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RESUMO 

 

 

O turismo no Estado do Rio Grande do Norte (RN) é apresentado constantemente pela mídia 
como uma fonte de “desenvolvimento” regional e local, dados os investimentos auferidos e a 
real/potencial geração de “empregos” em seus diferentes setores. As políticas públicas do setor 
foram e são responsáveis pela captação de investimentos privados e sua conseqüente geração de 
postos de trabalho. Em meados dos anos 90, o Governo do RN implementou o “Programa de 
Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte” PRODETUR/RN I, com vistas à 
competitividade local enquanto destino regional e nacional. O referido Programa foi responsável 
por diversos investimentos em infra-estrutura nos espaços envolvidos, muito embora de forma 
assimétrica. Tais investimentos contribuíram para reforçar ainda mais os discursos positivos 
sobre o binômio “turismo e emprego”. Em decorrência destes discursos acríticos acerca do 
turismo enquanto gerador de empregos e desenvolvimento local é que se justificou esta pesquisa, 
já que não se questiona a qualidade dos empregos gerados pela atividade turística; e, de maneira 
análoga, não se questionam os custos sociais desta política pública, isto é, a pertinência de seu 
modelo de “desenvolvimento”. A partir da problemática delineada acima as questões que 
nortearam este trabalho foram: em que medida a política pública de turismo denominada de 
PRODETUR/RN I foi eficaz para a geração de empregos nos municípios contemplados? Quais as 
características destes empregos? E como estes empregos se distribuem e repercutem 
espacialmente nos municípios integrantes? Dessa forma, a área delimitada para o estudo abrangeu 
os seis municípios englobados por esse Programa: Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Nísia 
Floresta, Extremoz e Tibau do Sul. A delimitação temporal refere-se ao início de implantação do 
referido Programa, ou seja, 1996, estendendo-se até os dias atuais. A pesquisa de campo 
fundamentou-se na aplicação de 186 questionários com trabalhadores empregados no turismo 
litorâneo potiguar, além da realização (secundária) de oito entrevistas com atores sociais 
diretamente ligados ao tema. Como considerações finais da pesquisa, tem-se que existe uma 
assimetria no espaço turístico potiguar, onde Natal é o espaço que recebe os maiores benefícios 
proporcionados pela atividade, enquanto os demais municípios dão sustentação à atividade 
turística natalense. Dessa forma, os municípios periféricos (todos exceto Natal) englobados no 
PRODETUR/RN I exercem o papel de subprodutos da cidade capital, onde a precarização das 
relações de trabalho se acentua ainda mais nestes municípios “secundários”. A política pública ao 
invés de tentar equalizar os benefícios da atividade nos seis municípios, contribui ainda mais para 
reforçar o nível de centralidade de Natal. O PRODETUR/RN I foi capaz de gerar, indiretamente, 
significativos empregos, muito embora a maioria destes se situe nos níveis operacionais da 
atividade, com as características vislumbradas pela pesquisa (baixa escolaridade, ínfimos 
rendimentos, informalidade, elevadas jornadas de trabalho, baixo grau de sindicalização, etc); os 
empregos que são gerados se localizam expressivamente em Natal; e os demais municípios 
servem como elementos de apoio para a capital enquanto produto central das decisões sobre o 
turismo no estado do RN. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas.  PRODETUR/RN I. Turismo. Emprego. Litoral 

Potiguar. 
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RESUMEN 

 

 

El turismo en el Estado de Rio Grande do Norte (RN) se presenta constantemente por los medios 
de comunicación de massa como fuente “de desarrollo regional y local”, delante de las 
inversiones generadas y la posibilidad verdadera/potencial de “trabajos” en sus diversos sectores. 
Las políticas públicas del sector fueran y son responsables por la captación de inversiones 
privadas y su generación consiguiente de puestos de trabajo. En los años 90, el gobierno del RN 
puso el “Programa de Desarrollo del Turismo en Rio Grande do Norte” PRODETUR/RN I, con 
vistas a la competitividad local como destinación regional y nacional. El programa relacionado 
fue responsable por las inversiones diversas en infraestructura en los espacios implicados, aunque 
de forma asimétrica. Tales inversiones han contribuido para consolidar los discursos positivos 
con respecto al binomio  “turismo y  trabajo”. Con respecto a los discursos acríticos relacionados 
a este tema, mientras generador de trabajos y del desarrollo local es que se ha planteado esta 
investigación, puesto que la calidad de los trabajos generados por la actividad turística no se 
questiona y, de forma análoga, los costes sociales de la política pública, es decir, la importancia 
de su modelo de “desarrollo”, tampoco es questionado. Desde la problematica que se ha 
delineado arriba las questones que han norteado la investigación fueran: ¿de que forma la política 
pública del turismo llamada de PRODETUR/RN fue eficaz para generar empleo y renta a las 
ciudades en que se ha llavado a cabo? ¿Cuales son las características de estos trabajos? ¿ como 
estos trabajos se dividen en el espacio de las ciudades? Así el área delimitada para el estudio 
englobou las seis ciudades apoyadas por este Programa: Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Nísia 
Floresta, Extremoz y Tibau do Sul. El recorte temporal de la pesquisa corresponde a la 
implantación de este programa (1996) hasta los dias actuales. La investigación de campo fue 
basada en el uso de 186 encuestas con los trabajadores en la actividad del turismo de litoral sur de 
Rio Grande do Norte, más allá de la realización (secundaria) de ocho entrevistas con agentes 
sociales que tienen relación con el tema. Como consideraciones finales de la investigación, se 
creer que hay una asimetría en el espacio turístico potiguar, donde Natal es la zona que más ha 
recibido las ventajas más grandes proporcionadas por la actividad, mientras que el restante de las 
ciudades son el eje para la sustentación de la actividad turística de Natal. De esta forma, las 
ciudades periféricas (todas, excepto Natal) incluidas en PRODETUR/RN ejercen el papel del 
subproducto de la ciudad capital, donde la precarización de las relaciones de trabajo se 
evidencian, todavía más en estas ciudades “secundarias”. La política pública en vez de intentar  
ecualizar las ventajas de la actividad en las seis ciudades, contribuye más, todavía para consolidar 
el nivel de centralizad de Natal. El PRODETUR/RN I fue capaz de generar, indirectamente, 
trabajos significativos, sin embargo la mayoría de éstos si presentan en los niveles operacionales 
de la actividad, con las características puestas en esta investigación (baja escolaridad, bajas 
rentas, falta de formalidad, levantadas horas de trabajo, bajo grado de sindicación y otros más); 
los puestos de trabajos creados si hallan sobretodo en Natal; y las demás ciudades sirven como 
elementos de apoyo para la capital mientras producto central de las decisiones sobre el turismo en 
el Estado del RN. 
 

PALABRAS-LLAVE: Políticas Públicas. PRODETUR/RN I. Turismo. Empleo. Litoral 
Potiguar. 
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INTRODUÇÃO 

   

O turismo enquanto atividade econômica compreende em sua dinâmica direta e 

indireta o fato de necessitar de intensa mão-de-obra para a operacionalização das diferentes 

ocupações existentes em sua cadeia produtiva. Esta afirmação se encontra nos dias atuais quase 

que irrefragável, tendo em vista os dados estatísticos sobre a geração de novos postos de trabalho 

nos diferentes segmentos da atividade1. O entusiasmo acrítico2 com que o turismo é tratado se 

tornou nestes últimos anos impressionante. Com a famosa metáfora “indústria sem chaminés” a 

atividade tem se propagado dinamicamente, isto com a ajuda de mecanismos governamentais, 

empresariais e os incessantes esforços da mídia na divulgação turística. Em decorrência disso, 

cresce também o número de políticas públicas e empreendimentos voltados à atividade. 

O discurso que tenta justificar tais políticas públicas se apóia na questão da geração 

de empregos nos municípios envolvidos, fato que merece neste trabalho uma maior atenção, uma 

vez que a divulgação é sempre prosaica. O emprego3 turístico caracteriza-se, pelo menos 

hipoteticamente, por ser mais precário do que as demais categorias profissionais vigentes no setor 

de serviços, dada sua sazonalidade. Vale salientar ainda outras características que são peculiares 

aos serviços turísticos, tais como demanda volátil, oferta genericamente rígida e status de bem de 

consumo supérfluo, dificultando estruturalmente ainda mais a “qualidade/estabilidade” da 

ocupação laboral na atividade. 

Contrariando o discurso acrítico e superficial sobre o turismo, alguns autores da área 

apontam para a questão do trabalho precário na atividade, desmascarando de algum modo esta 

“fantástica indústria de sonhos”. Observa-se que existe muita exploração da força de trabalho, 
                                                 
1 Meios de hospedagem, agência de viagem, alimentos & bebidas, transportes, entretenimento, eventos, etc.  
2 Compartilham-se aqui as idéias de Oliveira (2002, p. 22), uma vez que este trabalho inscreve-se na linha de 
preocupações que abandona a literatura apologética que se produziu e vem se produzindo abundantemente sobre o 
tema em questão.  
3 Para a presente pesquisa considerar-se-á a categoria “emprego” e não o “trabalho geral”. Interessa investigar os 
trabalhadores diretamente ocupados na atividade, isto é, aqueles que trabalham “em troca de um pagamento ou 
salário regular” (GIDDENS, 2004, p. 378), e não aqueles que dispedem apenas esforço físico e mental no setor. 
Amplia-se tal visão enfatizando ainda a categoria “assalariado”, expressando aquele trabalhador “que tem vínculo 
empregatício caracterizado pela legislação vigente, com ou sem carteira de trabalho assinada [...] Sua jornada de 
trabalho é prefixada pelo empregador e sua remuneração normalmente é fixa, sob a forma de salário [...] podendo 
incluir adicionais [benefícios]” (JAKOBSEN et al, 2001, p. 08, grifo nosso). 
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onde a maior parte dos trabalhadores se situa nos níveis operacionais, enquanto uma parcela 

insignificante pertence aos níveis de direção, inclusive gerenciamento. A precariedade das 

relações de trabalho neste segmento de atividade é evidenciada por alguns autores de várias 

formas: fraca qualificação dos trabalhadores; baixa produtividade; flutuação do pessoal (trabalho 

apenas como interesse transitório); condições de trabalho penosas e pouco atrativas; grande 

número de trabalhadores temporários; destacada participação de mão-de-obra feminina nos 

postos de trabalho inferiores; baixo percentual de mulheres em cargos de maiores 

responsabilidades; grande presença de jovens; baixo nível de remuneração comparativamente à 

outros segmentos econômicos; baixo grau de sindicalização; entre outras. Tal cenário de 

precarização contradiz os alardeadores e ratifica a instável condição ocupacional dos 

“trabalhadores de verão4”.  

O turismo no Nordeste brasileiro e, no Rio Grande do Norte (RN) em particular, é 

apresentado constantemente pela mídia como uma fonte de “desenvolvimento” regional e local, 

dados seus investimentos recebidos e a real/potencial geração de “empregos” em seus diferentes 

setores. As políticas públicas do setor foram e são responsáveis pela captação de investimentos 

privados e sua conseqüente geração de postos de trabalho. 

É a partir da década de 1980 que o turismo no RN começa a engrenar, com a criação 

do megaprojeto “Parque das Dunas/Via Costeira” (PD/VC). Posteriormente, na década de 

noventa, a política de turismo tem continuidade com a implantação do “Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte” I (PRODETUR/RN I), o qual conseguiu 

atrair diferentes modalidades de investimentos. 

O marco fundamental para a expansão da atividade turística local foi a construção da 

Via Costeira, sendo esta uma via litorânea de 12 Km que liga o centro da cidade ao extremo sul 

de Natal, capital do RN. É nela que estão os maiores hotéis do Estado e concentra parte 

significativa da mão-de-obra empregada na hotelaria. A implantação do PD/VC induziu ao 

processo de urbanização turística em direção à zona sul da cidade (Ponta Negra), onde se 

observou a instalação de uma gama diversificada de empreendimentos turísticos de pequeno e 

                                                 
4 Metáfora que expressa a grande instabilidade das ocupações em turismo, tanto voluntárias (emprego como interesse 
transitório – setor de refúgio) quanto organizacionais (demissões, turn-over, trabalho em tempo parcial, estágios, 
contratos temporários, etc). 
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médio porte, dentre estes hotéis, pousadas, bares, restaurantes, boates, etc. Ponta Negra é hoje o 

locus da reprodução do turismo na capital do estado. 

 

 
                                        Fotografia 01 - Via Costeira (a) 
                                        Foto: Jean Henrique Costa. 
 
 
 
 

 
                                        Fotografia 02 - Via Costeira (b) 
                                        Foto: Juliano Caetano (Nataltrip.com) 

 

Em meados dos anos 90, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte implementa o 

“Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte” PRODETUR/RN I, 
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visando obter competitividade local enquanto destino regional e nacional. O referido Programa 

foi responsável por diversos investimentos em infra-estrutura nos municípios envolvidos, muito 

embora de forma assimétrica (centralização em Natal). Tais investimentos contribuíram, 

sobretudo, para reforçar os discursos positivos sobre o binômio “turismo e emprego”, fato que 

merece ser objeto de investigação sobre seus efeitos nos “espaços turísticos”. 

Posto dessa forma, devido à importância assumida pelo PRODETUR/RN I na 

consolidação do Estado no cenário turístico nacional, a área delimitada para esse estudo abrangeu 

os seis municípios englobados por esse Programa em sua primeira versão, isto é, Natal, 

Parnamirim, Ceará-Mirim, Nísia Floresta, Extremoz e Tibau do Sul. Os mapas 01 e 02 abaixo 

delimitam o espaço da pesquisa. O primeiro apresenta os municípios/estratos administrativos; o 

segundo as praias localizadas em cada município. A delimitação temporal se refere ao início da 

implantação do citado Programa, ou seja, 1996, estendendo-se até os dias atuais. 
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  CARTOGRAFIA: Josué Alencar Bezerra, 2007. 
  
Mapa 01 – Localização da área de estudo: PRODETUR/RN I - municípios e estratos 
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    CARTOGRAFIA: Josué Alencar Bezerra, 2007. 
 
Mapa 02 – Localização da área de estudo: PRODETUR/RN I - praias 
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Em decorrência destes discursos acerca do turismo enquanto gerador de empregos e 

desenvolvimento local é que este trabalho se justifica, já que, em um primeiro ponto, não se 

questiona a qualidade dos empregos gerados pela atividade. Outro ponto de justificativa se apóia, 

de maneira análoga ao primeiro, no não questionamento dos custos sociais desta política pública, 

isto é, a pertinência de seu modelo de “desenvolvimento”. 

Delineado o problema acima, as questões que nortearam este trabalho foram: em que 

medida a política pública de turismo denominada de PRODETUR/RN I foi eficaz para a geração 

de empregos nos municípios contemplados? Quais as características destes empregos? E como 

estes empregos se distribuem e repercutem espacialmente nos municípios integrantes? 

A hipótese construída no início da elaboração desta dissertação (meados do ano de 

2005) considerou que os empregos turísticos se concentravam em Natal e possuíam condições e 

relações de trabalho mais atrativas que os outros cinco municípios que compunham o Programa. 

Os empregos gerados nestes municípios periféricos, além do menor número, ainda 

caracterizavam-se por serem mais precários. Embora esta constatação racionalmente fosse de 

clara abstração, tal assimetria teria como agente indutor o Estado, ao privilegiar Natal como 

espaço principal. Essa foi a hipótese construída que se testou na presente pesquisa. A empiria e a 

relação com a mesma ver-se-á no decorrer do trabalho.  

O objetivo geral do trabalho foi analisar as repercussões espaciais desencadeadas pelo 

desenvolvimento da atividade turística no Rio Grande do Norte, a partir da distribuição dos 

empregos formais originados entre os municípios englobados pelo PRODETUR/RN I. 

Especificamente, objetivou-se: a) avaliar em que medida a implantação desta política de turismo 

tem sido eficaz para a geração de empregos turísticos, notadamente formais; b) identificar a 

natureza geral dos empregos formais gerados no âmbito da atividade turística vigente nos seis 

municípios do Programa; c) identificar como estes empregos estão distribuídos nestes municípios 

envolvidos e qual a repercussão social destes nos espaços locais; d) discutir em que medida Natal 

se constitui o município mais beneficiado na geração de empregos turísticos, comparativamente 

aos cinco demais municípios analisados; e) e discutir a pertinência do modelo turístico de 

desenvolvimento adotado para a geração de empregos, observando tanto a procedência dos 

empreendedores, quanto a dos trabalhadores deste segmento econômico. 
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A eficácia quanto a geração de empregos pelo PRODETUR/RN I mensurou-se 

através de dados secundários sobre os empregos turísticos formais existentes no Estado, numa 

evolução temporal do ano de 1994 a 2003, período de vigência do Programa. Estes dados 

apoiaram-se nos estudos de Pedrosa & Freire (2005), IPEA (2006) e IBGE (2004). 

As características dos empregos foram levantadas a partir da análise de blocos 

temáticos e suas respectivas variáveis componentes, ou seja, genericamente: histórico do 

trabalhador na atividade turística; remuneração; jornada de trabalho; benefícios; saúde 

ocupacional/segurança no trabalho; e relação sindical. Tais variáveis foram obtidas em campo e 

analisadas através de apreciação quantitativa. 

Por fim, a distribuição e repercussão espacial destes empregos se referem à 

abrangência desta política pública de turismo, no sentido de avaliar em que medida o 

PRODETUR/RN I induziu a geração de empregos nestes seis municípios contemplados e qual a 

repercussão espacial dos empregos nestas localidades. Este é o interesse central da pesquisa, uma 

vez que avalia a atuação do Programa no RN e a pertinência do seu modelo de desenvolvimento, 

observando-se os espaços ganhadores e os perdedores. 

