante local. Os três registros fotográficos 

acima expressam a dinâmica do mercado ambulante no campo de pesquisa por nós 

escolhido. A primeira e a segunda foto registram a venda de bebidas no espaço 

público e a segunda mostra o mesmo espaço ocupado por uma blitz da Autarquia 

Municipal de Trânsito (AMC), após a intervenção municipal no referido local 

(Imagens 05, 06 e 07). 

Imagem 08 - Aspecto da venda de lanches nas imediações do Centro 

Dragão do Mar 

 

Fonte: Registro de observação direta de campo, Fortaleza, 22/07/2009. 

 

Na esquina das Av. Pessoa Anta e Av. Almirante Tamandaré, em frente ao 

anfiteatro do Dragão do Mar e ao lado do prédio da antiga alfândega de Fortaleza, 

hoje agência da CEF e escritório de seu setor de penhores, encontra-se uma Kombi 

adaptada para a venda de lanche. 

Iniciamos incursões sistemáticas para a observação espacial e definição de 

poligonal espacial onde seria realizado o estudo das atividades informais de trabalho 
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no entorno do Centro Cultural Dragão do Mar44. Conforme o dia da semana e a 

estação turística, há uma diferença de fluxo, portanto o campo de estudo foi se 

expandindo, de acordo com a observação sistemática, obedecendo aos seguintes 

períodos: cronograma de atividades: nos meses de novembro, dezembro de 2008 e 

janeiro de 2009; junho e julho de 2009; novembro e dezembro de 2009 e janeiro de 

2010. Além disso, procedemos a observações sistemáticas no campo de estudo, 

atendendo assim à época de maior fluxo de visitantes.  

Efetuamos também, nos períodos supracitados, pesquisas junto a instituições 

públicas, a saber: Secretaria de Turismo de Fortaleza (SETFOR) e Secretaria 

Executiva Regional II (SER II), para a coleta de documentos e dados. No último 

período de nossa pesquisa de campo, a saber, junho e julho de 2010, além de 

continuarmos com as observações sistemáticas, procedemos a entrevistas com os 

sujeitos participantes da pesquisa. A coleta de documentos também se deu pela 

visita a páginas oficiais de instituições de pesquisas, as quais disponibilizam dados 

utilizados para nossa análise. 

Imagem 09 - Definição da poligonal da área de estudo 

 

Fonte: Google Earth, acesso em 21/07/2009. Poligonais traçadas pela pesquisadora. A 
poligonal verde é o que imaginamos ser o bairro Praia de Iracema. A poligonal vermelha é um recorte 
contendo o Dragão do Mar e as ruas de seu entorno, tentando cobrir as ruas visitadas. 

 

                                                             
44

 Relação de ruas que formam a poligonal observada sistematicamente: Rua Almirante Jaceguari, 
esquinas com Av. Mons. Tabosa, Rua José Avelino, Avenida Pessoa Anta; Rua José Avelino, 
esquina com Rua Senador Almino; Av. Pessoa Anta, esquina com Av. Almirante Tamandaré; Rua 
Boris, esquina com Av. Pessoa Anta, até a Av. Mons. Tabosa; Rua José Avelino, depois da Rua Boris 
em direção ao centro. 
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Imagem 10 - Detalhamento da área observada – campo empírico 

 

Fonte: Google Earth, acesso em 21/07/2009. A poligonal traçada pela pesquisadora em 
vermelho é um detalhamento do espaço do Centro Cultural Dragão do Mar e de seu entorno, 
delimitando a área preliminar de observação sistemática da pesquisa. 