A pesquisa de campo fundamentou-se na aplicação de 186 questionários com 

trabalhadores no turismo litorâneo potiguar. A título de resgate, os municípios contemplados 

foram: Natal, Extremoz, Ceará-Mirim, Parnamirim, Nísia Floresta e Tibau do Sul, ou seja, as 

cidades abarcadas pelo PRODETUR/RN I5, mais especificamente na área litorânea (ver apêndice 

01). Foram aplicados 104 questionários diretamente com os equipamentos de hospedagem destes 

municípios. Outros 50 foram aplicados, de forma auto-instruída, com trabalhadores transeuntes 

pelo sindicato da categoria (Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares do RN 

– SECHS). E por fim, outros 32 foram coletados com estudantes de dois cursos6 superiores em 

turismo que ora estavam ingressos no mercado de trabalho (turístico), também auto-instruídos. A 

pesquisa de campo direta foi realizada nos meses de março e abril do ano de 2006. O 

                                                 
5 Os espaços contemplados pela pesquisa de campo foram: em Extremoz, as praias de Genipabu, Graçandú e 
Pitangui. Em Ceará-Mirim, as praias de Muriú, Jacumã e Porto Mirim. Em Natal, os empreendimentos localizados na 
Via Costeira e em Ponta Negra. Em Parnamirim, as praias de Pium, Cotovelo e Pirangi (Pirangi do Norte, mas 
especificamente). Em Nísia Floresta, as praias de Búzios e Tabatinga. E em Tibau do Sul, a própria sede do 
município e a singular praia de Pipa (ver apêndice 01).  
6 Cursos de Turismo da Universidade Potiguar (UnP) e da Faculdade Câmara Cascudo.  
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detalhamento destes procedimentos metodológicos encontra-se na seção 4.1, inclusive 

especificando o recurso qualitativo dos atores sociais entrevistados. Assim sendo, esta dissertação 

organiza-se, didaticamente, da seguinte forma: 

No capítulo 1 apresenta-se uma discussão teórica acerca da díade espaço e turismo, 

objetivando auferir à pesquisa uma problematização a respeito da construção do espaço turístico, 

sob a ótica marxista da chamada Geografia Crítica. 

No capítulo 2, expõe-se uma análise sobre o espaço turístico do PRODETUR/RN I, 

caracterizando de forma basilar o papel de Natal na estruturação do “Destino Turístico RN” e a 

organização da hinterlândia subsidiária via a racionalidade das políticas públicas.  

No capítulo 3 tem-se o debate sobre as metamorfoses ocorridas no chamado “Mundo 

do Trabalho”, enfatizando as transformações econômicas/políticas globais e suas repercussões na 

realidade dos trabalhadores brasileiros, inclusive sobre o emprego turístico.  

No quarto e último capítulo, analisa-se a repercussão espacial do PRODETUR/RN I 

atinente à geração de empregos nos espaços integrantes do Programa, divisando as características 

destes postos de trabalho nos seis municípios, a estruturação da lógica capitalista excludente e a 

pertinência do modelo de desenvolvimento desta política pública de turismo no RN.  
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1  ESPAÇO E TURISMO 

1.1 Espaço e Geografia Crítica: uma introdução 

 

As ciências em suas particularidades, sociais ou naturais, possuem elementos 

explicativos e/ou interpretativos gerais (conceitos, categorias, teorias, modelos, etc.) que, 

conseqüentemente, geram sub-elementos pontuais que dirimem questões de diversas inquietações 

postas por tais olhares disciplinares. A geografia possui, semelhantemente à sociologia, 

antropologia, economia, ciência política, etc., também seus elementos chaves, que são expressos 

nos conceitos de espaço, território, região, paisagem e lugar. 

Tratar-se-á aqui de conceituar e contextualizar, dentro da elegida perspectiva teórica7, 

um elemento presente em diversas formas de discursos, acadêmicos ou não. Tal conceito é tão 

impreciso em seu sentido trivial que pode indicar diversas formas de manifestações. Estamos nos 

referindo ao conceito de espaço e particularmente o espaço geográfico, pautado por nossa opção 

de método na linha da Geografia Crítica, fundamentalmente em Milton Santos, autor cuja obra 

constitui-se numa verdadeira “filosofia8 do espaço do homem”, no dizer de Kahil (1996, p. 73).  

Tal opção deve-se à importância da obra teórica do autor para as ciências sociais em 

geral, no qual a sua reincorporação “aos âmbitos acadêmicos dos quais tinha estado ausente quase 

treze anos, por causa da ditadura militar, cumpre papel importante neste processo de renovação” 

(ZUSMAN, 1996, p. 29). Sua grande experiência empírica e teórica, no dizer de Zusman, “por 

contextos sociais diferenciados e sua aproximação de outros saberes e perspectivas atuam como 

fontes para a construção de sua reflexão em torno das problemáticas do terceiro mundo (...), com 

base nas categorias teóricas até o momento alheias à própria disciplina, sobretudo as oriundas da 

tradição marxista conjugada com uma visão existencialista baseada em Sartre” (1996, p. 30). 
                                                 
7 Não se trata de pensar o método aqui elegido como o mais adequado ou o mais geográfico possível, conforme nos 
alerta Moraes (1986, p. 35), mas sim trata de situar o presente objeto de estudo numa perspectiva que vai de encontro 
aos objetivos aqui traçados. A discussão teórica do conceito de espaço a seguir não é neste sentido. Se assim fosse, 
ficaríamos redundando num “freio ao avanço do debate” (MORAES, 1986).  
8 “Uma filosofia do espaço porque é uma análise, uma crítica e uma reflexão sobre o espaço do homem e uma 
filosofia da geografia porque é uma reflexão crítica sobre os procedimentos e conceitos da ciência geográfica; uma 
filosofia porque é uma interpretação crítica das formas-conteúdos que o espaço adquire historicamente, uma filosofia 
porque é conhecimento do conhecimento e da ação humanos” (KAHIL, 1996, p. 73).   
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Ver-se-á, então, o conceito de espaço na linha teórica deste autor, no qual o método dialético é 

adequado para um contexto onde múltiplas forças externas e internas, passadas e presentes, 

políticas, econômicas e sociais se enfrentam constantemente (SANTOS, 1982, p. 18).  

Roberto Lobato Corrêa (2003) menciona que a palavra espaço está presente no uso 

corrente do cotidiano, manifestada por diversas motivações. Ele aponta que nas diferentes 

ciências o termo espaço utiliza-se de várias nomenclaturas (espaço sideral, topológico, 

econômico, social, etc.). No entanto, afirma que a expressão espaço geográfico tem sido 

“utilizada vagamente, seja como um ponto na superfície da terra, identificada pela natureza, ou 

por marcas do homem impressas na mesma, ou ainda a uma simples localização”. A mesma, após 

esta imprecisão, ainda é utilizada em diferentes escalas - global, continental, regional, da cidade, 

da rua, dos cômodos, etc., gerando outras distorções sobre sua natureza. 

Este autor, Corrêa (2003), preocupado em estabelecer uma fronteira epistemológica, 

ou seja, delimitar através da teoria do conhecimento as bases teórico-filosóficas de um olhar 

geográfico sobre um objeto de estudo geral - esta é a perspectiva de Milton Santos (1999), 

procura compreender o que significa o “Espaço Geográfico para os Geógrafos” em suas 

abordagens específicas.  

Milton Santos (1999) argumenta que se procurássemos uma estrutura ontológica para 

cada ciência em particular teríamos que definir especificamente o objeto de cada uma, o que para 

nós resultaria em um olhar por demais esfacelado do “real”. Na perspectiva de Milton Santos, os 

mesmos objetos podem dialogar com as mais diversas disciplinas. Isto implica em objetos iguais 

sob o crivo de diferentes olhares. “Diante do mesmo objeto, podemos atribuir-lhe diferentes 

estatutos epistemológicos, sempre lembrados que o processo social como um todo é indivisível”, 

diz Santos (1999) citando Schumpeter. Zusman (1996, p. 31) enfatiza este aspecto da obra de 

Milton Santos e diz que “ao considerar que a cada disciplina corresponde a abordagem de uma 

parcela da realidade, Santos frisa que o objeto da geografia é a análise do espaço”. Antonio 

Carlos Robert Moraes (1982, p. 66) reforça estas idéias, proporcionando múltiplos olhares sobre 

o espaço, ao afirmar que não cabe a ciência geográfica “construir uma redoma lógica para 

justificar a propriedade exclusiva sobre este objeto”. Se assim fosse, dizemos agora, existiria um 

grande autoritarismo e dogmatismo sobre um consenso nada inteligente.  
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Corrêa (2003) nos apresenta, então, a significação do espaço nas diferentes escolas do 

pensamento geográfico. Para os objetivos aqui estabelecidos, deteremo-nos especificamente 

sobre a “escola” da Geografia Crítica e seus pensadores.  

A Geografia Crítica foi consolidada como um corpo de pensadores com uma unidade 

teórico-metodológica por volta de 19709 e se baseia teórica e filosoficamente no materialismo 

histórico-dialético. O espaço, antes negligenciado pela geografia tradicional, agora aparece como 

um conceito chave, de acordo com Corrêa (2003). Segundo ele, “debate-se, de um lado, se na 

obra de Marx o conceito de espaço está presente ou ausente, e de outro, qual a natureza e 

significado do espaço” (CORRÊA, 2003, p. 23-24). Santos enquadra-se neste movimento de 

renovação da geografia brasileira com grande participação, sobretudo em sua vasta experiência 

interdisciplinar na construção de categorias geográficas oriundas do materialismo histórico-

dialético. Nas próprias palavras de Milton Santos (1982), expoente basilar desta corrente no 

Brasil, “participar de uma renovação radical da geografia é um desafio tentador”. Corrêa (1982, 

p. 120) afirma que: 

 
“a abertura política que se afirma no país, a descrença que vários geógrafos 
passaram a ter em relação à ‘nova geografia’, a própria falência do sistema de 
planejamento, a acentuação dos problemas nacionais que se tinha proposto 
solucionar, a volta de Milton Santos com sua riqueza e vigor intelectual, tudo 
isto iria contribuir para a emergência de uma ‘geografia nova’ não 
comprometida com o aparelho ideológico do Estado, comprometida sim, com os 
interesses da maioria da população, com os trabalhadores rurais e urbanos, e 
com um projeto histórico que é o da transformação da sociedade”. 
  
 

O desenvolvimento da análise do espaço na obra da teoria marxista se deve, 

fundamentalmente, ao aumento das contradições sociais e espaciais tanto nos países centrais 

como periféricos, devido a crise geral do capital durante a década de 1960 (CORRÊA, 2003). Os 

conflitos que antes eram vistos como entidades naturais agora passam pelo crivo de uma crítica 

ao capital, esboçada e fundamentada em diversos níveis de análise. A partir de novas visões e 

                                                 
9 Segundo Ana Fani Alessandri Carlos, “os anos 70 marcam as grandes transformações nos modos de pensar, fazer e 
ensinar a geografia. A partir da matriz do historicismo, podemos abordar duas importantes tendências: a marxista, 
que determinou as bases do movimento chamado Geografia Crítica ou Geografia Radical e a fenomenologia. Na 
primeira, o materialismo dialético permitiu pensar de outro modo a articulação entre as disciplinas abolindo-se as 
fronteiras entre as mesmas, abrindo para a geografia um debate profícuo com a sociologia e com a economia, além 
de seu parceiro constante, a história” (CARLOS, 2002, p. 164). 
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tendências (fundamentalmente marxistas), a “geografia chamada crítica visava dar conta das 

transformações vivenciadas a partir dos anos 70” (ZUSMAN, 1996, p. 29). Milton Santos (1982, 

p. 15), em texto singular – Geografia, Marxismo e Subdesenvolvimento, – alerta-nos enfatizando 

tal contextualização apontando para as contradições existentes nas extremas concentrações de 

poder dos gigantes Estados-corporações, que renovaram o interesse por Marx e seus discípulos. 

Assim inicia-se uma nova construção do conceito de espaço, fundamentado teoricamente no 

marxismo e empiricamente a partir das contradições existentes no capitalismo do Pós-Segunda 

Guerra Mundial.   

O espaço aparece efetivamente na obra marxista a partir do filósofo Henri Lefebvre, 

em que “o espaço desempenha um papel ou uma função decisiva na estruturação de uma 

totalidade, de uma lógica, de um sistema” (Corrêa, 2003, p. 25). Para Lefebvre, o espaço 

entendido como espaço social, não deve ser entendido como espaço absoluto, vazio e puro, lugar 

por excelência dos números e das proporções (geografia teorética); nem como um produto puro 

da sociedade (geografia tradicional). O espaço é bem mais que isto. Ele também não é somente 

um campo político, de ações de grupos para a reprodução da força de trabalho através do 

consumo. Para Lefebvre apud Corrêa (2003), o espaço constitui-se como o locus da reprodução 

das relações sociais de produção, isto é, da reprodução da sociedade10. 

Nesta perspectiva, segundo Ana Fani A. Carlos (2002, p. 165): 

 

“O espaço é entendido como produto de um processo de relações reais que a 
sociedade estabelece com a natureza (primeira ou segunda). A sociedade não é 
passiva diante da natureza; existe um processo dialético entre ambas que 
reproduz, constantemente, espaço e sociedade, diferenciados em função de 
momentos históricos específicos e diferenciados. (...). O espaço é humano não 
porque o homem o habita, mas porque o produz. Ele é um produto desigual e 
contraditório à imagem e semelhança da sociedade que o produziu com seu 
trabalho”. 

 

Prosseguindo, Paulo César da Costa Gomes (1996, p. 300) diz que a influência de 

Lefebvre foi fundamental para a constituição desta transformação na análise geográfica a partir 

                                                 
10 “Ao que eu saiba, foi Lefebvre quem criou a frase produção do espaço. O enfoque de Lefebvre visa menos o 
processo de produção e mais à reprodução das relações sociais de produção que, diz ele, constitui o processo central 
e oculto da sociedade capitalista, e este processo é essencialmente espacial” (SMITH, 1988, p. 139). 
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do marxismo. “Ele distinguiu uma dimensão essencial da construção social da realidade, a 

produção do espaço, através de um novo modelo definido por uma análise fundada sobre a 

dinâmica própria à espacialidade” (GOMES, 1996, p. 300). 

Milton Santos foi fortemente inspirado por Lefebvre, na medida em que também era 

um leitor de tal filosofia geral de crítica ao capital. Ele afirma não ser possível conceber uma 

determinada formação socioeconômica sem recorrer ao espaço. Segundo Corrêa (2003) 

problematizando sobre a obra de Milton Santos, modo de produção, formação socioeconômica e 

espaço são categorias interdependentes. O conceito de Milton Santos de “formação sócio-

espacial” ou simplesmente, “formação espacial”, possui como mérito explicar que uma sociedade 

somente pode existir, tornar-se concreta, através de seu espaço, do espaço que ela produz, e por 

outro lado, o espaço somente é inteligível através da sociedade. Não há por que falar de 

sociedade e espaço como se fossem coisas separadas. Mas pode-se falar, isto sim, de formação 

sócio-espacial (CORRÊA, 2003). Em outras palavras, a sociedade produz o espaço e, por outro 

lado, adapta-se à ele, ao espaço pré-existente. Por isso há a reciprocidade dos condicionantes. 

Na obra marxiana (marxismo de Marx), esta visão de formação sócio-espacial pode 

ser encontrada (em sua derivação) nos conceitos de Infraestrutura e Superestrutura. De acordo 

com Althusser (2001), Marx concebe a Estrutura de toda a sociedade como constituída por níveis 

ou instâncias articuladas por uma determinação específica: a Infra-estrutura ou base econômica, 

composta pela unidade das forças produtivas e as relações de produção; e a Superestrutura, onde 

esta por sua vez compreende dois níveis ou instâncias, a jurídico-política (direito e o Estado) e a 

ideológica (as distintas ideologias – religiosa, moral, jurídica, política etc.). A metáfora que 

Althusser expõe é formada por uma analogia a um edifício, onde sua base é a Infraestrutura e os 

andares a Superestrutura. Isto é uma metáfora espacial, segundo Althusser: o edifício e seus 

andares, onde a base determina os andares, ou melhor, os andares são determinados pela base. 

Nesta relação de determinação, não podemos esquecer de levar em consideração que existe uma 

autonomia relativa da Superestrutura e há também uma ação de retorno desta sobre a base, o que 

em nossa leitura ameniza tal afirmação de determinismo equivocada e comumente atribuída ao 

“marxismo de Marx” e seguidores não ortodoxos. 
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Tal visão de mundo não põe a filosofia marxista11 da totalidade social como 

determinista, mas apenas proporciona a materialidade social em sua reprodução um caráter 

explicativo de primeira ordem, ou seja, a existência material é a forma primeira de explicação da 

realidade, já que a “base exerce sobre os andares” uma relação de poder de maior domínio. Nesta 

concepção, ambas, Infraestrutura e Superestrutura, interagem dialeticamente, num movimento de 

totalidade (Tese) e numa dinâmica transformadora dada pelas contradições (Antítese) do sistema 

em se reproduzir (Síntese). Esta visão marxista é compreendida por Milton Santos que adequa 

para o seu conceito o que Marx chamou de Formação Econômica e Social, sendo esta a reunião 

destas duas instâncias já mencionadas. A formação sócio-espacial a qual Santos se refere resulta, 

simplificadamente, da interpretação desta filosofia. O espaço agora é visto sob o viés de uma 

linha crítica ao capital em sua forma contraditória e antagônica de reprodução desta totalidade-

totalizante e em totalização. 

“Em realidade, o espaço organizado pelo homem desempenha um papel na sociedade, 

condicionando-a, compartilhando do complexo processo de existência e reprodução social” 

(CORRÊA, 2003). E Paulo César da Costa Gomes (1996) acrescenta que o espaço deve ser 

considerado como um produto social, ou seja, ele somente pode ser explicado recorrendo aos 

aspectos fundamentais que organizam a vida em sociedade. Estes aspectos para o marxismo12 são 

de forma geral as relações de produção e as forças produtivas. 

Gomes (1996, p. 274) ainda fala desta nova fase da geografia presente desde o 

surgimento do “horizonte da crítica radical”. Apontando os limites da geografia tradicional, cita 

as dificuldades impostas pela mesma e o descaso com o conteúdo político do espaço, este 

fundamental para a geografia crítica.   

O marxismo, em sua serventia para a geografia, constitui-se em dois planos gerais: 

um teórico e outro prático. Paulo C. C. Gomes (1996) assim nos apresenta estas contribuições: 
                                                 
11 “As dificuldades de uma proposta geográfica no materialismo histórico vinculam-se a uma má compreensão da 
especificidade do objeto e conseqüentemente da forma de sua apreensão, e também de um não aprofundamento na 
metodologia e na teoria do conhecimento marxista” (MORAES, 1982, p. 68). 
12 A não conciliação entre a valorização subjetiva e a valorização objetiva do espaço aqui não se constata em nossa 
visão. Moraes (1986, p. 49) tenta defender a “idéia de que a valorização subjetiva do espaço não pode ser contraposta 
à valorização objetiva e de que a opção pelo método marxista de interpretação do real não implica considerar apenas 
a última. Ao contrário, entende-se que tal postura é nefasta para a renovação geográfica, pois abre caminho para uma 
leitura economicista da obra de Marx”.  
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“No plano teórico (...) a base do sistema materialista-histórico é dada pelas 
regras que determinam o tipo de relação de produção frente ao desenvolvimento 
das forças produtivas; estes dois elementos são os termos fundamentais que 
definem um modo de produção e, ao mesmo tempo, constituem a causa da 
transformação dialética. (...) No plano prático, a perspectiva marxista define 
uma nova atitude do cientista em sua relação com a sociedade, sempre crítico e 
pronto a denunciar as armadilhas ideológicas montadas pelo saber 
comprometido com o status quo”. (GOMES, 1996, p. 283). 

 

Milton Santos, o autor base desta corrente de pensamento para este trabalho, “sempre 

arriscou definir o espaço geográfico – e o risco tem-se mostrado um sinal de coragem e 

liberdade” (KAHIL, 1996, p. 73). Em sua obra “A Natureza do Espaço”, Santos nos diz que 

numa primeira hipótese de trabalho apresentou que a geografia poderia ser construída a partir da 

consideração do espaço como um conjunto de fixos e fluxos. “Os elementos fixos, fixados em 

cada lugar, permitem ações que modificam o próprio lugar, fluxos novos ou renovados que 

recriam as condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada lugar. Fixos e fluxos 

juntos, interagindo, expressam a realidade geográfica e é desse modo que conjuntamente 

aparecem como um objeto possível para a geografia” (SANTOS, 1999, p. 50). 

Mais adiante, nos apresenta uma outra forma de análise do espaço, dada pela 

possibilidade de “trabalhar com outro par de categorias: de um lado, a configuração territorial e, 

de outro, as relações sociais”. A configuração territorial não é o espaço, já que sua realidade vem 

de sua materialidade, enquanto o espaço reúne a materialidade e a vida que a anima. A 

configuração territorial ou geográfica tem sua materialidade própria, mas são as relações sociais 

que dão a sua existência real (SANTOS, 1999, p. 50-51). 

Nesta citada obra, “A Natureza do Espaço”, ele nos traz sua última contribuição 

teórico-metodológica13, resultado de uma intensa pesquisa que implicou em sua proposta final 

analítica do espaço14. Esta, no dizer de Zusman (1996, p. 31), passou por um longo percurso de 

                                                 
13 Em seu texto “Geografia, Marxismo e Subdesenvolvimento”, datado de 1982, Milton Santos se indaga: “é possível 
chegar a uma definição universal de espaço, como um tipo de chave-mestra?”. Parece-nos que a evolução de sua 
obra teórica respondeu a sua questão e possibilitou ao conceito de espaço múltiplas aplicações: centro-periferia, 
urbano-rural, global-local, desenvolvido-subdesenvolvido, atual-pretérito, etc., sendo este, portanto, um avanço 
teórico para a geografia crítica.  
14 Há também uma outra maneira de estudar o espaço já utilizada por Santos. Esta é caracterizada pela utilização de 
quatro categorias de análise: estrutura, processo, forma e função. De acordo com SANTOS (1985, p. 50), “forma é o 
aspecto visível de uma coisa. Refere-se, ademais, ao arranjo ordenado de objetos, a um padrão. Função, de acordo 
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construção15 da categoria espaço, entrelaçando algumas discussões da tradição disciplinar com as 

outras trazidas da recente incorporação do marxismo ao pensamento geográfico. Assim Milton 

Santos a apresenta, fundada de acordo com Maria Laura Silveira (1996, p. 63) num enriquecedor 

diálogo com a filosofia e com as demais ciências sociais: 

 

“Nossa proposta atual de definição da geografia considera que a essa disciplina 
cabe estudar o conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ação 
que forma o espaço. Não se trata de sistemas de objetos e sistemas de ações 
tomados separadamente. (...). O espaço é formado por um conjunto 
indissociável, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e 
sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único no 
qual a história se dá. No começo era a natureza selvagem, formada por objetos 
naturais, que ao longo da história vão sendo substituídos por objetos fabricados, 
objetos técnicos, mecanizados e, depois, cibernéticos, fazendo com que a 
natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Através da presença 
desses objetos técnicos: hidroelétricas, fábricas, fazendas modernas, portos, 
estradas de rodagem, estradas de ferro, cidades, o espaço é marcado por esses 
acréscimos, que lhe dão um conteúdo extremamente técnico”. (SANTOS, 1999, 
p. 51).    

 

Para Santos, os sistemas de objetos e sistemas de ações interagem, dialética e 

indissociavelmente. “De um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as 

ações e, de outro lado, o sistema de ações leva a criação de objetos novos ou se realiza sobre 

objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma” (SANTOS, 

1999, p. 52). 

                                                                                                                                                              
com o dicionário Webster, sugere uma tarefa ou atividade esperada de uma forma, pessoa, instituição ou coisa. 
Estrutura implica a inter-relação de todas as partes de um todo; o modo de organização ou construção. Processo pode 
ser definido como uma ação contínua, desenvolvendo-se em direção a um resultado qualquer, implicando conceitos 
de tempo (continuidade) e mudança”. 
15 “Quando lança em 1978 Por Uma Geografia Nova (da crítica da geografia a uma geografia crítica), Milton Santos 
proclama a necessidade de uma teoria social na Geografia. Em 1996, oferece-nos essa teoria social em A Natureza 
do Espaço (Técnica e tempo. Razão e emoção). Nesses 18 anos, toda uma progressão em livros, coletâneas, ensaios 
avançam esse intuito: Por uma Geografia Nova se desdobra no Metamorfoses do Espaço Habitado (fundamentos 
teóricos e metodológicos da geografia), de 1988, já antes passando pelo Pensando o Espaço do Homem, de 1982, e 
Espaço & Método, de 1985, e desemboca no Técnica, Espaço, Tempo (globalização e meio técnico-científico e 
informacional), de 1994, que antecipa A Natureza da Geografia” (MOREIRA, 1999, p. 151). 
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Kahil (1996, p. 74), citando Milton Santos, afirma que o autor busca o entendimento 

do mundo como ele se apresenta, móvel e em transformação permanente, como um conjunto 

indissociável de que participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos 

naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em 

movimento.  

O sistema de objetos se define como uma relação dinâmica entre os objetos (sociais) 

e as coisas (naturais), num movimento dialético. Santos nos diz que “hoje, e cada vez mais, os 

objetos tomam o lugar das coisas. No princípio, tudo eram coisas, enquanto hoje tudo tende a ser 

objeto, já que as próprias coisas, dádivas da natureza, quando utilizadas pelos homens a partir de 

um conjunto de interações sociais, passam, também, a ser objetos. Assim, a natureza se 

transforma em um verdadeiro sistema de objetos e não mais de coisas” (SANTOS, 1999, p. 53). 

Tal alteração na proporção dos objetos sobre as coisas resulta das respostas às condições sociais e 

técnicas presentes num dado momento histórico. Silveira (1996, p. 64) diz que “a natureza dos 

objetos presentes envolve, a cada dia, solidariedades técnicas – formas aprimoradas de 

dependência funcional – que nos permitem, assim, falar em sistemas de objetos”.  

Para A. Moles apud Santos (1999) a complexidade dos objetos aparece em dois 

níveis, como complexidade funcional e como complexidade estrutural. Funcional: repertório de 

funções que podem ser combinadas no seu uso. Deste ponto de vista há objetos mais e menos 

complexos. Estrutural: a complexidade de sua formação, ou seja, pelo conjunto de peças 

elementares reunidas por quem a fabricou. Quanto mais estruturalmente complexo é o objeto, 

mais eficaz e rapidamente oferece uma resposta adequada.  

Para este entendimento, deve-se compreender a noção de sistema, já que poucos 

objetos são, hoje, oferecidos sós, não funcionando, por conseguinte, isoladamente. Eles são 

apenas viáveis em conjunto, isto também por sua inter-relação solidária.  

O sistema de ações, por sua vez, significa a ação do próprio homem na relação com o 

sistema de objetos, empregado-lhe um conteúdo. Somente ele (o homem) tem ação, porque só ele 

tem objetivo, finalidade. Estas ações resultam de necessidades, naturais ou criadas. Essas 

necessidades: materiais ou imateriais - econômicas, sociais, culturais, morais, afetivas, são que 

conduzem os homens a agirem e levarem a determinadas funções. Essas funções, de uma forma 
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ou de outra, vão desembocar nos objetos, que sentirão as manifestações do conteúdo social. 

Silveira (1996, p. 64) menciona que: “motores de um trabalho vivo, as ações materializam-se em 

organizações e, ao mesmo tempo, se realizam por meio delas”. Estas organizações, diz Silveira 

(1996) citando A. Etzioni, são a forma mais racional e eficiente de agrupação social.  

As ações possuem fins/objetivos gerais e específicos. Um ato (ação) não é um 

comportamento qualquer, sem pretensão ou desmotivado. Ele é orientado por situações e 

objetivos delimitados. Esta ação é um processo, mas um processo dotado de propósito, no qual 

um agente, mudando alguma coisa, muda a si mesmo (o clássico problema de Marx e a relação 

natureza e homem). Neste contexto de ações “pretensamente” propositais, pode-se afirmar, 

segundo Santos (1999), que as ações racionais são cada vez mais numerosas, devido à natureza 

crescente dos objetos técnicos, ao citar Max Weber e seu conceito de ação social na modernidade. 

Weber já havia mencionado que na Modernidade as “ações racionais em relação a fins” seriam 

predominantes; e Anthony Giddens, em seu conhecimento weberiano, sabiamente elaborou a 

idéia de que nesta Modernidade os atores sociais seriam conduzidos a serem mais reflexivos, e, 

portanto, mais racionais.  

Tais finalidades racionais geograficamente expressam o que Carlos Santos (1986, p. 

25) intitulou de extenso, ou seja, o significado da instrumentalização de coisas condicionadas à 

finalidade humana. Diz ele que a palavra extenso possui o significado de espacialização de 

finalidades humanas. Segundo o autor: 

 

“Ao dizermos que neste trabalho a palavra extenso define construções humanas 
na superfície terrestre e que são essencialmente ideológicas, informamos que a 
conotação de ideologia aqui aplicada é a da imposição, nas coisas, de finalidades 
que não são as delas, ou seja, através da transformação das coisas em utilidades 
humanas” (SANTOS, 1986, p. 26). 

 

 

Carlos Santos (1986) problematiza sobre “a instrumentalização da natureza, dos 

recursos naturais, do espaço, por fim mediante instrumentalização de homens, que também são 

recursos, também são espaço, dentro do processo de divisão social do trabalho”. Para ele: 
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“O fato da conotação geográfica do conceito de extenso prende-se ao óbvio de 
que as relações de produção, base de qualquer organização social, se realizam 
pela utilização de porções da superfície terrestre, projetando finalidades, 
inscrevendo ideologias, enfim, construindo geografias. Em suma, o conceito de 
extenso é a instrumentalização da natureza, da superfície terrestre, tornando-a 
espaço de expressão humana, em diferentes níveis tecnológicos, na construção 
de artefatos que refletem funções exclusivamente humanas (abrigo, alimento e 
circulação)” (SANTOS, 1986, p. 29). 

 

Moraes (1982, p. 71-72), iniciando a busca da ontologia do espaço, numa proposta 

marxista lukacsiana, adverte-nos que devemos admitir o “espaço enquanto natureza em si, como 

existência objetiva anterior ao homem, manifestação de formas da materialidade inorgânica e 

orgânica, engendrado numa história natural, onde as transformações ocorrem sem a impulsão 

finalística”. Avançando no debate, reforça Moraes (1982): “em termos lógicos e históricos, 

admitimos que é nesta realidade que se forma o ser social, forma mais elevada da materialidade. 

Este transforma teleologicamente (com finalidade) o mundo externo através do seu trabalho. 

Apropria e transforma este espaço natural, imprimindo-lhe sua marca; faz dos objetos naturais 

(coisas) formas úteis (objetos) à vida humana”.   

Esta instrumentalização da natureza de que nos fala Carlos Santos (1986) e Moraes 

(1982) relaciona-se com as novas normas racionais impostas ao espaço, ao território, ao lugar, e 

em suma, à superfície terrestre, ou seja, as normas racionais gerais do capitalismo moderno pós-

fordista ou de acumulação flexível. Tais normas impõem aos objetos novas formas e estas às 

ações novos sentidos, novas racionalidades, dialeticamente.  

No entanto, as ações não são apenas racionais. Elas não podem ser totalmente 

premeditadas, articuladas em torno de expectativas delineadas. É aí que entra em cena as 

conseqüências não intencionais da ação, implicando em efeitos sociais adversos aos objetivos 

pretendidos pela lógica do sistema capitalista, desembocando nos objetos novas ações e, portanto, 

novos significados. Milton Santos (1982, p. 16) afirma que “a velocidade da mudança aumenta a 

amplitude do desconhecido e pode encobrir a hierarquia real de variáveis em um mundo 

caracterizado pela instabilidade”, o que reforça a idéia das ações não totalmente dotadas de 

racionalidade previsível.  
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Embora as ações não sejam na totalidade exclusivamente racionais, são estas ações 

dotadas de maior racionalidade que, em última análise, definem os objetos, dando-lhes um 

sentido. Mas hoje, os objetos valorizam diferentemente as ações, em virtude de seu conteúdo 

técnico. Assim, considerar as ações ou os objetos separadamente não dá conta da sua realidade 

histórica. Santos (1999) afirma que uma geografia social deve encarar, de modo uno, isto é, não-

separado, objetos e ações, agindo em concerto. 

As duas categorias, objeto e ação, fixos e fluxos, materialidade e evento, forma-

conteúdo, condicionado-condicionante, ou ainda, um híbrido destes pares, devem ser tratadas 

unitariamente. O espaço é hoje um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por 

sistemas de ações igualmente imbuídos de artificialidade, e cada vez mais tendentes a fins 

estranhos ao lugar e a seus habitantes (SANTOS, 1999). Reforçando, Kahil (1996, p. 77) retoma 

certos elementos da obra de Milton Santos e menciona que: 

 
“O estágio atual do capitalismo se diferencia dos estágios anteriores, no largo 
espectro aberto pelo desenvolvimento das forças técnicas produtivas e que 
modifica tanto o processo de produção como sua relação com a exterioridade. O 
meio natural, que se transformou em meio técnico e foi substituído pelo meio 
técnico-científico é hoje muito mais um meio técnico-científico-informacional”.  

 
 

Por fim, sem a pretensão de finalizar esta problematização teórica, o espaço 

geográfico para a Geografia do Capitalismo, conforme termo trabalhado por Neil Smith (1988), 

significa, nas palavras de Milton Santos (1999), um sistema de objetos cada vez mais artificiais, a 

partir de ações igualmente artificiais estranhas ao lugar e seus habitantes (SANTOS, 1999). 

Assim posto, retoma-se a discussão já empreendida na seção correspondente e define-se o mesmo 

como um espaço socialmente produzido, condicionado e condicionante, distante da noção de 

espaço receptáculo presente na geografia tradicional. O espaço turístico, por sua vez, assim 

como os demais espaços (industrial, agrícola, etc), constrói-se sob esta mesma fundamentação, 

embora com certas singularidades. A sub-seção a seguir elucida este ponto. 
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1.2 A Natureza Geográfica do Espaço Turístico 

 

A relação existente entre turismo e espaço constitui-se numa condição sine qua non 

se poderia estudar a atividade e sua dinâmica sócio-espacial. Compreender a natureza geográfica 

do turismo é entender que, de maneira indissociável, tal atividade constrói-se numa ação 

transformadora do espaço e este, por sua vez, é o elemento de consumo da atividade. Esta 

dialética (produção/consumo) nos indica a concepção geográfica do turismo e suas conseqüências 

empíricas empregadas nos denominados “espaços turísticos”. 

A motivação contemporânea das viagens turísticas difere bastante de interesses 

existentes, por exemplo, em deslocamentos realizados em meados do século XIX. Atualmente, as 

viagens turísticas se baseiam cada vez mais em atrativos não degradados, em áreas naturais, em 

locais que possam proporcionar alguma experiência extra-cotidiano e atribuir ao turista sensações 

que em seu dia-a-dia ele não teria. Tais motivações passam, antes de qualquer coisa, por novos 

tipos de produtos comercializados (nichos de mercado), tais como espaços naturais preservados 

(hoje os chamados turismo de aventura, ecoturismo, turismo rural e outros), espaços exóticos 

(selvas, grutas, etc.) e espaços culturais nos quais se possam adquirir novas experiências com a 

viagem (museus, pinacotecas, grandes monumentos, sítios arqueológicos, o folclore, etc.).  

Rubio (1986) enfatiza bem estas mudanças nas motivações turísticas, dadas pelo 

autor através dos “fatores espaciais da decisão turística”, onde atualmente certos elementos do 

meio físico (ar puro, natureza intacta, silêncio, etc.) começam a exercer, todavia 

minoritariamente, distintas influências, adversas do que ocorria em décadas passadas, ou seja, o 

binômio sol e mar (RUBIO, 1982, p. 49). Estas motivações aos deslocamentos, conforme aponta 

Sánches (1991, p. 217), não são excludentes, mas sim, podem e costumam ser complementares, 

contribuindo ainda mais para o fenômeno turístico em sua viabilização econômica.  

Adequando o pensamento de Vainer (2000, p. 78) a este problema, os espaços 

turísticos, tais como “cidades-mercadorias”, comercializam sua oferta conforme as exigências 

dos turistas, que podem requerer tanto atrativos do quadro natural, quanto elementos vigentes na 

intangibilidade dos bens culturais.  
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Urry (1996) nos fala sobre a variabilidade do olhar do turista, como se constrói o 

mesmo e como ele modificou-se e desenvolveu-se em diferentes sociedades. A motivação que o 

turista possui, para Urry, se alicerça no diferente, no novo, em rupturas com rotinas e práticas 

bem estabelecidas da “vida de todos os dias”. O turismo nos diz este autor, “resulta de uma 

divisão binária básica entre o ordinário/cotidiano e o extraordinário”, ou seja, aquilo que está fora 

das ações vivenciadas no dia-a-dia. Isto posto, as diferentes motivações turísticas passam direta 

ou indiretamente por estes elementos de ruptura. Rubio (1986) nos fala de lugares de evasão, ou 

seja, espaços construídos economicamente para a atividade turística, evasão esta do mundo do 

trabalho e da cotidianeidade. Sánches (1991) vem mencionar e reforçar estas mesmas 

constatações, ou seja, a ruptura com as atividades cotidianas, esperando-se entrar, no caso do 

turismo de litoral, em contato com a natureza no meio físico pretensamente natural. 