 

Imagem 11 - Lócus onde se desenvolveram as entrevistas junto aos 

trabalhadores 

 

Fonte: Google Earth, acesso em 21/07/2009. A poligonal traçada pela pesquisadora em 
vermelho é um detalhamento do espaço do Centro Cultural Dragão do Mar e de seu entorno, 
delimitando a área de observação sistemática. A poligonal em roxo detalha a área de maior fluxo do 
comércio ambulante após a ação do poder público durante a observação e demonstra o lócus onde 
se desenvolveu nossa pesquisa. 
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Na Praça Dragão do Mar, em frente ao Centro Cultural do mesmo nome, 

montam-se três feiras, a saber: feira organizada por uma associação de artesãos, 

que, por serem associados e sindicalizados, conseguem interlocução para 

negociação de espaço público para evento com o município; feira particular 

funcionando dentro do calendário de eventos móveis, com toda a estrutura de 

produção, conseguindo a seção do espaço público e responsabilizando-se por todos 

os custos e taxas, com venda de lugares para expositores, os quais pagam pela 

estrutura e serviços de produção do evento; feira Dragão Arte, organizada pelo 

Sindicato dos artesãos, em parceria com o SEBRAE e a Diretoria do Centro Cultural 

Dragão do Mar. Possui curadoria atestando os produtos como artesanato e os 

expositores como artesãos e funciona de quarta a domingo na alta estação e de 

sexta a domingo, na baixa. O diferencial desse evento é que os artesãos passam 

por critérios rígidos de curadoria, somente sendo aceito o expositor que esteja 

inserido nessa categoria. 

Imagem 12 - Aspecto da Feira Dragão Arte, de artesanato 

 

Fonte: Registro de campo 03/01/2009.  

Em momento anterior, essa feira já esteve com maior número de 

participantes, quando o espaço reservado no equipamento para ela situava-se em 

área coberta ao abrigo da chuva e do vento. Quando da nossa pesquisa, 

observamos que a feira encontrava-se instalada na parte de trás dos cinemas e 
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teatros, na praça de alimentação, ao ar livre. A cada visita, apreendemos que o 

número de artesãos diminuía, dadas as condições de trabalho. 

 

Imagem 13 - Aspecto da feira particular de produtos diversos, instalada 

na praça 

 

Fonte: Registro de campo 03/01/2009.  

A feira produzida pela iniciativa privada funciona há 10 anos, e é composta, 

em sua maioria, por expositores e artesãos sindicalizados, embora tenha a 

característica conceitual de possuir uma diversidade de produtos. Os expositores, 

em sua maioria, possuem máquina de cartão de crédito para facilitar a venda, sendo 

mais direcionada ao público turístico. 

 

[...] Eles [os turistas] se encantam com essa situação, é diferente, o produto 
é diferenciado, a exposição é diferenciada [...] eles comparam com a 
pressão da venda. Os turistas adoram esse conforto. Deveria ter em várias 
praças [...] (Entrevista com trabalhadora responsável pelo evento – Maria). 
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Embora a feira tenha marca registrada e contrate os serviços de várias 

empresas, como, por exemplo, de engenharia e segurança, faz isso como pessoa 

física, ou seja, na “informalidade”. 

Os eventos no próprio Dragão do Mar influenciam positivamente as vendas 

nas feiras e o comércio ambulante, trazendo mais fluxo e um público diferenciado. 

 

Imagem 14 - Montagem de evento de música no Centro Cultural Dragão 

do Mar 

 

Fonte: Registro de campo 22/08/2009. 

 

Os feirantes reagem sobre o termo “informalidade” de forma defensiva. 

Observamos que há falta de entendimento das atividades na informalidade, o que 

distancia e se diferencia de atividades que possam estar na ilegalidade45. 

 