Através das diferentes motivações da demanda turística, ocorre também uma 

expressiva segmentação dos espaços, ou seja, com o advento do turismo, os espaços passam a ter 

(em diversos casos) formas distintas de utilização no âmbito da heterogeneidade das práticas 

turísticas. De maneira econômica geral, o turismo passa a ser uma nova fonte de receita para as 

localidades que nele investem, deixando potencialmente de terem monofuncionalidades, ou seja, 

uma única forma de exploração econômica predominante (por exemplo, a produção têxtil, 

agricultura (ou) comércio) para adquirirem uma polifuncionalidade (produção têxtil, comercial 

(e) turismo, por exemplo), resultando em diversos usos do espaço (Sánches, 1991). Locais não 

degradados, culturas exóticas, grandes centros cosmopolitas, etc., passam a ser objetos de desejo 

e consumo pelos que podem pagar por estes serviços e atrativos.  

Harvey (1994, p. 270-271) apresenta a noção de “simulacro”, bastante aplicável ao 

turismo, ou seja, a experiência de tudo (comida, hábitos culinários, televisão, espetáculos, 

cinema, prédios, etc.) poder ser vivenciado em qualquer lugar do mundo, através de mecanismos 

de entrelaçamento de diferentes realidades em torno de mercadorias. Neste sentido, emprega-se a 

efemeridade destes produtos, a grande capacidade de serem descartáveis e o conseqüente 

consumo rápido e sem fundamento. Cruz (2001, p. 19) referencia alguns embasamentos destes 

simulacros, sendo estes produtos deslocados de seu entorno e de sua realidade territorial. Pode-se 

pensar, então, sobre simulacros e turismo, na existência de castelos medievais em pleno litoral 

brasileiro; na implantação de danças árabes em centros culturais de nosso nordeste; em festivais 



 40

gastronômicos italianos em lugares onde nunca um italiano pisou, etc. Em síntese, estas 

motivações turísticas derivam de naturezas diversas e suas implicações repercutem diretamente 

no espaço geográfico, impregnando neste as marcas da atividade e construindo, com isso, os 

“espaços turísticos”. 

Com o turismo, enquanto atividade econômica que pressupõe gastos de naturezas 

variadas (hospedagens, alimentação, lazer, transportes, informações, etc), estes espaços 

refuncionalizados (que passam a investir turisticamente em áreas que antes não possuíam esta 

função) elaboram investimentos diversos para a atividade, com o intuito de novas receitas para 

estas áreas.  

Em resumo, o que antes era uma área deprimida e com pouca expressão econômica, 

por exemplo, uma área sertaneja, com o potencial surgimento de demanda turística, pode vir a se 

tornar um elemento da oferta turística a ser comercializado16. Dado este fato, novos gastos são 

destinados a estas novas áreas, tais como serviços de hospedagem, alimentação, transporte, 

artesanato, informações, etc. Decorrente destas novas possibilidades de gastos locais pelas divisas 

externas a serem deixadas virtual ou efetivamente, uma significativa cadeia produtiva 

movimenta-se em função destas visitações.  

De acordo com Fonseca (2005), o turismo pressupõe gastos de diferentes magnitudes 

e tipos. Este fato o diferencia das vivências de lazer em geral, uma vez que para a prática lúdica 

nem todas as suas vivências necessitam de recursos financeiros (visita a amigos, algumas práticas 

desportivas de rua, jogos recreativos, praias, rios, etc). É em função disso que Coriolano, citada 

em Fonseca (2005) menciona que o turismo adquire um status diferenciado das demais práticas 

de lazer em geral, dado sua dimensão de atividade econômica para a oferta comercial. Dito de 

outra forma, o turismo é uma prática social, mas uma prática que o mercado se apropria para a 

reprodução do capital. 

                                                 
16 “Nesse contexto, vale ressaltar o novo papel que o litoral nordestino passou a desenvolver por meio da atividade 
turística, proporcionando uma nova dinâmica à região, não apenas do ponto de vista econômico, mas, 
principalmente, na perspectiva sócio-espacial. A maior parte das capitais nordestinas passou a contar com a atividade 
turística de massa, que vem provocando mudanças, com reflexos não apenas no território, mas, principalmente, na 
condição de vida da sociedade, quer seja para incluí-la ou para excluí-la dos benefícios. Neste momento, o que era 
fator de miséria (o nordeste) passa a ser um elemento de possibilidades de desenvolvimento do turismo, atividade 
elitista para o contexto local” (GOMES et al, 2002). 
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Mas com todas estas considerações gerais sobre a atividade, como se define 

conceitualmente o turismo?  

Fonseca (2005) atribui ao conceito de turismo um tom de grande polêmica em sua 

definição. Com razão, não se encontra na literatura específica da área um consenso sobre o que é 

a atividade em termos conceituais. Isso para a ciência em geral constitui-se num elemento 

bastante positivo (já que a crise possibilidade o questionamento), mas para uma atividade 

econômica e conceitualmente técnica, torna-se extremamente difícil trabalhar com o tema sem 

estes elementos definidores bem delimitados.  

Definir um conceito para a atividade turística não tem sido tarefa fácil para os 

acadêmicos da área. Por se tratar de um setor que empiricamente existem inúmeros problemas de 

racionalização de seus componentes constituintes, seu conceito tem sido alvo de grandes 

controvérsias. Dito em outras palavras, os turistas, elementos fundantes da atividade, 

estatisticamente não são passíveis de uma contabilização exata e empiricamente o conceito de 

turismo pode não se adequar a determinadas realidades. Isso se deve a uma imprecisão estatística 

contida em diferentes escalas e motivações17.  

Um conceito de grandes referências (e óbvia “autoridade” operacional) nos trabalhos 

sobre turismo encontra-se na Organização Mundial do Turismo (OMT).  De acordo com ela: 

 

“O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas 
viagens e permanências em lugares distintos ao seu entorno habitual, por um 
período de tempo consecutivo inferior a um ano com fins de ócio, por negócios 
e outros”. (OMT apud FONSECA, 2005, p. 31). 

 

                                                 
17 Uma contundente conceituação da atividade turística vem sendo trabalhada por Coriolano & Silva (2005, p. 80), ao 
afirmarem que “o turismo exige viagem e os motivos desta viagem podem ser os mais variados, no entanto, para 
haver turismo há que existir lazer e entretenimento, haja vista que o lazer e o prazer são sua própria essência”. A 
grande limitação desta pertinente conceitualização reside justamente na impossibilidade de se mensurar, por 
exemplo, se um “turista de negócios” efetivamente reservou parte de sua viagem para o lazer. Diante desse fato, 
verifica-se um problema cíclico entre dados estatísticos e a essência da viagem turística. Para fins operacionais de 
pesquisa, deixemos de lado, por enquanto, esta nova forma de entender a atividade. 



 42

Neste conceito fica evidente a questão dos deslocamentos espaciais e o fator “duração 

limitada” da viagem como elementos distintivos do turismo de outros tipos de viagens, por 

exemplo, uma viagem por razões de doença ou viagens com intuito de residir no local de destino 

(fluxos migratórios). De acordo com Coriolano & Silva (2005, p. 81), esse conceito da OMT 

volta-se aos estudos de demanda e mercado, reduzindo o turista a clientes e números. Apesar 

desta limitação, empiricamente é o conceito que permite globalmente captar os fluxos turísticos 

sob a ótica da importação e exportação. 

Urry (1996) define o turismo como: 1. uma atividade de lazer, que pressupõe o seu 

oposto, isto é, o trabalho; 2. que envolve deslocamentos espaciais; 3. que os deslocamentos 

ocorrem para fora dos espaços habituais e existe a intenção de retorno ao local de origem; 4. que 

os lugares de objeto do olhar do turista não estão diretamente ligados ao trabalho remunerado; 5. 

que os locais a serem visitados são escolhidos mediante expectativas, através de desejos e da 

fantasia em conhecê-los; 6. que o olhar é construído através de signos, por exemplo, o beijo 

parisiense, os pubs ingleses, as cenas orientais, etc.  

Aprofundando a discussão, Sánches (1991) assim conceitua o turismo: 

 

“Em sentido amplo entendemos por turismo aquele deslocamento no espaço 
realizado por pessoas com fins de se servirem de outros espaços como lugares 
de ócio, bem para desfrutar dos recursos e atrativos naturais diferenciais que 
oferece o território ao qual se acolhe, bem para contemplar elementos 
genealógicos contidos nele, e também, para admirar relíquias e obras históricas 
que vivem no território, e as quais se lhes atribui um valor monumental, 
artístico ou cultural” (SANCHES, 1991, p. 217). 

 
 

Palomeque (2001) diz que não existe uma definição absoluta do termo turismo. No 

entanto, nos apresenta o seguinte entendimento, alicerçado como: 
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“Um fenômeno social que pode definir-se com três características básicas: 1. 
seu desenvolvimento contemporâneo. 2. sua natureza diversa e 3. sua estrutura 
complexa. (...). Atendendo a composição e a dinâmica de seus componentes, o 
turismo se define e interpreta como um sistema que compreende quatro 
elementos: a demanda (os turistas como consumidores), a oferta (os 
mecanismos públicos e privados que proporcionam e comercializam os recursos 
turísticos convertendo-lhes em produtos); os operadores do mercado 
(particularmente, agências de viagens e sistemas de transportes, conectividade e 
mobilidade turísticas) e, finalmente, o destino turístico que como espaço 
geográfico constitui a base onde tem lugar a conjunção entre a oferta e a 
demanda” (Vera et al apud PALOMEQUE, 2001, p. 111-112). 
 

 
 

Um outro elemento que torna seu conceito ainda mais polêmico é a grande 

segmentação que existe na atividade, por exemplo, ecoturismo, turismo rural, turismo cultural, de 

negócios, de aventura, de eventos, etc. Estas segmentações, ao invés de clarearem sua 

conceituação, contribuem ainda mais para a não precisão conceitual da atividade em sua 

definição técnica, devido suas peculiaridades. 

Na perspectiva aqui abordada, o turismo é uma atividade sócio-espacial (assim como 

Milton Santos aborda o espaço geográfico), onde, o real turista, deslocado de seu ambiente 

cotidiano/rotineiro, realiza um deslocamento espacial/temporal para outro local de sua escolha, 

com motivações diversas, a fim de novas experiências, profissionais e/ou de lazer. Fazer turismo 

significa uma ruptura com as práticas cotidianas, com o dia-a-dia de seu lugar de origem. Em 

síntese, a atividade turística é realizada em deslocamentos voluntários e temporários para outros 

locais, em oposição ao trabalho cotidiano/rotineiro e sob diversas motivações de lazer ou 

negócios (desde que haja lazer, na perspectiva de Coriolano & Silva, 2005). 

Palomeque (2001) diz que o turismo é essencialmente uma atividade de natureza 

espacial, visto o seu visível deslocamento geográfico de um ponto de origem à um ponto 

desejado. E, continuando tal raciocínio, Knafou, citado por Fonseca (2005), problematiza sobre a 

ruptura do espaço-tempo do cotidiano, onde o autor prefere adotar o termo “descontinuidade 

espaço-temporal”, para enfatizar as rupturas intrínsecas dos locais e do tempo cotidiano dos 

centros de origem dos turistas.  

Estas atividades turísticas não são praticadas, por conseguinte, nos espaços locais 

originários dos turistas, mas sim em espaços de escalas superiores, ou seja, escalas regionais, 
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nacionais ou internacionais. Não se faz turismo em bairros ou ruas cotidianas, mas sim em 

cidades, regiões ou países que não os de residência dos turistas.  

Existe um caráter fixo para o espaço turístico, isto é, os produtos turísticos não são 

passíveis de irem aos consumidores, assim como ocorre com os bens de consumo tradicionais 

(produtos de limpeza, papelaria, alimentos, eletrodomésticos, entre tantos outros). No caso do 

turismo, os visitantes são quem vão para os centros receptores e realizam lá suas práticas 

selecionadas. Rubio (1986) diz que estes produtos turísticos não podem ser transladados, isto é, 

devem ser consumidos ali mesmo onde são comercializados.  

Dentro desta definição de turismo, Fernando Vera et al (1997, p. 38-41) elabora 

didaticamente os elementos que compõem o sistema turístico, dado pelos fatores de captação da 

demanda e consolidação mínima de um produto turístico a ser comercializado. Para eles, assim se 

estrutura um destino turístico: 

a) Os turistas como consumidores que decidem; b) Os mecanismos públicos e 

privados que organizam e comercializam os recursos turísticos convertendo-lhes em produtos; c) 

Os sistemas de transportes, conectividades e mobilidade turística entre os espaços emissores e 

receptores; d) O destino turístico capaz de atrair fluxos turísticos. Neste destino pode-se 

distinguir, por sua vez, os seguintes elementos básicos: - Recursos de atração, ou seja, os 

atrativos turísticos em geral (naturais, culturais ou criados); - A sociedade local, que define as 

linhas gerais da atividade no território, de acordo com o grau de envolvimento e autonomia que 

possui em relação à atividade turística que se desenvolve em seus domínios espaciais; - A oferta 

de serviços que proporciona o consumo do espaço turístico (hotéis, bares, restaurantes, 

equipamentos de lazer, etc.); - e A infra-estrutura e equipamentos que possibilitam a 

acessibilidade, onde se destacam as rodovias, os portos, os aeroportos, os sistemas de 

informações turísticas, o marketing, o trabalho das agências de emissivos e receptivos, etc. 

O grau de autonomia da sociedade local varia de lugar para lugar e, de acordo com o 

que se tem vivenciado nas realidades periféricas, o que se tem visto são comunidades muito 

passivas frente às ações dos agentes privados e dos poderes municipais e estaduais, ficando, 

muitas vezes, marginalizadas sob diversas possibilidades a serem extraídas da atividade; além de 
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freqüentemente sofrerem os efeitos da implantação do turismo em seu território de forma 

desordenada. 

Retomando os fundamentos teóricos, de acordo Fonseca (2005), citando Gottdiener, o 

turismo tem estruturalmente convertido o espaço social em mercadoria. Tal consideração é de 

significativa precisão, uma vez que esta mercadoria passa a comandar os ditames de toda a lógica 

de ordenamento e condução da vida de muitas cidades. E a sociedade local, devendo ser 

definidora das ações existentes turisticamente em seu território, torna-se em diversos casos 

passivas a esta “mercadorização” do espaço. Esta também é a posição de Sánches (1991), ao 

dizer que a utilização de espaços de ócio implica atividades econômicas e conseqüentemente a 

transformação destes em mercadorias capazes de serem vendidas. Vainer (2000) enfaticamente 

pode ser utilizado nesta reflexão, uma vez que a sua idéia de cidade-mercadoria, cidade-empresa 

e pátria consensual expressa tal utilização dos espaços turísticos como locais de reprodução do 

capital para uma ínfima parcela que pode consumir seus serviços elitistas. 

Este espaço convertido em mercadoria pelo turismo possui uma dupla essência que 

lhe proporciona o status de natureza geográfica, ou seja, o espaço é “objeto” de consumo da 

atividade e o turismo é a “ação” (indissociavelmente o agente) das transformações deste mesmo 

espaço. Esta dialética atribui ao turismo um papel relevante na ciência geográfica, e toda a sua 

dinamicidade atribui a análise espacial um papel central para a atividade, sobretudo quando 

lidamos com práticas, interações e repercussões espaciais. 

Sánches (1991) trabalha esta dialética turismo/espaço na presente perspectiva, ou 

seja, produção/consumo. Para ele, o espaço é suporte da atividade e também é produtor de valor. 

Clareando suas idéias a partir de Milton Santos, o espaço constitui-se em conteúdo de consumo 

do turismo e concomitantemente, a atividade torna-se produtora de espaço, implicando alterações 

no território, através da construção de serviços e equipamentos de suporte para a elaboração dos 

produtos turísticos.  

Para Sánches (1991, p. 220), toda atividade social e econômica necessita de forma 

imprescindível de uma base territorial para se desenvolver. O espaço neste caso é o suporte do 

turismo para a concretização da atividade. Na presente perspectiva, alicerçada em Milton Santos 

(1999), o espaço não é apenas suporte, algo condicionado, mas sim objeto e ação (conteúdo 
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natural, técnico e social) de consumo da atividade, por conseguinte, condicionando-o 

dialeticamente. Paralelamente, como esta atividade necessita de elementos de apoio para a sua 

viabilização material e simbólica, o turismo atua como agente produtor do espaço, na medida em 

que, ainda de acordo com Sánches (1991), há a necessidade da produção de espaços 

complementares necessários, tais como alojamentos, alimentação, manutenção, serviços, etc. O 

espaço após o turismo não é o espaço precedente à implementação da atividade. 

O espaço, na perspectiva de Santos (1999), ou seja, como sendo um sistema 

indissociável de objetos e de ações (as formas-conteúdo) é, para este trabalho, considerado como 

um meio de consumo da atividade turística em sua dinâmica vigente no setor de serviços. Cruz 

(2001) diz que o espaço é o principal objeto de consumo do turismo. Para ela, nenhuma outra 

atividade consome, elementarmente, espaço, o que faz do turismo um importante fator de 

diferenciação espacial.  

No atual contexto de globalização pode-se seguramente afirmar que as localidades 

que se julguem aptas a serem centros receptores devem apresentar características singulares que 

as diferenciem e que possam, com isso, obterem o status de centros diferenciados 

geograficamente, possibilitando, por conseguinte, a atração de turistas.  

Fonseca (2005), ao referenciar Soneiro em seu texto, diz que a diferenciação espacial 

é um aspecto importante na análise do fenômeno turístico, o que nos leva a inferir que, na atual 

conjuntura globalizada em que vivemos, pensar a relação global-local-(...)-global é tarefa 

necessariamente importante para compreendermos o turismo e seus mecanismos de atratividade.   

Rogério Haesbaert (1999) diz que com a globalização se observa um grande interesse 

pelas peculiaridades existentes no espaço geográfico, onde o turismo aparece como um elemento 

crucial para reforçar estas características singulares. Ele diz que:  

 
“Apesar da propalada globalização homogeneizadora o que vemos, 
concomitantemente, é uma permanente reconstrução da heterogeneidade e da 
fragmentação via novas desigualdades e recriação da diferença em todos os 
cantos do planeta (...) A relevância da questão regional não está ligada apenas à 
realidade concreta que mostra uma nova força das singularidades, um revigorar 
dos localismos/regionalismos e das desigualdades espaciais” (HAESBAERT, 
1999). 



 47

E reforçando sobre a atividade turística: 

 
“Mas sem dúvida uma das áreas que mais tem estimulado a diversidade 
territorial, através da valorização e/ou da re-criação da diferença (quando não 
do exótico) é o turismo, um dos setores mais dinâmicos da economia 
contemporânea” (HAESBAERT, 1999). 

 
Tal busca pela diferenciação espacial (revigorar destes localismos/regionalismos que 

nos fala Haesbaert) constitui-se num forte fator de competitividade turística, onde as diferentes 

localidades receptoras tentam reforçar ainda mais suas estratégias de promoção de seus atrativos 

e, com isso, ressaltam as particularidades locais. Fonseca (2005) diz que a diferenciação espacial 

constitui-se num dos temas clássicos do pensamento geográfico. Para ela, autores como Hettner e 

La Blache propuseram ao mesmo importantes enfoques de interpretação. No entanto, Sauer foi o 

primeiro a afirmar a primazia da diferenciação do espaço como objeto principal da geografia 

científica. Hartshorne posteriormente conduziu tal tema no intuito de proporcionar a geografia 

novas abordagens teóricas e visões epistemológicas para a análise do espaço. Smith (1988, p. 

154) está de acordo com essa afirmação, ao afirmar que foi Carl Sauer, em 1925, quem parece 

ter primeiramente discutido a diferenciação de áreas per si e Hartshorne foi um de seus mais 

entusiasmados defensores. 

Fonseca (2005, p. 34) afirma que o espaço é naturalmente diferenciado, mas os 

estudos desenvolvidos pela geografia humana buscam analisar essa diferenciação a partir das 

relações estabelecidas pelos grupos sociais. A autora diz que com a globalização ocorre uma 

intensificação da competitividade entre as empresas, bem como entre as unidades espaciais pela 

atração de novos investimentos. Nesse contexto de acirramento da competitividade, “o entorno” 

(PORTER, 1989 apud Fonseca (2005)), isto é, as características do espaço geográfico, assumem 

grande relevância para que as empresas obtenham vantagens competitivas. (FONSECA, 2005, p. 

35). Os recursos de atrações turísticas e as ações para produzir o produto turístico são quem ditam 

estas formas de competitividade e de diferenciação espacial, tendo em vista a captação de novas 

demandas por tais recursos.  

Retomando os elementos que Fernando Vera et al (1997) enumera no início desta 

seção, acerca do destino turístico, ou seja, os recursos de atração, a oferta de serviços, a infra-
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estrutura/equipamentos e a sociedade local, é justamente o primeiro destes subsídios, isto é, os 

recursos de atração, que atingem diretamente as motivações sociais pela viagem e, 

conseqüentemente, as formas de interação e de diferenciação espacial. 

Parafraseando e interpretando18 Blasco (1996, p. 103), recursos são aqueles 

elementos que satisfazem as necessidades humanas e que o homem dispõe de capacidade para 

utilizá-los. O autor está falando especificamente dos recursos naturais, fatores essenciais para o 

turismo, mas pode-se ampliar seu conceito de recurso e tentar entender o fenômeno turístico de 

maneira mais geral, ou seja, relacionar todas as possibilidades de recursos existentes num 

potencial destino e ver a relação que se estabelece entre o espaço e a atividade.  

Palomeque (2001) também diferencia recursos turísticos de produtos turísticos. Para 

ele, recurso turístico é todo elemento natural, toda a atividade humana ou todo resultado desta 

atividade que pode mover e gerar deslocamentos. Já o produto envolve um conjunto de bens e 

serviços que auxiliam complementar e complexamente estes recursos. O produto envolve uma 

estrutura complexa de auxílio ao recurso (PALOMEQUE, 2001, p. 116-117).  

Estes recursos têm que estar disponíveis para a atividade, isto é, eles efetivamente 

devem estar dispostos no espaço para os seus devidos fins. Não adianta imaginar o consumo 

paisagístico de uma cachoeira numa cidade que não possui sequer um riacho. A não ser que se 

crie artificialmente, este recurso não existe.  

Os mesmos per si não são passíveis, de forma plena, de virarem objetos de consumo 

turísticos. Eles não possuem as condições específicas para operacionalizarem a atividade. Estes 

recursos devem estar organizados comercialmente para que se transformem em produtos 

turísticos. São necessárias algumas adequações para que virem produtos, tais como a 

implementação de serviços de hospedagem, alimentação, informação, recreação, etc. 

Estes recursos e produtos surgem de diferentes motivações, sejam novos gostos 

efêmeros (modismos) ou tendências duradouras. Partindo da constatação de que o valor 

                                                 
18 Blasco (1996, p. 103) preocupa-se fundamentalmente neste conceito em enfatizar dois pontos centrais: satisfação 
de necessidades e possibilidade real de uso. Assim se expressa o autor, ao definir o que considera um recurso natural: 
“aquellos elementos de la Naturaleza que satisfacen uma necesidad humana y que el hombre dispone de la capacidad 
para utilizarlos”.  
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recreativo do espaço varia com o passar do tempo (Rubio, 1986, p. 48), pode-se inferir que 

recursos e produtos são visualizados (criados e/ou destruídos) em diversos centros receptores dos 

mais diversos países (a busca pela competitividade acirra estas alterações). Rubio (1986) se 

questiona o porque de alguns espaços serem mais atrativos do que outros, ou seja, o que motiva 

pessoas a visitarem determinados locais e outros não. Sua resposta está na questão dos valores 

societais, mas precisamente no problema dos modismos vigentes na moderna sociedade de 

consumo. 

Na elaboração destes produtos, segundo Machín apud Fonseca (2005), é necessária 

uma combinação de elementos tangíveis e intangíveis que visem atender as expectativas e 

motivações dos clientes. Neste sentido, a imagem do lugar, ou, de maneira abrangente, o espaço, 

passa a ter papel fundamental para a comercialização destes produtos. Não somente do lugar, 

pode-se dizer, mas também do seu entorno. O importante é que o espaço, ao mesmo tempo em 

que é objeto de consumo do turismo, é também fator de produção de sua mudança. Em outras 

palavras, há uma dialética entre espaço e turismo, dada pela criação e recriação do espaço 

segundo uma lógica de produção. 

Sánches (1991, p. 219) diz que a incorporação do espaço de ócio ao processo 

econômico implica a configuração de uma atividade produtiva que o transforma em mercadoria, 

conforme já mencionado. Rubio (1986, p. 50) diz que as práticas das atividades turísticas levam a 

diversas formas de utilização do espaço e, algumas delas, em determinadas circunstâncias, podem 

chegar a atuar como fator estruturante do campo de forças que é a paisagem (materialidade do 

espaço para Santos (1999)). 

Ainda segundo Rubio, o turismo põe em marcha processos dotados de grande 

capacidade organizadora do território. Cals (1986, p. 155) reforça esta concepção modeladora do 

espaço advinda do turismo, ao dizer que o que diferencia o turismo das demais categorias 

econômicas existentes no setor de serviços é a sua capacidade de transformação do território e de 

seu entorno. 

A funcionalização do espaço, já mencionada, representa convertê-lo em um meio de 

produção específico, aproveitando certos fatores físicos e sociais nele contidos. Interessa dar-se 

conta que o espaço como suporte, tal como se nos oferece em suas características físicas, deve ser 
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requalificado para que seja possível utilizá-lo em uma função concreta, quando esta há de 

integrar-se no sistema produtivo (Sánches, 1991). Neste sentido o princípio da polifuncionalidade 

potencial do espaço (Sánches, 1991, p. 222) atribui ao mesmo uma extrema capacidade de 

consumir-se (mais possibilidades produtivas) e, portanto, modificar-se. Nesta conotação, o 

espaço polifuncional possui melhores condições competitivas, uma vez que não está atrelado à 

uma única atividade produtiva. 

No Estado do Rio Grande do Norte, fundamentalmente a partir dos anos 90 do 

recente século passado, a atividade turística passou a ser central na estruturação do espaço 

litorâneo potiguar, sobretudo através da ação do poder público na inserção da atividade no 

circuito geral da economia. Com o turismo, uma nova funcionalidade econômica se incorpora ao 

espaço potiguar, dando efetivamente uma outra possibilidade de reprodução material a seus 

municípios, em especial aos vigentes na hinterlândia natalense, muito embora os fatores 

espaciais da decisão turística (RUBIO, 1986) não tenham favorecido simetricamente toda a área 

litorânea. O tipo de desenvolvimento que teve o turismo no RN será objeto de estudo do próximo 

capítulo.  

Por fim, não tentando exaurir este debate teórico, no atual contexto de globalização, o 

espaço turístico assume uma função produtiva, pelo fato de tratar do uso de recursos físicos e 

culturais que precisam de uma série de serviços para que sejam comercializados turisticamente. 

Tais espaços, na medida em que materialmente se tornam mais complexos (através, também, da 

competitividade empresarial) criam e recriam novas formas espaciais19, auferindo as populações 

locais novas formas de inserção na vida econômica. No entanto, o conteúdo e as perspectivas 

desta inserção não corresponde totalmente às expectativas descritas pelos apologistas, devido as 

novas regras do jogo estipuladas pelo recente período da acumulação capitalista. 

 

 

 

                                                 
19 Estradas, pontes, hotéis, resorts, aeroportos, rodoviárias, etc. 
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2  A RACIONALIDADE DAS POLÍTICAS DE TURISMO 

2.1 O Lugar do RN na Região Nordeste 

 

Pensar a emergência do turismo no Rio Grande do Norte é pensar antes no contexto 

geral do desenvolvimento econômico da região Nordeste e o lugar do Estado em sua dinâmica 

político/econômica regional. A fragilidade econômica do Nordeste data historicamente da 

colonização do país, agravando-se fundamentalmente na crise de seus ciclos econômicos. 

Tomando-se em conta a importância que a região possuía no cenário colonial como centro 

produtor de gêneros primários mestres da história dependente do país (açúcar e algodão, por 

exemplo), a decadência destas economias rebateria na região uma profunda convulsão interna, 

agravada, sobretudo, com o início da crise econômica que viria a se instaurar no século XX. 

Nas palavras de Roberto Lobato Corrêa (2001), o Nordeste traduz-se como a “região 

das perdas”: perdas demográficas, econômicas e políticas. Para Corrêa: a) suas atividades mais 

dinâmicas são controladas de fora da região, estando voltadas, também, para fora; b) há um 

pequeno grau de articulação interna, devido este espaço ser organizado para fora; c) há um baixo 

nível de renda da maior parte da população, junto com os outros índices de qualidade de vida; d) 

há uma menor variedade e densidade das formas espaciais: menor acúmulo de obras do homem 

sobre o território - menos portos, menos cidades pólos, etc; e) houveram as perdas demográficas 

para o Centro-Sul (área core de atração pós 1950) e para o Norte (economia da borracha) do país; 

f) e ainda, a região viveu um cenário declinante da agropecuária no contexto nacional. 

 
 

“O declínio já é antigo e pode ser caracterizado pela crescente menor 
importância da cultura canavieira, e pela queda da participação relativa na 
produção nacional do algodão. O cacau, produto que a Bahia detém de longe o 
primeiro lugar, está com sua produção limitada. Por outro lado, os produtos que 
conferem aos Nordeste uma especialização produtiva são de pequena expressão 
nacional: agave, mamona e as frutas produzidas sob moderna tecnologia” 
(CORRÊA, 2001). 
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Para Caio Prado Júnior, a explicação geral desta estrutura periférica do Nordeste 

encontra-se “sobretudo na decadência das lavouras tradicionais daquele primeiro setor; 

decadência para que não se encontrou, como se deu no Sul com o café, um substituto adequado” 

(2004, p. 157-158). Além deste problema de substituição dos produtos primários, as 

concorrências internas e externas trataram de deprimi-lo ainda mais. O algodão é substituído pela 

produção americana; a cessação em 1850 da corrente de escravos importados da África limita a 

abundância de mão-de-obra barata; a cana-de-açúcar é substituída pela beterraba, etc. Mas o que, 

para Prado Júnior (2004, p. 159) realmente favoreceu o Sul em contraste com o Norte, foi a 

aclimatação admirável da cultura do café no correr do século XIX. O Nordeste que no Brasil 

colônia, com exceção do ligeiro período aurífero do Centro-Sul, constituiu-se no centro da 

precária vida social e política, caminhará a partir do século XIX para uma região marginal ao 

Centro-Sul produtor de café, fundamentalmente o oeste paulista.  

As deficiências sociais de desenvolvimento, termo este qualitativamente alicerçado 

em níveis de educação, saúde, renda, habitação e outros temas, são aspectos estruturais da 

realidade histórica do Brasil colônia. Se por um lado, o Brasil durante os períodos de apogeu do 

açúcar, do algodão, da mineração, do tabaco, etc., se constituiu num importante pólo de 

“crescimento” econômico, socialmente o quadro de miséria humana que compunha o território 

era de se inquietar. A vida social da colônia se voltava quase que exclusivamente para a 

exportação de seus gêneros primários e a região nordeste detinha importante parcela nessa 

economia nacional. Com o deslocamento da vida econômica e política do Nordeste para o 

Centro-Sul, as deficiências sociais se agravaram ainda mais na parte norte de um Brasil não mais 

colônia, mas sim Império. Com a proclamação da República, a centralidade do Centro-Sul sobre 

o Nordeste se acentuou bruscamente. A região neste momento se situa à margem do centro do 

sistema econômico nacional, e entre seus estados há uma diferenciação espacial bastante nítida.  

O Rio Grande do Norte sempre teve uma posição intermediária na economia da 

região. Nem comandava sua dinâmica, nem tampouco era ator inexpressivo. Foi produtor de 

quase todos os gêneros primários de exportação, fundamentalmente cana-de-açúcar e algodão. No 

entanto, é somente em meados do século XX que o Estado emerge como espaço mais dinâmico, 

embora ainda com sua economia geral baseada em bens primários de exportação. Com a 2ª 
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Guerra Mundial, sua capital, Natal, tem um papel estratégico-militar central, dotando-se inclusive 

de novas infra-estruturas e novos modos de vida. 

Mais recentemente, tomando como base a seletividade da modernidade nos espaços 

econômicos, Felipe (2002, p. 231) realça a dinamicidade de outros produtos, que revigoraram-se 

(ou emergiram) no quadro exportador do Estado, em especial, na região do vale do Açu e parte da 

região de Mossoró, as frutas tropicais e a exploração do petróleo e gás. Lembremos ainda da 

exploração carcinícula do camarão, que já se expande indiscriminadamente pelo Estado; e a 

produção do sal marinho que abrange a parte litorânea do norte potiguar. Afora estes produtos, há 

o turismo nos anos 90 emergindo como atividade terciária de destaque, sobretudo em sua capital, 

contribuindo bastante para uma nova inserção do RN na dinâmica regional/nacional.  

 

2.2 A Centralidade de Natal na Economia Potiguar 

 

A centralidade espacial da cidade do Natal na história do Estado do Rio Grande do 

Norte deve-se, sobretudo, a fatores naturais (cidade litorânea), fatores demográficos (por 

concentrar a nascente população da capitania) e por questões táticas (sua posição estratégica na 

consolidação territorial da capitania). 

Desde o processo de ocupação da capitania iniciado no século XVI, quando em seu 

término (final do século) Portugal define uma política de povoamento da costa atlântica 

(CLEMENTINO,1995, p.48-49), Natal já desfrutava de uma certa centralidade política, a se 

iniciar pela ocupação do território, dada pela construção da Fortaleza dos Reis Magos20.  

                                                 
20 “Mascarenhas Homem, conduzindo 400 homens em seus navios, entrou na barra do Potengi a 25 de dezembro de 
1597. Um rei fanaticamente católico mandara criar uma cidade, e por coincidência a frota chega no dia de Natal. O 
arquiteto engenheiro é o padre Gaspar de Samperes. Sobre os arrecifes de arenitos, traça a fortaleza que fica 
protegida pelo rio e pelo mar circundantes. Planta-se uma bela estrela sobre os arrecifes. Um polígono estrelado, 
clássico. A construção se inicia a 6 de janeiro, dia dos Reis Magos, no ano de 1598. A primeira construção da 
fortaleza, que já seguiu o desenho original, é concluída no dia de São João, 24 de junho do mesmo ano. (...). Nesse 
mesmo dia Mascarenhas Homem passou o comando a Jerônimo de Albuquerque, mameluco descendente de tupi, 
com guarnição artilharia e munições” (LIMA, 1999, p. 38). 
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Denise Monteiro (2002, p. 36) afirma que após a conquista de um ponto da capitania 

do Rio Grande,  

 
“Deu-se, a partir dele, a ocupação do território pelos colonizadores. A fundação 
de uma pequena povoação, em 25 de dezembro de 1599, situada numa área 
elevada, três quilômetros acima do forte e à margem direita do rio [...] reforçava 
a presença física e cultural do homem branco. A Povoação dos Reis (grifo do 
autor), cuja denominação se referia a valores culturais da Europa e do 
Cristianismo, daria origem a Natal”.  
 
 

A “captura” do Rio Grande pelos portugueses, no dizer de Clementino, justificou-se 

pelos seus fins militares. Ao desembarcarem e construírem a fortaleza, “a meia légua acima do 

forte”, fundaram o povoado que se chamaria Natal (CLEMENTINO, 1995, p. 49), que mais tarde 

viria a se tornar a área de maior adensamento populacional e cumprir o papel político-burocrático 

de capital do Estado. 

A concentração populacional e econômica inicial localizou-se basicamente no litoral, 

“com a cultura da cana-de-açúcar no litoral úmido nordestino e nos vales úmidos dos rios 

Potengi, Ceará-Mirim, Trairí e Curimataú no Rio Grande do Norte” (CLEMENTINO, 1995, p. 

49). Mais tarde ocorreria a ocupação, mesmo dispersa, do interior, através da pecuária extensiva.  

A história econômica local alternava-se, genericamente, entre as culturas da cana-de-

açúcar e do algodão, paralelo a atividade criatória do gado. Permutavam-se, por conseguinte, uma 

relação natural entre litoral e interior, basicamente através da polarização existente entre Natal e 

sua hinterlândia produtora de cana-de-açúcar, e a região oeste, representada pela cidade de 

Mossoró, com a cultura do algodão e a criação do gado.  

Lopes Júnior (2000, p. 25) menciona que “Mossoró, então um centro polarizador da 

comercialização e industrialização do algodão do interior do Rio Grande do Norte e dos sertões 

cearense e paraibano, era a cidade economicamente mais ativa do Estado”. Monteiro (2002, p. 

175) diz que Mossoró, “povoação que surgira às margens do rio de mesmo nome”, 

provavelmente em função de antigos caminhos de gado, tinha, até meados do século XIX, toda a 

produção oeste da província, produção esta escoada para Aracati/CE. Com a decadência deste 
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porto cearense, e a abertura do porto de Areia Branca/RN em 1867 (com o grande surto 

exportador de algodão desses anos), Mossoró se tornava um importante centro comercial. Neste 

espaço passavam mercadorias não só do oeste potiguar, mas também de partes do Ceará, sertão 

paraibano e região do Seridó (MONTEIRO, 2002, p. 175). 