                                                             
45

 É considerada “ilegal” a atividade informal exercida no espaço público sem autorização do órgão do 
poder público municipal responsável pela área específica da cidade. No caso do entorno do Dragão 
do Mar até abril de 2010 ficava sob responsabilidade da SER II, e a partir de maio de 2010 a 
responsabilidade foi delegada para a SER VI (Centro). Informações obtidas através de entrevista com 
técnicos da Prefeitura. 
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[...] graças a Deus, hoje eu tenho a possibilidade de estar aqui e estar em 
outros lugares [...]. Quando eu comecei, eu comecei numa feira... a vender 
comercialmente mesmo, numa feira na Beira-Mar [...] que começava na 
quinta-feira e ia até domingo [...] organizada pelo sindicato [dos artesãos] 
[...] eu fui aumentando, diversificando os quadros, foi aumentando a 
quantidade, então o espaço lá ficou pequeno pra mim [...]. E outro detalhe, 
como era ao ar livre, nós tínhamos uma dificuldade grande com relação à 
questão do inverno... Então, às vezes chovia e era um sufoco. Imagina você 
pegar... Ter que colocar os quadros... Numa situação assim de emergência, 
era terrível [...] aqui eu tenho, digamos assim, as condições ideais pra mim 
expor meu trabalho... Pode chover, pode ventar, eu tô lá resguardado no 
meu cantinho [...] (Entrevista à feirante no entorno do Dragão do Mar – 
Márcio). 
 

 

A segurança de não serem “colocados para fora” ou terem suas mercadorias 

apreendidas por nenhuma espécie de fiscalização ou ação institucional para coibir, 

ou ainda de ter a mercadoria estragada pela chuva, sol ou vento constituem-se 

fatores a dificultar a vida dos trabalhadores. A fiscalização tanto da segurança do 

Dragão do Mar quanto da Prefeitura é rígida; desse modo, os que são “informais” 

são retirados. Sentimos, no entanto, um equívoco conceitual de caráter ideológico 

em relação à informalidade e à ideologia do empreendedorismo e da autonomia. 

 

[...] É a gente trabalhar e trabalhar pra gente próprio, a gente não somos 
dependentes de ninguém, você num é mandado por ninguém, é a 
vantagem, você vem o dia que quer, sai a hora que tu quer e assim vai a 
vida!!! A desvantagem é... Às vezes se você num vir num tem o dinheiro, se 
você num trabalhar você num tem o dinheiro... (Entrevista à ambulante no 
entorno do Dragão do Mar – Raquel). 
 

 
No entanto, a instabilidade aparece como algo preocupante nas falas, mesmo 

naquelas em que os trabalhadores descrevem as vantagens de trabalhar por conta 

própria. 

Dos ambulantes remanescentes do projeto “Galera do Dragão”, ainda restam 

oito ambulantes cadastrados para trabalhar na Praça do Dragão do Mar. A Direção 

do Centro Cultural Dragão do Mar os cadastrou logo de início de seu funcionamento, 

apoiando-os com cursos de atendimento ao cliente. Normalmente trabalham de 

terça a domingo, chegando à tarde, por volta das 17 horas, e, nos dias mais 

movimentados como férias e finais de semanas, trabalham até por volta de 05 horas 

da manhã. 

A remuneração depende da época do ano, pois, de acordo com o fluxo de 

pessoas no local, é possível trabalhar mais e consequentemente apurar mais 
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dinheiro. A época na qual as vendas melhoram ocorre durante as estações turísticas 

e quando há eventos realizados pelo Centro Cultural Dragão do Mar. 

 

Eu trabalho dentro dos eventos [...] no teatro, aí na fila. [...] quando tem um 
show bom, trabalho dentro da Praça Verde, [...] também ali em cima [no 
anfiteatro] eu trabalho lá também. Quando tem algum evento bom, eles fala 
pra mim, os vigilantes chega comigo [...] tem muito coquetel, lançamento de 
livro... muitos eventos! (Entrevista à ambulante no entorno do Dragão do 
Mar – Raquel). 

 

 

A instabilidade e a incerteza da continuidade das políticas de turismo e de 

cultura bem como as condições de segurança são fatores que influenciam 

sobremaneira nas relações e condições de trabalho, como também na remuneração. 

 

 

[...] aqui no Centro Cultural Dragão do Mar, a gente não vê mais uma 
atração, uma programação que volte o turismo pra vim cantar aqui. [...] 
antigamente tinha evento bom, tinha uma peça boa, tinha programa infantil, 
hoje em dia ninguém não vê não... óia, óia pra esse painel aí, isso aí é um 
pintor de arte que fez isso aí... [mostrando o painel de Aldemir Martins] [...] 
era tudo ligado. [...] não, e era aberto direto aí pro povo vim bater foto [...]. 
Esse jardim aí se você dá uma voltinha você ia vê, era tudo iluminado, o 
que foi que aconteceu? Apagaram tudo. [...] esses banco foi pintado agora 
ó, mas tá tudo sujo [...] aí o turismo aqui ó, tá se afastando. Se entrar uma 
direção boa que começa a fazer evento, porque o turismo gosta é de 
novidade, evento [...] vai arrecadar dinheiro, não tem dinheiro no Dragão do 
Mar? Arrecada dinheiro (Entrevista ao ambulante no entorno do Dragão do 
Mar – Pedro). 

 

 

A garantia de um fluxo contínuo de visitantes no Centro Cultural é 

fundamental para a manutenção dessas atividades. Eventos são atividades 

temporárias, que atraem fluxos pontuais. A descontinuidade de políticas culturais e 

marcas da violência urbana no local assustam os trabalhadores, ajudando a ampliar 

o quadro geral de instabilidade de suas atividades. 

 

[...] quer dizer, vamo investir no Dragão pra chamar o turismo... porque se 
não investir não vem não, o pessoal tem medo. [...] se você vem com o 
carro de botar ali, a negada robar, cadê a segurança? Bote segurança ali, 
bota uma cabine aqui que a negada vendo a polícia aqui não vai robar. O 
bandido gosta sabe de que é? É de facilidade. Não vamo facilitar pra vê se 
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ele roba, roba não. (Entrevista ao ambulante no entorno do Dragão do Mar 
– Pedro). 

 

 

Especificamente, a respeito das vendedoras de cafezinho, em conversas 

informais registradas em notas de campo, observamos que geralmente esse é um 

trabalho feito por mulheres, cujos rostos, marcados pelas noites em claro, 

aparentavam se encontrar em idade superior a setenta anos. Eles Carregam suas 

mercadorias em carrinhos de feira, as quais consistem em bolos, tapioca e 

cafezinho, acondicionados em garrafas térmicas e recipientes plásticos para 

acomodar os bolos, geralmente dois sortimentos; na ocasião, havia nos sabores de 

milho e de cenoura. Sobre sua clientela, observamos que é composta dos próprios 

ambulantes, os quais, para ficarem acordados ou despertos durante a noite, 

precisam “merendar” e tomar café. Assim, existe um mercado ambulante que atende 

aos próprios ambulantes que trabalham durante a madrugada no Centro Cultural 

Dragão do Mar. 

O real observado no entorno do Dragão do Mar nos parece ser uma 

contingência do processo de produção destrutiva, operando no sistema 

sociometabólico do capital como tentativa de sobrevivência do indivíduo.  

Supõe-se que esses indivíduos formam a população sobrante do processo de 

reestruturação produtiva do capital que se encontra em situação de desemprego e 

tenta a sorte da forma que lhes é possível, restando-lhes o uso do espaço público 

como único local para exercer atividades de subsistência. É o caso dos 

trabalhadores do entorno do Dragão do Mar em Fortaleza, cuja maioria está na 

informalidade por ser esta a última fronteira possível de subsistência no mercado.  

As determinações das atividades dos ambulantes no entorno do Dragão do 

Mar são muito diversas. As demandas estão centradas em atividades de venda no 

ramo de alimentos e bebidas, cuja oferta emerge da real necessidade de 

sobrevivência e cuja demanda surge do fluxo de lazer e de turismo no Centro 

Cultural Dragão do Mar e em seu entorno, existindo várias distinções entre as 

categorias de trabalhadores informais encontradas na área de estudo.  