Mesmo como essa destacada importância econômica da cidade de Mossoró e a 

limitada capacidade produtiva natalense, o século 20 começa tendo no RN duas cidades com 

funções comerciais específicas. Mossoró centraliza a exportação do sal, algodão, cera de 

carnaúba e couros e peles; e Natal, a de açúcar e algodão, principalmente, além de fazer a 

importação por cabotagem (era quase nenhuma a importação direta do exterior) 

(CLEMENTINO,1995, p. 103). 

A pouca importância comercial de Natal, entretanto, não advinha apenas das 

dificuldades técnicas de seu porto. Cercada de dunas, com acesso precário, a capital padecia, 

também, de um relativo isolamento físico. Em alguns momentos, teve a sua condição de 

entreposto comercial eclipsada pela vizinha cidade de Macaíba (CLEMENTINO, 1995, p. 109). 

Lopes Júnior (2000, p. 25) reforça esta idéia dizendo que: “Natal, rodeada por dunas e tabuleiros, 

relacionava-se com o mundo através do mar. Por seu precário porto chegavam, até as primeiras 

décadas do século vinte, produtos, pessoas e informações”.  

Mossoró, como empório comercial que importava e exportava com desenvoltura, 

começou a dar sinais de exaustão na terceira década do século XX. Entre 1924 e 1926 a 

historiografia local situa a derrocada da economia mossoroense (êxodo em outras praças), 

conforme aponta Clementino (1995, p. 112). 

De um lado, então, Mossoró se mantém como importante núcleo urbano regional e 

como segunda cidade do Rio Grande do Norte, devido em parte às condições favoráveis de 

expansão de atividades vinculadas ao mercado interno. Por outro lado, a economia local potiguar 

a partir de 1940 consegue iniciar um movimento de diversificação produtiva, fruto de imposições 

externas que se dão no mercado brasileiro pela emergência da 2ª Guerra Mundial. Abre-se a 

possibilidade de novos produtos na pauta de exportações estadual com a extração da sheelita-

mineral e com a produção de sisal devido a ampliação da demanda por matérias-primas por parte 

da indústria têxtil de cordoaria (CLEMENTINO, 1995, p. 137). A 2° Grande Guerra Mundial vai 
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ter um significado especial para a dinâmica econômica do RN e sua relação com a urbanização; e 

chega a interferir, diretamente, no processo de constituição do urbano em Natal. O Governo 

Brasileiro cede aos EUA seu litoral para instalação de bases militares e Natal sedia uma delas.  

Natal neste momento assume mais claramente sua função burocrático-administrativa 

e inicia seu processo de desenvolvimento urbano. Este processo de urbanização na cidade possui 

genericamente dois grandes momentos: antes e após a 2ª Guerra Mundial. De acordo com 

Clementino (1995, p. 184-186), antes da 2ª Guerra observa-se em Natal um quadro econômico 

pouco significativo e um lento processo de concentração de atividades e de população. Durante o 

episódio da Guerra, Natal se torna um ponto estratégico militar, já que sedia tropas americanas e 

brasileiras, e com isso, desencadeia fluxos migratórios (passando a concentrar população civil e 

militar), além de conseqüentemente crescer o número de atividades comerciais e de serviços. 

Paralelo a disso, ainda há o início do processo de especulação imobiliária urbana na cidade. 

No período pré e pós-SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(1950-60), Clementino (1995) expõe cronologicamente alguns episódios que configuraram a 

constituição urbana de Natal, acontecimentos basilares para a centralidade da cidade na 

estruturação da vida social do Estado. Destacam-se, portanto: 

 

 O aumento populacional nos anos 60; 

  A fixação de contingentes militares brasileiros; 

 O desencadeamento na cidade de um processo de especulação imobiliária 

através de loteamentos (décadas de 50 e 60); 

 O surgimento dos primeiros programas habitacionais (década de 60); 

 A criação de infra-estrutura com recursos governamentais (anos 60); 

 O aumento, a partir dos anos 1970, do ritmo de concentração de atividades 

econômicas e de população; 

 O início da política de desenvolvimento do parque industrial têxtil; 

 O processo de modernização industrial; 

 O início das atividades da Petrobrás no Estado; 
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 A consolidação de uma parcela da população com salários médios altos, 

basicamente do serviço público e de técnicos da Petrobrás; 

 A construção dos grandes conjuntos habitacionais na periferia da cidade; 

 A abertura dos primeiros shoppings centers (anos 90); 

 A dinamização da construção civil, aumentando, com isso, o processo de 

especulação imobiliária da terra urbana; 

 E o início do processo de verticalização da cidade. 

 

 

O que Clementino (1995) traz de importante (para os objetivos aqui presentes) neste 

breve resgate histórico da economia do RN é justamente o contexto de surgimento do turismo no 

Estado, mais especificamente em Natal. Coloca a autora que após as mudanças acima 

enumeradas tem-se o início da atividade turística (a partir de 1983 com a conclusão de 

investimentos em infra-estrutura hoteleira – Via Costeira), onde ocorreu a transferência e/ou 

integração de capitais da construção civil e setor imobiliário para a atividade (hotelaria) e, com 

isso, iniciou-se o crescimento dos serviços em função do turismo. 

Neste cenário de princípio da “turistificação” de Natal, através de ações 

implementadas fundamentalmente pelo poder público pós anos 80, emergem processos espaciais 

que dotam o Estado de uma nova racionalidade, isto é, o princípio do mercado de serviços 

turísticos. Como marco histórico deste, a Via Costeira se configura como o embrião racional do 

processo. No entanto, anterior a sua edificação, algumas ações pontuais foram implementadas 

pelo Governo do Estado visando à captação de demanda, resultado, aliás, nada satisfatório.  
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2.3 Natureza e Significado da Expansão do Turismo Potiguar 

2.3.1 Primeiras Iniciativas Turísticas no Estado: o princípio da irracionalidade 

 

Lopes Júnior (2000, p. 38) aponta que “documentos de diagnóstico da realidade 

econômica e proposição de modelos de desenvolvimento econômico para o Nordeste brasileiro, 

produzidos por técnicos da SUDENE, já apontavam, no final da década de sessenta, o turismo 

como uma alternativa possível de desenvolvimento regional”. Diz ele que tal avaliação baseava-

se nas potencialidades que possuía a região, estas voltadas fundamentalmente em suas riquezas 

naturais (sol e mar), necessitando para a sua exploração, por conseguinte, de infra-estrutura (com 

destaque para a questão viária) e de ações voltadas à captação de investimentos.  

Coloca este autor que, em 1972, o Governo do Estado cria a Emproturn - Empresa de 

Promoção do Turismo do Rio Grande do Norte, visando a elaboração de uma política de 

desenvolvimento para a atividade turística no Estado, até então, inexistente. No entanto, nos 

alerta Lopes Júnior, que o percurso trilhado foi de grande irracionalidade econômica. Em termos 

capitalistas, dizemos que seu caráter aventureiro seria pasmado numa análise weberiana do 

capitalismo moderno. Assim coloca-nos o referido autor: 

 

“O caminho seguido, analisando-se retrospectivamente, foi surrealista: criar 
hotéis em pequenas cidades do interior e revitalizar o velho hotel (estatal) de 
Olho D’água do Milho. Esses hotéis, criados para satisfazer chefes políticos 
locais, mostraram-se logo completamente inviáveis. Sua história, como não 
poderia deixar de ser, foi a do desperdício e da irracionalidade. Apenas o Hotel 
Termas (Mossoró-RN) mostrou-se viável e conseguiu se firmar 
economicamente, sendo privatizado no início dos anos noventa” (LOPES 
JÚNIOR, 2000, p. 38). 

 
 

Mesmo assim, neste período surge, na capital do Estado, Natal, dois hotéis de porte 

significativo para o tamanho da cidade e com alguma infra-estrutura de apoio, um situado na 

praia do Meio (Hotel Reis Magos) e outro no centro da cidade (Ducal Palace), ambos não 
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vocacionados inicialmente para o turismo, e sim para a vinda de autoridades, pessoal técnico 

empregado na cidade, celebridades e empresários diversos. 

O turismo em Natal ainda assim apresentava-se bastante limitado no início dos anos 

oitenta. O turismo litorâneo no estado era praticado principalmente por aventureiros, 

expressivamente estudantes, fato que implica em menor necessidade de infra-estrutura ou mesmo 

nenhuma. A ocupação das praias vizinhas a Natal já havia sido iniciada através das chamadas 

casas de veraneio ou segunda residência, embora não com a intensidade de anos posteriores. O 

turismo no Estado e, principalmente em Natal, emerge fundamentalmente através da construção 

da Via Costeira, resultado da política de projetos de infra-estrutura turística (os Megaprojetos) no 

Nordeste para a produção de espaços turísticos litorâneos para a região.  

 

2.3.2 A Política de Megaprojetos: a razão parasitária sob a égide do Estado 

 

O turismo enquanto fenômeno de deslocamentos massivos, racionalmente 

organizados para o Nordeste brasileiro, somente aparece no início dos anos oitenta. Embora 

algumas cidades, em especial Salvador (BA) e Recife (PE), já apresentassem sinais de demanda 

de visitantes, efetivamente o turismo como o conhecemos hoje somente deu-se a partir de uma 

política pública de desenvolvimento turístico: a Política de Megaprojetos. 

Segundo Cruz (1999, p. 264), “a Política de Megaprojetos corresponde à prática de 

implantação de grandes projetos turísticos, levada a cabo por governos de sete dos nove estados 

nordestinos, cada qual agindo em âmbito estadual”. Estes sete estados foram o Ceará, 

Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Bahia, Sergipe e o Rio Grande do Norte. 

O RN foi o primeiro estado a gerar este megaprojeto no âmbito desta política pública, 

no início da década de 80, tendo com ponto de partida, segundo Itamar de Souza, os recursos do 

II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), que destinava na época “vultosos recursos para 

a implantação de projetos turísticos na orla marítima de várias capitais brasileiras” (2001, p. 637). 
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O projeto intitulado “Parque das Dunas-Via Costeira” PD/VC, em Natal, entra então, 

como o piloto regional nesta empreitada turística desordenada. Então, “em março de 1979, o 

Governo do Estado abriu concorrência para a construção da Via Costeira, vencendo a Empresa 

Industrial Técnica (EIT), do Rio Grande do Norte” (SOUZA, 2001, p. 638), ação esta durante o 

governo do Sr. Tarcísio Maia. Coloca Itamar de Souza, no entanto, que: 

 
“O governador Tarcísio Maia preparou toda a parte técnica-institucional para 
que seu sucessor no governo do estado, Lavoisier Maia, implantasse 
efetivamente o projeto Parque das Dunas/Via Costeira [...] No ultimo dia de seu 
mandato, isto é, em 15 de março de 1983, o governador Lavoisier Maia 
inaugurou com grandes festividades a Via Costeira [...]” (SOUZA, 2001, p. 
638). 
 

Esta (a Via Costeira) foi o “marco fundamental para a expansão da atividade turística 

local e a produção social de Natal como cidade turística”, sendo ela “uma avenida de 12 km que 

liga a praia de Areia Preta, próxima ao centro, à de Ponta Negra, no extremo sul da cidade” 

(LOPES JÚNIOR, 2000, p. 39). 

A construção desta Via Costeira baseia-se no que chamamos de privatização do 

patrimônio público a baixo custo, fenômeno este ligado a privatização de extensos trechos de 

litoral voltados ao capital, privatização expressivamente irregular quanto ao sistema geral de 

preços ligado à base fundiária e de caráter eminentemente excludente da população local. 

Francisco de Oliveira, citado por Lopes Júnior (2000), considera tal fenômeno como o 

“desenvolvimento econômico via afirmação do Estado de mal-estar social, isto é, ancorado na 

privatização dos fundos públicos”, isto porque os “empreendimentos que floresceram na margem 

da Via Costeira (hotéis, postos de gasolina e, futuramente, shoppings) foram beneficiados por 

financiamentos generosos via FINOR e BNDES” (LOPES JÚNIOR, 2000, p. 39-40). 

Cavalcanti (1993, p. 126) menciona o fato de que nos países subdesenvolvidos o 

“Estado atende mais as necessidades do capital, na medida em que atua na criação e difusão das 

relações mercantis, ao contrário dos países desenvolvidos que está mais relacionado com a 

reprodução da força-de-trabalho”. 
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Para Cavalcanti, a expansão do turismo no RN não fugiu a essa regra estrutural de 

desenvolvimento, “onde o Estado assumiu papel decisivo possibilitando ao capital privado 

condições atrativas, além de fornecer a esse capital toda a infra-estrutura necessária a sua 

instalação e expansão” (1993, p. 127-128). Assim como colocou Lopes Júnior (2000), Cavalcanti 

(1993, p. 129) também é enfática ao afirmar que o projeto de maior impacto do Governo do Rio 

Grande do Norte referente ao turismo, dentro do quadro de desenvolvimento privilegiado pelo II 

PND, foi o projeto Parque das Dunas/Via Costeira. 

Há que se destacar que sem a participação do Estado como agente do processo de 

valorização do capital, os investimentos da Via Costeira não se efetivariam no ritmo que 

ocorreram. Após várias reformulações no projeto original, vantagens competitivas emergiram 

frente à perspectiva inicial. Assim, coloca Cavalcanti (1993, p. 169-170), “os riscos do 

investimento eram mínimos (...) Dessa forma os recursos próprios totalizaram 20%, em 

contrapartida aos 80% provenientes de empréstimos em que se combinava FUNGETUR, POC, 

FINAME ...”. 

Os verdadeiros beneficiários com a construção do projeto Parque das Dunas/Via 

Costeira foram os empresários (locais e estrangeiros) e uma ínfima parcela que pôde gozar 

materialmente dos novos serviços. Conforme aponta Cavalcanti: 

 
“No caso que examinamos, de um lado, a produção de um centro de crescimento 
em países subdesenvolvidos se constitui numa ilha de desarticulação e não de 
integração, para onde são canalizados grande parte dos investimentos públicos 
que alimentam os interesses da apropriação privada e de grupos turísticos que 
também se situam na maioria das vezes entre as classes privilegiadas” 
(CAVALCANTI, 1993, p. 211). 
 

Ainda assim, Cavalcanti (1993) diz que para essas ações não há outro termo que não 

seja “generosidade”, pois, até a presente data de seu estudo - 1993, a maioria expressiva dos 

empresários (68,40%) não havia liquidado seus débitos junto ao Banco. Diante destas 

constatações é que a Via Costeira define-se aqui como a privatização do patrimônio público a 

baixo custo. Mesmo assim, ela teve seu papel na reestruturação da dinâmica urbana de Natal, 

contribuindo para novas espacialidades na cidade. 
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Tal construção serviu para um redirecionamento da (des)organização espacial da 

cidade, contribuindo efetivamente para fluxos de investimentos concentrados na parte sul da 

cidade, inclusive deslocando ainda mais do centro da cidade tal função. Zonas periféricas como 

as partes norte e leste da cidade isolaram-se ainda mais do contexto de crescimento planejado da 

cidade. Ponta Negra nesse sentido tornou-se o bairro representativo da urbanização turística de 

Natal (LOPES JÚNIOR, 2000, p. 40), onde fundamentalmente expressa a modernidade vigente e 

o que de melhor divulga do “primeiromundo”, conforme termo de Lopes Jr. 

Após esta construção veio a edificação da Rota do Sol, uma rodovia visando ligar as 

praias do litoral sul do estado com a parte sul de Natal (Ponta Negra), com fins de uma maior 

integração do ponto luminoso que vigora em Natal e as praias antes ocupadas irrisoriamente por 

visitantes. No dizer de Lopes Júnior (2000, p. 40), essa “nova infra-estrutura viária, contribuiu 

para solidificar o antigo processo de ocupação do litoral sul para residências secundárias (as 

‘casas de veraneio’) das classes médias e elites locais”. Para este autor, as casas de veraneio são 

representativas da ocupação do litoral brasileiro, e em Natal, esta realidade é presente desde o 

início dos anos trinta. No entanto, esses tipos de casas de segunda residência serão dinamizadas 

nos anos oitenta, a partir do desenvolvimento do litoral sul do Estado, via a luminosidade de 

Ponta Negra e sua conseqüente ligação pela Rota do Sol. 

Este modelo de desenvolvimento turístico expressa o redimensionamento da 

dinâmica espacial da cidade, onde Lopes Júnior afirma que passa a dinâmica urbana do centro da 

cidade para a zona sul, implementando, com isso, o ingresso de Natal no “mercado de paisagens 

turísticas”, paisagens estas orientadas para a “produção de lugares de consumo e o consumo de 

lugares, voltados para o prazer” (LOPES JÚNIOR, 2000, p. 48-49). 

Em Natal este processo de urbanização turística efetivamente não possibilita a 

moldagem da cidade enquanto cidade eminentemente turística, mas consegue impor aos atores 

presentes discursos e imagens sobre o turismo que contribuiu de forma significativa para “a 

construção de sua atual identidade urbana” (LOPES JÚNIOR, 2000, p. 49) através da atividade 

turística de Natal enquanto cidade do prazer. 

Assim sendo, em termos de Lopes Júnior, têm-se, de um lado, a praia de Ponta Negra 

como a “paisagem no cartão postal”; os shoppings presentes na parte sul da cidade enquanto 
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“paisagens do consumo”; e Genipabu como “paisagem da liminaridade” com a sensualidade de 

Luiza Brunet posando nua em sua lagoa e realçando sua dimensão lúdico/erótica; etc. Em sentido 

oposto, têm-se as paisagens que não se encontram no circuito das imagens turísticas do prazer, 

isto é, o bairro de Mãe Luiza, resistindo bravamente aos ataques dos setores imobiliário e da 

construção civil; áreas deprimidas como a nostálgica Ribeira; a “marginal Zona Norte”, Quintas, 

Dix-Sept Rosado; a Redinha, praia dos nativos da parte norte da cidade, etc. 

As casas de veraneio situadas em Ponta Negra foram paulatinamente sendo 

transformadas pelo setor turístico em pequenos e médios hotéis, pousadas, bares, boates e 

restaurantes, seguidas também pela crescente especulação imobiliária nos anos 90 e dias atuais, 

tornando Ponta Negra o point touristy local. Este processo deslocou a elite natalense para praias 

mais distantes e contribuiu para redefinir também o espaço do residente nesta área. A Via 

Costeira virou espaço para gringo dormir, já que não possui em seu espaço uma dinâmica de 

entretenimento, constituindo-se assim, em uma área dominada pela criação destrutiva dos hotéis 

(LOPES JÚNIOR, 2000, p. 57). 