Os ambulantes cadastrados pela diretoria do Dragão têm o aval da instituição 

para trabalharem na praça como cigarreiro, pipoqueiro ou flanelinha, no entanto 

encontram-se em situação de ilegalidade junto à Prefeitura. Por serem antigos 
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egressos de um projeto da antiga gestão do referido centro cultural, o poder 

municipal não os fiscaliza. Foram cadastrados e treinados pela entidade e eram em 

sua maioria pessoas de baixa renda que moravam no entorno do equipamento, a 

saber: na comunidade próxima chamada de “Poço da Draga” na imagem 03 da 

página 87.  A nova diretoria do Dragão, durante o período desta pesquisa, parecia 

ter abandonado o projeto “galera do Dragão”, contudo os ambulantes continuam a 

trabalhar sem serem incomodados pela segurança do Centro Cultural ou pelos 

fiscais da Prefeitura, conhecidos como “rapa”. Todavia, a situação deles continua 

sendo irregular, ilegal e incerta. 

A ausência de organização na luta pelos direitos dos ambulantes no entorno 

do Centro Cultural Dragão do Mar é decorrente da ilegalidade da atividade. Segundo 

informações obtidas em entrevista com técnicos da gestão municipal, não existe 

concessão da Prefeitura nem cadastro de ambulantes naquela área da cidade, 

estando aquelas pessoas, nessas condições, passíveis de serem expulsas e terem 

suas mercadorias, de quaisquer natureza, apreendidas. Como a atividade é 

irregular, verificamos ausência de instância de organização política dos ambulantes. 

A jornada de trabalho dos ambulantes no entorno do Centro Cultural Dragão 

do Mar dura entre 12 e 14 horas madrugada adentro, em que caminham na praça e 

carregam o peso de suas mercadorias. Ao ser indagado sobre as condições de 

trabalho, demonstra que são diversas as formas de enfrentar a adversidade: 

José tenta conseguir emprego formal  

 

pra tentar... Por que... oito anos, todo dia a mesma coisa, as mesmas 
pessoas... Às vezes “inenche”, [...] os amigos, o cansaço, o stress que é 
demais, você chega cinco da tarde e sai cinco, seis horas da manhã, você 
dorme pouco pra já tá aqui de noite de novo [...] eu tô tentando botar o 
currículo pra viver uma vida diferente, [...] ter mais paz, sossego pra mim 
mesmo [...] trabalhar de segunda a sexta de manhã até cinco da tarde [...] 
pra eu ter entre sábado e domingo, pelo menos um dia [...] com meus filhos, 
que eu tenho muito pouco tempo com eles [...] (Entrevista ao ambulante no 
entorno do Dragão do Mar – José). 

 

Ao responder ao mesmo questionamento, Raquel se refere com leveza à sua 

situação de precariedade e confessa seus métodos para resistir à jornada de 

trabalho durante a madrugada: 
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Eu chego em casa, tomo um banho, vou tomar uma dose de rum Montilla, 
se tiver na geladeira, com coca, deito na cama e tchau o dia todinho, acordo 
pra trabalhar de novo, ou vou na bomboniere fazer minhas coisas [...] e de 
lá eu venho direto pra cá, tomo pó de guaraná, tem que tomar, senão... Tem 
que ter um pó de guaraná, uma coisinha pesada pra aguentar passar a 
noite (Entrevista à ambulante no entorno do Dragão do Mar – Raquel). 

 

Imagem 15 - Registro de trabalho – fluxo de pessoas depois das 02 da 

manhã 

 

Fonte: Registro de campo 03/07/2009. 

Ao referir-se ao trabalho durante a festa do Réveillon no aterro da Praia de 

Iracema, José fala sobre humilhações de uma atividade que em si já é 

extremamente desgastante: 

 

Só [trabalho] no Dragão, ou fora só quando é um evento como o Réveillon 
[...]. Nós num precisa se cadastrar na prefeitura [...] o pessoal da prefeitura, 
eles não mexe com a gente [...]. Só que esse ano que passou eu recebi 
uma piadinha deles, que: “sorte de vocês porque vocês estão livre da gente” 
[...] Pra mim foi uma piada, porque eu não entendi (Entrevista ao ambulante 
no entorno do Dragão do Mar – José). 
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Com o turismo, as relações entre seres humanos com o real e a fantasia se 

mesclam, misturando-se também as relações entre o “formal” e o “informal”. No que 

concerne às políticas públicas de organização de eventos para aumentar a demanda 

turística, identificamos contradições que vão desde a execução, fiscalização e 

promoção até patrocínio.  