Em meio a esse cenário, caracteriza-se o turismo no RN em seu primeiro momento 

(anos 80), expressivamente caracterizado: 

 Pela construção da Via Costeira em Natal; 

 Pelo redimensionamento da dinâmica espacial de Natal para a zona sul da 

cidade; 

 Pelo crescimento da cultura da segunda residência no litoral sul do Estado. 

 

O segundo momento didaticamente construído que se analisará na sub-seção seguinte, 

concerne ao “Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte”, o 

PRODETUR/RN, em sua primeira versão, implementado em meados dos anos 90. Considera-se 

tal política pública como um momento distinto21 em razão do desenvolvimento deste ser 

espacialmente diferente do primeiro, uma vez que a expansão do turismo não se deu 

                                                 
21 “O PRODETUR/NE, ao contrário da política de mega-projetos, foi instituído por diploma legal e abarca todos os 
estados da região” (FURTADO, 2005, p. 79, grifo nosso). 
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exclusivamente em Natal, mas sim, englobou municípios de sua hinterlândia, mesmo sua 

abrangência focalizando Natal como centro turístico principal.  

 
 

2.3.3 O PRODETUR/RN I: racionalidade estratégica ou mercadófila? 

 

O turismo no Brasil constitui-se numa atividade econômica de grande estima pelos 

setores público e privado, sendo considerado por “muitos” como uma “mola propulsora” para o 

desenvolvimento socioeconômico, tanto local-regional, quanto nacional. Embora a atividade no 

país seja relativamente recente, conforme afirma Rodrigues (1999, p. 147), nesta reconheceu-se 

uma grande importância para o alavancamento das econômicas regionais, sobretudo a do 

Nordeste. Neste, expressivamente, “durante e após a crise econômica do início dos anos 80, o 

turismo sai fortalecido e vai ser entendido pela classe política como uma saída para a crise, uma 

alternativa econômica capaz de soerguer” suas economias deprimidas e também de dinamizar a 

economia da Amazônia, com a ‘onda’ do turismo ecológico (RODRIGUES, 1999, p. 149). Neste 

sentido, uma série de esforços são pensados de modo a efetivação destas potencialidades 

econômicas, sendo então, criado um “mar de euforia22” para a atividade, onde desenham-se as 

primeiras iniciativas para o seu crescimento. Esta euforia acrítica traz para a atividade “uma 

mitificação muito grande em torno da atividade turística no país, fortemente difundida pela mídia, 

dificultando uma visão racional do turismo e do que ele pode verdadeiramente significar” 

(CRUZ, 1999, p. 270). 

A consideração da atividade turística a partir desta ótica apenas positiva traz para os 

agentes sociais envolvidos, principalmente para as comunidades locais, uma série de inquietações 

                                                 
22 Esta grande euforia deve-se, em parte, ao problema apontado por Cazes (1999) referente às deficiências estruturais 
vigentes em outras possibilidades de desenvolvimento e crescimento econômico. Diz ele que o turismo é “uma 
alternativa decisiva, um último recurso ante as desilusões encontradas pelos outros setores econômicos”. E Cruz 
(1999, p. 263) ainda reforça este argumento para a região Nordeste do Brasil, dizendo que “diante da fragilidade da 
estrutura econômica, em que pobreza e miséria compõem parte significativa do quadro social, o turismo tem sido 
visto como alternativa viável em busca do desenvolvimento e da superação dessas deficiências. O imediatismo que 
tem caracterizado o desenvolvimento da atividade, porém, compromete os resultados ao longo do processo, inibindo 
a maximização de benefícios e levando a superlação de impactos negativos”. 
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de grande impacto, sobretudo para os que de seus benefícios vivenciam apenas uma parcela 

ínfima de vantagens, ou seja, a grande massa de trabalhadores que sobre(vive) da atividade em 

seus níveis operacionais de reprodução: trabalhos mecânicos em hotéis, agências, 

transportadoras, restaurantes, bares, etc. 

Neste contexto, o Brasil se insere rigidamente nos padrões de países que 

“investem”(?) em políticas públicas de turismo (não necessariamente eficazes e eficientes), 

sobretudo em seu extenso litoral, resultando na veracidade empírica de que o Brasil está voltado 

para a atividade como meta para o seu crescimento econômico.  

Fala-se por demais, nos discursos governamentais e na literatura da área, no efeito 

multiplicador do turismo; em sua capacidade intrínseca de geração de empregos diretos, indiretos 

e “induzidos”; em suas possibilidades de melhoramento material e orçamentário dos municípios 

envolvidos; etc. No entanto, esquece-se que a atividade estruturalmente é dotada de 

peculiaridades que a torna de bastante elasticidade, tais como o seu caráter sazonal; seu status de 

bem de consumo supérfluo; as mudanças nos perfis da demanda (alterações nas motivações e nos 

padrões de renda dos turistas); dentre outros fatores, além de todas as dimensões sociológicas 

específicas encontradas no setor de serviços que tornam seus sub-setores econômicos de maior 

variabilidade, flexibilidade e imprevisibilidade.  

No Estado do Rio Grande do Norte, principalmente em Natal, sua capital 

administrativa e econômica, este quadro empírico ainda mais se reforça, sobretudo por ser uma 

cidade litorânea do Nordeste brasileiro e contar com ações públicas de turismo há mais de vinte 

anos. Na cidade do Natal, conforme já debatido, a atividade inicia-se com a construção da Via 

Costeira, uma avenida litorânea construída em meio à uma área de preservação ambiental (o 

Parque das Dunas) voltada para a construção de hotéis de grande porte na orla natalense, ligando 

as praias do centro da cidade à praia de Ponta Negra, em seu extremo sul, gerando com isso um 

corredor de hotéis à beira-mar e implementando uma infra-estrutura hoteleira com condições 

significativas de competitividade regional.  

Com a construção desta Via Costeira criam-se todas as condições para um quadro de 

mudanças que permitiriam que a hinterlândia desta via (a praia de Ponta Negra) se tornasse um 

complexo turístico de grande variedade de empreendimentos. Hoje esta praia de Ponta Negra 
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abriga quase que a totalidade dos meios de hospedagem de pequeno e médio porte da cidade do 

Natal e é responsável por toda uma gama de serviços e equipamentos turísticos de lazer da 

cidade, resultando no seu “espaço turístico” a existência de uma série de bares, restaurantes, 

pousadas, hotéis, motéis, boates, centros de compras, centros de artesanato, casas de câmbio, 

casas bancárias, redes de prostituição, passeios de bugues, “pontos de drogas”, comércio 

informal, etc. Estes atrativos e serviços são voltados fundamentalmente para o turismo, 

especificamente dirigidos a turistas internacionais (oriundos atualmente em parcelas abundantes 

dos vôos charters) e turistas nacionais de poder aquisitivo elevado, uma vez que os preços das 

mercadorias e serviços existentes em Ponta Negra e seu entorno requerem condições materiais 

elevadas para o usufruto destes bens de consumo. 

Este atual quadro empírico revigorou-se ainda mais com a implementação do 

“Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte”, intitulado 

PRODETUR/RN, em sua primeira versão, implementado “efetivamente” entre os anos de 1995 e 

200223. Tal política pública foi resultado específico espacial do Programa de Desenvolvimento do 

Turismo no Nordeste, “PRODETUR/NE”, que, por sua vez, contemplou os nove estados 

nordestinos mais o Estado de Minas Gerais (MG) vigente na Região Sudeste. Segundo um dos 

entrevistados, (informação verbal)24, este Programa é uma conseqüência dos mega-projetos já 

narrados anteriormente.  

Esta política em sua primeira versão no Rio Grande do Norte abarcou seis25 

municípios potiguares, no qual possibilitou aos mesmos uma nova, porém desigual, dinâmica de 

interação espacial. Estes, Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Nísia Floresta, Extremoz e Tibau do 

Sul ganharam uma nova conotação no cenário turístico estadual, uma vez que esta política 

pública de turismo foi responsável por alguns investimentos em infra-estrutura nestes municípios 

                                                 
23 Fonseca (2005, p. 123) menciona que o PRODETUR/RN “foi implementado no decorrer dos dois mandatos 
consecutivos do governo Garibaldi Alves (1995/1998 e 1999/2002) e foi fundamental para incrementar o turismo 
potiguar”.  
24 Informação fornecida por Docente do Curso de Turismo da Universidade Potiguar - 2006. 
25 De acordo com Fonseca (2005), apesar de não terem sido divulgados os critérios adotados para a seleção destes 
seis municípios contemplados pela política pública de turismo, nas entrevistas realizadas pela autora, constatou-se 
que tal critério foi a proximidade destas cidades em relação à Natal, onde é atestado por ela uma centralidade da 
capital do Estado frente aos demais municípios periféricos. Tibau do Sul, apesar de não se localizar na hinterlândia 
de Natal, foi uma exceção neste critério de localização, devido já se constituir como um produto turístico 
consolidado. 
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envolvidos (fundamentalmente Natal), dotando, em princípio, alguns dos mesmos de “melhores” 

condições competitivas frente ao cenário regional. 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo para o Nordeste brasileiro se define 

como uma política pública de turismo que visa o desenvolvimento da atividade na região, através 

da geração de emprego e renda para os municípios envolvidos no setor, onde, conseqüentemente, 

atenta-se para a “possibilidade” de melhoramento da qualidade de vida das populações locais. 

Este Programa não é uma política pública urbana, mas pontualmente vem efetivando em suas 

ações estratégias transformações nos espaços envolvidos. Uma de suas principais ações como 

política pública urbana foi a urbanização do Bairro de Ponta Negra em Natal. Também não é uma 

política pública per si de emprego; todavia, atua como um agente indireto dessa possibilidade de 

geração.  

Esta política pública de turismo teve início com a assinatura do contrato 841-OC/BR, 

referente ao Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil, acordo este 

assinado entre o Banco do Nordeste (BNB) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), em dezembro de 1994. Posteriormente, o Banco do Nordeste assinou conjuntamente com 

os estados nordestinos e Minas Gerais que seriam seus sub-mutuários nas diversas ações que 

viriam a serem efetuadas visando a implementação de infra-estrutura turística (BNB, 2005.a). 

Um dos objetivos centrais da primeira etapa do Programa foi, de acordo com BNB 

(2005.b),  

 
“Promover, de forma sistêmica, o desenvolvimento do Setor Turismo da Região 
Nordeste, a partir da disponibilização de infra-estrutura de apoio ao Turismo, 
priorizando ações que mantenham e expandam a atividade turística, bem como 
estimulando a participação da iniciativa privada, com a conseqüente geração de 
ocupação produtiva e renda”. 
 
   

O PRODETUR/NE I, segundo Pedrosa e Freire (2005), teve seu período de atuação 

em sua primeira fase na Região Nordeste entre os anos de 1994 e 2004. Para elas, tal Programa, 

iniciado em 1994, “constituiu um marco na atividade turística do Nordeste. O Programa tinha 

como finalidade promover o desenvolvimento socioeconômico da região Nordeste através da 
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dinamização da atividade turística”. Os objetivos do Programa foram especificamente: atração 

das atividades turísticas privadas adicionais e de melhor padrão; geração de oportunidades de 

emprego; melhoria dos níveis de renda; e aumento das receitas públicas. Para a efetivação de tais 

objetivos, o Programa teve como estratégia operacional geral o melhoramento das condições de 

infra-estrutura de apoio em áreas definidas de expansão turística através do financiamento de 

obras múltiplas de saneamento, transportes, preservação ambiental, recuperação do patrimônio 

histórico e desenvolvimento institucional, atuando, portanto, na estruturação e modernização da 

acessibilidade aos diversos destinos turísticos, bem como na infra-esturura de serviços básicos, 

aumentando, com isso, a atração de investimentos privados dos setores afins (PEDROSA; 

FREIRE, 2005). 

O PRODETUR/NE, em si, não se constitui numa política pública de emprego. A 

geração de empregos é apenas um resultado indireto26 da ampliação da rede privada de empresas 

do setor. Estes investimentos privados, em suma, aumentaram no Nordeste, alargando, 

conseqüentemente, o número de postos de trabalho criados. O investimento público, por sua vez, 

tomando o Rio Grande do Norte como foco do(s) mesmo(s), foi efetuado em implementações 

variadas, sobretudo na reforma e ampliação do Aeroporto Internacional Augusto Severo. Os 

valores aplicados no RN, visando a atividade turística, em custos diretos, de acordo com Fonseca 

(2005), foram de R$ 57.072.604,49. No quadro 01 abaixo se encontra tal valor detalhado em seus 

destinos de aplicações para os municípios: 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Pedrosa e Freire (2005) afirmam que “apesar de que não se pode inferir que todos os efeitos observados sejam 
devido às ações do PRODETUR/NE-I, é evidente que passados dez anos, o cenário da Região foi completamente 
transformado e que os objetivos do Programa foram alcançados [...] Durante o período estudado, as políticas 
governamentais de fomento à Atividade Turística na Região favoreceu a dinamização e ampliação de diversas 
atividades, tais como: o comércio, o setor imobiliário, a prestação de serviços, o setor de transportes, além de 
aumentar a arrecadação de impostos e ampliar o mercado formal de trabalho. Como conseqüência dessa ambiência 
favorável, vários investimentos privados foram implantados na Região, com destaque para as grandes redes 
hoteleiras internacionais”. 
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Obras Múltiplas 

 

 
Localidade 

 
Desenvolvimento 

Institucional 
Estradas Recuperação 

Ambiental 
Saneamento 

 
 

Total 

 
 

% 

Natal - 3.254.296,86 1.529.788,11 8.403.582,40 13.187.667,37 23,10 
Nísia Floresta 297.441,60 3.830.966,89 - - 4.128.408,49 7,23 
Parnamirim 297.441,60 2.556.488,89 - - 2.853.930,49 5,00 
Ceará-Mirim 297.959,50 1.455.563,20 - - 1.753.522,70 3,07 
Tibau do Sul 297.676,80 744.999,87 - - 1.042.676,67 1,82 
Extremoz 297.366,80 618.763,54 - - 916.130,34 1,60 
Estado do RN* 1.223.810,23 - - - 1.223.810,23 2,14 
Subtotal  2.711.696,53 12.461.079,25 1.529.788,11 8.403.582,40 25.106.146,29 43,98 

 
Aeroporto 31.966.458,20 56,01 

 
Total Geral 57.072.604,49 99,99 

* Refere-se aos órgãos do governo do Rio Grande do Norte: DER, SETUR, CMA, CAERN. 
 
QUADRO 01 - Investimentos realizados pelo PRODETUR/RN I (R$) - 2002 
Fonte: FONSECA (2005, p. 129). 
 

Conforme se visualiza no quadro 01 acima, vê-se claramente uma centralidade da 

capital Natal (foco dos investimentos públicos) como produto turístico principal do Estado do 

RN. Isto é bastante evidente, uma vez que a cidade é a capital do estado e conta com a mão-de-

obra menos desqualificada, infra-estrutura mais complexa e uma maior gama de equipamentos 

turísticos. No entanto, apenas Natal recebeu recursos para obras de saneamento e recuperação 

ambiental, enquanto que aos cinco demais municípios restaram apenas obras referentes a 

estradas, implicando com isso, que estes se configuram como subprodutos (apêndices) do turismo 

natalense, precarizando e dificultando ainda mais uma autonomia destes frente ao mercado 

turístico. Segundo pessoa entrevistada (informação verbal)27, em justificativa a esta centralidade 

natalense, afirma que “a idéia de PRODETUR era fortalecer onde a atividade turística já tinha 

algum início. Então, se Natal era a capital, era a que tinha as melhores condições, era a que 

precisava mais urgentemente de uma série de obras [...] Mas eu acho que em razão da melhoria 

que aconteceu com Natal é que alguns municípios tiveram alguns benefícios, como conseqüência 

do fluxo turístico que aumentou vindo para Natal”.  

                                                 
27 Informação fornecida por Docente do Curso de Turismo da Universidade Potiguar – 2006. 
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Afora estas importantes considerações, tais investimentos dotaram essas cidades (ou o 

global do espaço) de uma demanda turística real (mesmo limitada em alguns municípios), onde 

por sua vez, introduziu nos mesmos todo o quadro de euforia acrítico apresentado no início deste 

texto. 

O Subsecretário Estadual de Turismo do RN e representante do PRODETUR/RN, em 

entrevista (informação verbal)28, menciona que no Rio Grande do Norte, o PRODETUR avançou 

com a venda da Companhia Energética do Rio Grande do Norte – Cosern (privatizada nos anos 

90) e, com a conseqüente alocação de recursos, em 1996 começaram as obras.  

No RN, tais recursos29 propiciaram a alguns municípios envolvidos “melhores” 

condições competitivas frente às exigências do mercado turístico (expressivamente Natal e Tibau 

do Sul). Não está se afirmando que estes investimentos tornaram cada município competitivo. 

Pelo contrário, uma análise mais aprofundada diria que não. No entanto, proporcionou condições 

antes não existentes de tratamento da atividade turística no território litorâneo potiguar, dotando 

algumas cidades de uma nova interação espacial, esta agora não mais apenas por atividades 

primárias, secundárias ou comerciais, mas sim através do turismo e toda a sua dinamicidade 

econômica. Ver-se-ão abaixo os dois conceitos pelos quais entenderemos e elegeremos 

representativo o modelo de planejamento adotado pelo PRODETUR para o Rio Grande do Norte. 

 

Clareando os Conceitos na Realidade Turística Potiguar 

O Planejamento Estratégico 

 

Para a compreensão deste modelo de desenvolvimento turístico adotado pelo 

PRODETUR/RN fazem-se necessários instrumentos teóricos de auxílio desta realidade 

periférica. Para tanto, elegem-se aqui os conceitos de Planejamento Estratégico, tratado por 
                                                 
28 Informação fornecida pelo Subsecretário Estadual de Turismo do RN e representante do PRODETUR/RN – 2006. 
29 Fonseca (2005, p. 126) afirma que todos estes investimentos foram efetuados entre 1996 e 2001, sendo o Estado 
do RN, juntamente com a Bahia, os dois primeiros estados a finalizarem as obras financiadas com recursos do 
PRODETUR/NE. 
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Carlos B. Vainer (2000) e de Planejamento Mercadófilo, este problematizado por Marcelo Lopes 

de Souza (2004). 