A festa de Réveillon realizada pela Prefeitura no aterro da Praia de Iracema, 

direcionada e concebida pelo e para o turismo, é considerada, segundo informações 

junto ao corpo técnico da Secretaria de Turismo de Fortaleza (SETFOR), o evento 

mais significativo no que concerne às políticas de desenvolvimento de produtos 

turísticos e de promoção de eventos em âmbito municipal. Ainda segundo a mesma 

fonte, uma das preocupações registradas como importantes para a festa é o 

cadastramento de ambulantes que trabalharão durante a noite vendendo a cerveja 

da marca patrocinadora do referido evento. A empresa patrocinadora fornece 

estrutura, farda e mercadoria com condição de preço especial, condicionando assim 

a exclusividade de venda de sua marca de cerveja durante a festa em troca do apoio 

aos ambulantes. 

Ora, sob o discurso de autonomia estão ambulantes fardados e 

comprometidos a vender somente a marca patrocinadora, que lhe fornece 

mercadoria, crédito e infraestrutura. Essas cenas são expressões encontradas no 

setor de serviços correspondentes aos fios (in)visíveis que, apoiada em Marx, nos 

lembra Tavares (2004). 

Ressaltamos que a venda de bebida alcoólica por ambulantes em espaços 

públicos é proibida pela Lei Municipal n. 9.477/09. Uma vez cadastrados para 

trabalharem na festa, os ambulantes não são fiscalizados, estando “autorizados” a 

vender a mercadoria da marca patrocinadora da efeméride. Mesmo não sendo 

realizada em nosso lócus de pesquisa, por acontecer no mesmo bairro, foi citada por 

nossos entrevistados como lugar alternativo de trabalho, fazendo parte das mesmas 

determinações e compondo a política local de eventos turísticos. 

Dessa forma, os esforços do Estado são articulados entre si, de modo que a 

política de turismo, não por acaso, favoreça a política de captação de negócios. 

Esse processo é rico em contradições, entre as quais o desempenho do turismo 

como mediação para a expansão do capital e formas de apropriação do espaço e do 

tempo que se desenvolvem na “informalidade” de maneira cada vez mais precária. 
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Este é um dos eixos centrais que apreendemos junto aos trabalhadores em sua luta 

cotidiana por suas reproduções. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A pesquisa realizada nos espaços públicos nas proximidades do Centro 

Cultural Dragão do Mar em Fortaleza, Ceará, teve como referência as atividades 

informais de trabalho, as quais, direta ou indiretamente, vinculavam-se ao turismo 

incrementado no setor dos serviços. Em uma primeira aproximação, o estudo nos 

possibilitou evidenciar os determinantes das relações e condições de trabalho dos 

sujeitos sociais envolvidos na complexa rede de trabalho “autônomo” presente nesse 

espaço particular da cidade, em interação estreita com o processo de reprodução 

social capitalista na contemporaneidade. 

Com efeito, o turismo tem se destacado no Ceará, desde os anos 1990, como 

uma das expressões no mercado produtor e consumidor de produtos e serviços 

culturais e de lazer, ocupando espaço crescente nas relações mercantis, sendo 

setor de interesse para o capital em busca de novas formas de “valorização do 

valor”. Estando inserido na totalidade social, apresenta em sua configuração 

elementos e características do atual estágio de expansão e acumulação capitalista. 

Observamos que o turismo, como parte do setor de serviços, tem se revelado nicho 

para o capital em tempos de crise, de hegemonia financeira e de relativa facilidade 

de crédito.  

À exemplo do que ocorre em outras esferas da economia, chamou-nos a 

atenção a expansão das atividades informais engendradas e alimentadas direta e 

indiretamente pelo turismo, cujos fluxos nacionais e internacionais crescem 

exponencialmente, em um contexto de agravamento das desigualdades sociais em 

níveis nacional e internacional, mas, contraditoriamente, de ampliação das 

possibilidades de deslocamento das camadas médias altas da sociedade via 

mercado financeiro, em que pesem, nesse caso particular, as flutuações de câmbio 

e a instabilidade do setor, em tempos de crise e incertezas em âmbito mundial.  

A partir da análise dos dados coletados, em confronto com os fundamentos 

teóricos do nosso estudo, destacamos que no âmbito das relações sócio-históricas 

contemporâneas, parece-nos inconteste o crescimento da informalidade no processo 

de reestruturação produtiva, o que leva alguns autores a se referirem ao caráter 

estrutural e funcional desta para o sistema sociometabólico do capital em nosso 

tempo histórico.  
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Em nossa pesquisa, pudemos evidenciar como a informalidade se 

particulariza no âmbito das atividades turísticas e de lazer em Fortaleza. Chamou-

nos a atenção a diversidade e a complexidade da teia de relações de trabalho e sua 

íntima relação com as relações macroeconômicas de produção e reprodução do 

capital. Nesse “micro” território onde realizamos nosso estudo, de pequenos 

comerciantes designados ora de “informais”, ora de “autônomos”, ou ainda de 

“artesãos sindicalizados” ou de “cooperados”, constatamos, entre eles, a presença 

do grande capital financeiro, sob a forma de empréstimos oferecidos (microcréditos) 

e da disponibilização de sistemas de vendas a crédito (cartões de crédito com 

máquinas eletrônicas).  

Ladeando esses comerciantes (tidos como a “elite” do local), sistemas mais 

tradicionais de autofinanciamento (através de estrutura familiar, de relações de 

amizade etc.) se fazem presentes, além da venda a crédito, a partir das relações de 

“confiança”. Por trás dessa aparência, constatamos, de fato, uma miríade de 

trabalhadores precarizados, sem quaisquer seguros ou direitos trabalhistas 

garantidos, assegurando parte da circulação de mercadorias. 

Oscilando conforme a conjuntura nos serviços, os trabalhadores que 

desenvolvem atividades na informalidade, ora são criminalizados ou culpabilizados; 

ora são exaltados como aqueles que graças aos “esforços incansáveis” e “força de 

vontade” conseguem superar as agruras e adversidades da vida e do não acesso a 

postos de trabalho no mercado “formal”. No contexto contemporâneo do capitalismo, 

a ideologia dominante se afirma em todas as esferas das relações sociais. Para 

legitimar a contraditória presença da informalidade, o capital utiliza o discurso da 

autonomia e do empreendedorismo como um dos principais arcabouços ideológicos 

apresentados como desagravo ao desemprego crônico. 

Em essência, apreendemos que a informalidade está ligada muito mais à 

problemática do desemprego do que a do trabalho. Apesar de a prescindibilidade do 

trabalho ser reiterada pelos ideólogos do capital, este se mantém com a mesma 

centralidade nas relações produtivas capitalistas. A população sobrante do processo 

de produção capitalista, ao compor o exército de reserva, tenciona para baixo preço 

o preço da força de trabalho, sendo, inclusive, funcional para a acumulação 

capitalista. Ora, a sustentabilidade das altas taxas de lucro do capital somente é 

viável por meio da ampla intensificação da exploração do trabalho. Assim, a 

informalidade legitima social e ideologicamente o sistema capitalista, na medida em 
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que reproduz o fetiche do fim da exploração e da luta de classes, tomando como 

empreendedores ou donos de seus negócios trabalhadores superexplorados. 

Esse processo possui ressonâncias econômicas e políticas perniciosas 

quando, desonera o capital do ônus da exploração do trabalho, expresso nas formas 

mais complexificadas de manifestação da questão social. Outra dimensão a ser 

destacada diz respeito às atividades que findam por desobrigar o Estado das 

responsabilidades com o social, dando sustentação à regressão de direitos e de 

garantias sociais, deixando exclusivamente à esfera do mercado a satisfação das 

necessidades dos sujeitos. Noutras palavras, podemos afirmar que a investida do 

capitalismo contemporâneo sustenta-se, fundamentalmente, no binômio 

reestruturação produtiva e neoliberalismo. 

Na cidade de Fortaleza, na realidade de quem trabalha nas ruas do entorno 

do Centro Cultural Dragão do Mar, a “informalidade” constitui-se sobremaneira 

atividade de sobrevivência, de caráter cada vez mais estrutural, sendo o espaço 

público a última alternativa para a reprodução de uma parcela significativa da 

população sobrante do processo de produção capitalista.  

O crescimento de variadas atividades “informais”, relacionadas ao turismo e 

ao lazer no espaço público próximo do Centro Cultural Dragão do Mar, é uma das 

expressões da barbárie, estando entre os cenários mais contundentes de 

degradação humana, tendo como pano de fundo a crescente banalização da 

violência urbana e como horizonte as novas/velhas formas de atividades 

precarizadas. 

Esses trabalhadores inserem-se em um contexto de luta diária, enfrentando 

condições precárias de trabalho, cumprindo uma jornada entre 12 e 14 horas de 

trabalho árduo, madrugada adentro. Além de conviverem com as incertezas de 

condições de trabalho irregular do ponto de vista legal, em que além de não terem 

garantias trabalhistas ainda podem ser penalizados com a “apreensão” de suas 

mercadorias, estão expostos às intempéries, à chuva, ao vento, tornando-se alvos 

fáceis e frágeis da violência e do preconceito de classe social, muitas vezes 

expondo-se aos humores daqueles que deveriam protegê-los. Confundidos com 

criminosos, são vítimas de abordagens equivocadas por parte da polícia e do 

Estado, que ora os cadastra, incentivando e fomentando suas atividades, ora os 

fiscaliza, ora os pune com apreensões, proibindo-os de continuar a exercer suas 

atividades. 
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Não se trata de um problema que demanda somente uma solução técnica, de 

gestão ou de controle, na medida em que as legislações não são operacionalizadas 

e a fiscalização e o ordenamento urbanos parecem-nos políticas anódinas e 

reducionistas. As soluções, ao deixarem de tocar nas dimensões políticas e teórico-

metodológicas, reduzem-se apenas ao âmbito técnico. A sociabilidade a-social do 

capital estruturalmente produz mais e mais informalidade, enquanto o Estado busca 

formas de controlar o incontrolável.  

As pessoas se veem forçadas a buscar sua reprodução, vivendo em uma 

sociedade onde o individualismo cada vez mais culpabiliza o sujeito pela não 

qualificação, pela falta de capacidade empreendedora, pela condição de miséria e 

pobreza, dentre outras. Na busca de sobrevivência, e obrigados a aceitar quaisquer 

condições e relações de trabalho, a informalidade é reinventada, desaparecendo e 

reaparecendo em outros lugares e sob outras formas, em que regras são burladas e 

legislações são reelaboradas, no sentido de legalizar e legitimar ações mais 

lucrativas a favor do capital. 

No âmbito dessa sociabilidade, todas as soluções são provisórias. Nesse 

sentido, há a necessidade de aprofundamento da crítica para revelar as 

contradições e instrumentar os movimentos que possam levar a uma ruptura com 

esse modo de produção gerador das relações sociais. 

Foram inúmeros e infindáveis os casos de degradação, miserabilidade e luta 

insana os quais presenciamos e que poderiam ser citados, fazendo-se presentes na 

cotidianidade das vidas dos trabalhadores, nas feiras, nas ruelas, nos becos, entre 

outros recantos que pesquisamos. 

Esperamos que as análises e as reflexões feitas com base nos resultados das 

entrevistas junto aos trabalhadores, dependentes ou ligados ao mundo da atividade 

turística e de lazer que se encontram na informalidade venham a subsidiar outros 

trabalhos e fomentar novos debates em torno da temática. 
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