De acordo com Vainer (2000, p. 76), o Planejamento Estratégico é inspirado em 

conceitos e técnicas oriundos do planejamento empresarial, originalmente sistematizados na 

Harvard Business School. Segundo os seus defensores, “o planejamento estratégico deve ser 

adotado pelos governos locais em razão de estarem as cidades submetidas às mesmas condições e 

desafios que as empresas”. Este planejamento estratégico enquanto política pública define-se, em 

nossa abordagem, então, como uma forma de planejamento público no qual suas ações dão-se de 

maneira análoga às dificuldades encontradas no ambiente empresarial, onde as ameaças e 

oportunidades, pontos fortes e fracos devem ser visualizados pelos governos com a finalidade de 

tornar cada cidade, Estado ou País competitivo frente às exigências postas pela diferenciação 

sócio-econômica e espacial. 

Assim sendo, o novo ambiente de mudanças no turismo potiguar reforça atualmente 

um discurso apologético e “quase consensual” acerca do turismo enquanto gerador de empregos e 

“desenvolvimento” local. Em razão disso, políticas públicas setoriais são justificadas pela 

importância que a atividade possui pelos seus pontos positivos. Tais justificativas, no pensamento 

de Vainer (2000, p. 91), apontam para a elaboração de um “consenso” sobre a necessidade destas 

políticas públicas, criado a partir de discursos que legitimam a ação do poder público em efetuar 

investimentos para o capital em “favor” da população geral30. Surge então, para o autor, uma 

“cidade-mercadoria”, que num mercado extremamente competitivo, torna-se um “objeto de luxo” 

a ser vendida, expondo a negócios suas várias possibilidades de transações monetárias. Como 

estas cidades não podem ser apenas entidades passivas, transmutam-se em “cidades-empresas”, 

que ativamente estabelecem suas ações públicas com fins estratégicos, sempre apontando 

ideologicamente estes objetivos econômicos como ações da clássica expressão democrática “bem 

comum”, gerando com isso, a idéia de “pátria”, ou seja, a incorporação sentimental na sociedade 

civil dos objetivos dos grandes e ínfimos beneficiários (o capital). 

                                                 
30 As reflexões de Vainer (2000) neste caso aplicam-se à elaboração do “consenso patriótico” sobre estas ações, 
como se todos fossem ganhar com o enriquecimento da classe política e empresarial. Todos devem apoiar tais ações, 
com vistas ao “bem comum”! 
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Tal reflexão de Vainer (2000) aplica-se perfeitamente ao tratamento que vem sendo 

dado à atividade turística no Nordeste brasileiro, sobretudo se pensarmos que o início, 

desenvolvimento e conjuntura atual desta atividade efetivaram-se a partir de políticas públicas de 

favorecimento do capital em detrimento de outras questões sociais prioritárias. O 

PRODETUR/NE é um reflexo deste quadro de referência e indica o entusiasmo acrítico em que a 

atividade é planejada no país. Atualmente, no imaginário social, a atividade turística tornou-se 

uma “vocação natural” para o Nordeste, onde não investir no setor é considerado falta de visão 

administrativa. “Este consenso, muito além de desejável e necessário, é também natural” 

(VAINER, 2000).  

A questão do emprego nesta política pública de turismo é o locus central de 

justificativa da mesma. Se pensarmos na condição de subdesenvolvimento do Nordeste brasileiro, 

nada mais fácil para produzir o “consenso” problematizado por Vainer (2000) do que a 

exploração de uma deficiência estrutural tão explícita de nossa realidade periférica, ou seja, o 

desemprego. Estes empregos efetivamente foram gerados pela atividade turística no Nordeste em 

geral, e no Rio Grande do Norte, especificamente, também se efetivaram a abertura de novos 

postos de trabalho. No entanto, não se questiona a qualidade destes empregos gerados pela 

atividade turística, que, hipoteticamente, caracterizam-se por serem mais precários do que os 

demais empregos existentes tradicionalmente no setor de serviços, devido fundamentalmente ao 

seu caráter sazonal, gerando com isso, flutuações da demanda e implementando altas e baixas 

estações. 

Paiva (1999) cita vários estudos já realizados que levantam questões a respeito de 

quanto o incremento do turismo na região Nordeste tem favorecido a regeneração do capital em 

detrimento da reprodução da força de trabalho, sobretudo em estudos cometidos em Salvador 

(BA) e Natal (RN). Nestes, “focalizaram-se as contradições encontradas nas oportunidades de 

trabalho surgidas, sejam os baixos salários pagos, as práticas empresariais impondo jornadas 

extensas e a proliferação do não-assalariamento ou da combinação entre assalariamento e 

pagamento de gorjetas, configurando um processo condizente com a lógica do modelo de 

desenvolvimento em curso e a maneira de intervenção do Estado” (PAIVA, 1999, p. 276). 
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A autora ainda ameniza (ou talvez agrave) tais considerações quando menciona o tipo 

de gerenciamento da mão-de-obra dado pelas grandes redes hoteleiras internacionais, ao dizer 

que “embora as redes hoteleiras internacionais ofereçam melhores condições de trabalho, e até 

estabilidade, elas quando se instalam na região fazem uma adequação às precárias relações de 

trabalho aí prevalecentes” (PAIVA, 1999, p. 277). 

Cazes (1999, p. 80) reforça esta consideração sobre o emprego em turismo e diz que: 

“As análises sobre o emprego turístico não podem chegar a uma conclusão mais 
unívoca: dependendo, de um lado, da criação abundante de empregos, 
notadamente indiretos (artesanato, comércios, construção, diversos serviços, 
alimentação, etc.), elas sublinham, por outro lado, a precariedade destes 
trabalhos (sazonalidade, absenteísmo, subqualificação, excesso de jovens e 
mulheres) e sua ligação freqüente com o setor informal”. 

 

Além da questão deste problema da precariedade dos empregos31 formais gerados e 

desta crescente e paralela informalidade do trabalho vigente na atividade turística, há ainda outros 

problemas que se escamoteiam através do discurso patriótico incorporado pela população. Salvo 

raras exceções em que a mídia local denuncia alguns maléficos da atividade, no geral estes 

passam desapercebidos. 

Tem-se, então, a existência da prostituição infantil; do uso generalizado de drogas em 

algumas áreas; das redes de tráfico de mulheres; da urbanização voltada quase que 

exclusivamente ao turista; da crescente especulação imobiliária; do desordenado uso e ocupação 

do solo; dos diversos problemas ambientais; do aumento da taxa de imposto sujeito às populações 

locais; do rearranjo precipitado de atividades produtivas, etc. Cruz (1999, p. 270) adverte ainda 

“a elevação do custo de vida das populações de localidades receptoras, o incremento do processo 

inflacionário, a segregação de turistas e residentes mediante a criação de territórios 

eminentemente turísticos, entre outros”. Estes são os aspectos que o PRODETUR não cita em 

seus discursos apresentados superficial e positivamente.  

                                                 
31 De antemão, é necessário aqui salientar, baseado em Cruz (1999, p. 271) e em outras posições já tomadas, que “a 
geração de empregos, por si só, não é capaz de resolver problemas econômicos estruturais, embora venha sendo 
utilizada como a principal bandeira do discurso sobre turismo em países pobres”.  
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Diante desse cenário, investimentos diversos são realizados pelo Estado com fins do 

desenvolvimento desta atividade tão estimada pela mídia, empresários, políticos e “população” 

local. É como se o turismo fosse condição ímpar para o desenvolvimento das unidades 

federativas, da Região Nordeste e do país. Frente a essa realidade, no dizer irônico de Vainer 

(2000), todos vão ganhar com essas ações! “Todos” ganharam com a ampliação do Aeroporto 

Internacional Augusto Severo! A população da Zona Norte de Natal ganhou com a urbanização 

do Bairro de Ponta Negra! Bairros periféricos de Natal como Felipe Camarão e Cidade Nova vão 

se beneficiar com a nova ponte Forte-Redinha! O pequeno pescador da Praia de Pipa no 

município de Tibau do Sul está feliz em não mais pescar e agora receber gorjetas em pousadas! 

Os trabalhadores em turismo da Praia de Muriú estão satisfeitos em limparem os banheiros das 

pousadas! Etc. 

Neste contexto de empolgação e discurso ao “Bem-Comum”, todos ganharão com o 

enriquecimento de poucos; o lazer dos strangers; e os “abundantes resquícios” da atividade para 

a população local, ou seja, a informalidade; a prostituição, o lixo, as drogas, os arranha-céus, o 

dinheiro da saúde em pontes e publicidade, o aumento de impostos, etc. 

O PRODETUR/NE possui discursos e ações que, segundo Rodrigues (1999, p. 155), 

revelam uma ambigüidade de propósitos caso comparado com algumas diretrizes para o turismo 

nacional interno, uma vez que tal política pública está voltada “para o fortalecimento do turismo 

receptivo internacional, calcado em projetos de grande envergadura (modelo mexicano), 

financiados por capitais transnacionais, nos quais a tendência à exclusão das comunidades locais 

é preocupante”. Cruz (1999, p. 270) ressalta ainda que “projetos previstos pelo PRODETUR 

demonstram clara tendência à criação de territórios turísticos isolados, desconectados dos 

respectivos contextos locais, traduzindo-se em verdadeiras ilhas da fantasia”. Tais territórios 

segregados/segregantes constituem-se em sérias evidências do lado perverso e elitista do turismo 

sem a preocupação com a base local.  
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O Planejamento Mercadófilo 

 

Um tipo de tratamento muito parecido, mas não idêntico, ao pensamento de Vainer 

(2000) está contido em Souza (2004), através da idéia de “Planejamento Mercadófilo”. Para o 

autor, este significa o rompimento com o espírito regulatório ainda hegemônico nos anos 70 e a 

tentativa de deixar de tentar domesticar ou disciplinar o capital para, em sentido contrário, melhor 

ajustá-lo aos seus interesses, inclusive imediatos. Assim expõe o autor, citando Le Corbusier: 

“Nessa luta, infelizmente desigual, o interesse privado triunfa o mais das vezes, assegurando o 

sucesso dos mais fortes em detrimento dos fracos” (SOUZA, 2004, p. 136). 

A principal diferença entre estas duas formas de planejamento está na ação do Estado. 

Antecipando o fim trágico destas ações, nestas duas formas de planejamento, o mercado triunfa 

espetacularmente, isto através da ação ou não-ação deste mesmo Estado, agente efetivo das ações 

ou agente abstido deste processo. 

Souza (2004) coloca esta forma de planejamento como “ataques conservadores contra 

o planejamento regulatório”, devido ao enfraquecimento destas ações controlistas vigente nas 

últimas décadas. Como decorrência disso, têm-se uma série de correntes e estratégias que “vêm 

ganhando terreno às suas custas, a começar pelo que se está chamando de perspectivas 

“mercadófilas” (SOUZA, 2004, p. 136). 

O autor sintetiza esta forma de planejamento como o “espírito do empresarialismo”. 

Para ele: 

“O empresarialismo reflete, de certo modo, a assimilação, maior ou menor 
conforme o país e a cidade, das tendências contemporâneas de 
desregulamentação e diminuição da presença do Estado também no terreno do 
planejamento e da gestão urbana, amiúde sugeridas pela fórmula parcerias 
público-privado” (SOUZA, 2004, p. 137). 

 

Souza (2004, p. 138) ainda argumenta sobre este ambiente mercadófilo dizendo que: 
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“No ambiente empresarialista, isso é feito de modo acrítico perante o status quo 
capitalista, e as alianças são condicionadas por um viés que é o peso enorme dos 
interesses empresariais na definição da agenda (o mais das vezes, na verdade, 
muito pouco resta em matéria de discurso sobre o “interesse público”, no estilo 
do velho planejamento regulatório;...)”. 

 

Assim sendo, tal perspectiva mercadófila além de estar voltada ao mercado, ainda 

“esquece” (não se sabe aqui se tenta) de povoar e contaminar o meio social com a idéia do 

consenso (bem-comum) problematizado por Vainer (2000), em que este desempenha claramente 

uma função de incorporação nas comunidades locais dos interesses particulares dos empresários e 

demais beneficiários. 

A principal diferença entre estas duas formas de planejamento é que: no planejamento 

estratégico, o Estado é o agente ativo dos interesses do capital e tenta incorporar suas ações como 

sendo atos de interesse público; e no planejamento mercadófilo o Estado viabiliza os interesses 

do capital através de sua abstinência funcional; além disso, este último ainda possui uma fraca 

elaboração sobre o consenso do bem coletivo, uma vez que este é realizado de modo acrítico e 

com o peso assombroso dos interesses empresariais, muitas vezes “imediatistas”. 

A seguir, como forma de reflexão parcial sobre o tema em investigação, apresenta-se 

um breve enquadramento do PRODETUR/RN I neste arcabouço teórico sobre políticas públicas 

no Brasil, com fins de entender e eleger preliminarmente o modelo de desenvolvimento desta 

política de turismo. 

 

PRODETUR/RN: Estratégico ou Mercadófilo? 

 

Neste ambiente de definições, uma dúvida bastante comum pode emergir: se a 

finalidade de ambas as formas de planejamento brevemente estudadas (estratégico e mercadófilo) 

é o mercado, o que as diferem? 
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A resposta na presente leitura, como já foi acima explicitada, está justamente na ação 

do Estado. No Planejamento Estratégico, os objetivos da política pública lançam-se ao mercado 

através da ação eficaz do Estado enquanto agente responsável por diligenciar os interesses do 

capital. Sendo este baseado na analogia empresarial, as cidades são como empresas e devem ser 

competitivas, e o poder público é quem deve tornar estes espaços hábeis ao mercado. 

No Planejamento Mercadófilo, o mesmo ocorre, só que sem a centralidade do Estado 

concernente a certas regulações do mercado, isto é, o Estado dirige as questões em prol do capital 

se ausentando de suas obrigações, criando um ambiente competitivo para as empresas através de 

sua omissão. 

O PRODETUR/RN I neste contexto, onde se encaixa? Primeiramente, esta política 

pública de turismo no RN, não apenas no discurso, mas efetivamente em suas ações, foi o agente 

viabilizador do turismo potiguar. Isto se deu não através de sua omissão, mas fundamentalmente 

com suas ações, efetuando a materialidade da infra-estrutura - por exemplo, a ampliação e 

modernização do Aeroporto Internacional Augusto Severo, re-urbanização do bairro de Ponta 

Negra, estradas, etc. (os objetos); criando o ambiente competitivo para as empresas - incentivos 

diversos; e divulgando o produto turístico RN no cenário nacional e internacional (as ações). 

Se esta política se enquadrasse na perspectiva mercadófila, a atividade turística no 

RN teria se dado através das próprias empresas que, reunidas em torno de seus objetivos, criariam 

o ambiente competitivo para o mercado turístico potiguar, a partir da omissão (e cumplicidade) 

do Estado. Isso aqui não ocorreu. O próprio governo do Estado, através de recursos próprios, do 

Governo Federal e “parceiros”, idealizou e edificou a Via Costeira, um mega-projeto de infra-

estrutura que permitiu a operacionalidade de uma rede hoteleira de grande porte na cidade do 

Natal. Dizemos neste momento que a Via Costeira foi fruto de um processo de privatização do 

patrimônio público32 a baixo custo, custo este bastante oneroso para a cidade e rentável para o 

capital.  

                                                 
32 Tal afirmação ganha força no argumento de Cruz (1999, p. 269), onde a autora coloca que “a privatização de 
extensos trechos de praia, contrariando a legislação ambiental brasileira, segundo a qual a praia é ‘bem de uso 
comum do povo’ (Lei n.º 7.661/88-PNGC), corresponde a um dos efeitos imediatos dessas políticas sobre o litoral 
nordestino. Paulatinamente estes trechos vão sendo ocupados por hotéis e equipamentos infra-estruturais de lazer, 
com perdas irreversíveis para o patrimônio público, conseqüência da irreversibilidade do processo de urbanização”. 
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As próprias ações do PRODETUR/RN I, embora contenham recursos de terceiros, 

possuem também uma contrapartida substancial do governo estadual, reservando em seu 

orçamento verbas públicas para a viabilização do mercado turístico local. 

Frente a este quadro de mudanças, o papel do Estado foi justamente viabilizar os 

interesses do capital, onde seus efeitos na produção dos espaços turísticos potiguares foram 

precisamente à criação de infra-estrutura turística, apoio e financiamento indireto de empresas (os 

mais diversos incentivos) e a divulgação/promoção dos atrativos locais para o mercado externo.  

Assim sendo, o espaço produzido por estas ações foi um espaço produzido 

capitalisticamente com fins turísticos e não com fins sociais na perspectiva do residente. Isso leva 

a refletir sobre o lugar do morador nesta nova lógica de produção e organização do espaço, com 

vistas ao desmanche da idéia patriótica do consenso que o turismo é condição ímpar para o 

desenvolvimento do estado e a criação de um novo pensar, este fundamentado num novo modelo 

de desenvolvimento econômico. Este juízo deve ser não apenas pautado em interesses ínfimos, 

mas sim em estratégias menos empresariais e mais voltadas à criação de um espaço voltado ao 

cidadão local, adverso a indivíduos que apenas transitam na cidade por três ou quatro dias.  

No pronunciar de Maricato (2000), ao tipo de planejamento ideológico apenas 

interessa incidir sobre a “cidade legal”, restando então o título de seu texto, “as idéias fora do 

lugar e o lugar fora das idéias”, ou seja, adequando33 ao nosso objeto de estudo, que o 

PRODETUR/RN I esteve relativamente fora dos interesses sociais, voltando-se aos interesses 

capitais da classe investidora e aos turistas modeladores dos espaços locais. Distante também da 

periferia e centralizado no espaço luminoso natalense. 

                                                 
 
33 Aqui se tenta adequar, com certas modificações na forma, mas preservando a integridade do conteúdo, as idéias de 
Maricato (2000) ao presente objeto de estudo. Maricato interessa-se particularmente em analisar as ações públicas 
nas “cidades legais”, ou seja, áreas onde há uma expressividade socioeconômica vigente. No entanto, há os espaços 
que não correspondem aos interesses destas políticas públicas, sendo estes as áreas periféricas ou “ilegais”. Isto 
posto, resta a metáfora de seu texto, ou seja, “as idéias fora do lugar e o lugar fora das idéias”, tentando apreender os 
desvios das ações e/ou omissões do Estado frente aos espaços deprimidos das cidades. No caso do PRODETUR/RN, 
consideramos que os cinco municípios periféricos são marginais em relação à Natal, ou seja, Extremoz, Ceará-
Mirim, Parnamirim, Nísia Floresta, e de forma mais amena, Tibau do Sul, já que se constituem enquanto espaços 
menos privilegiados pelas ações de tal política de turismo. 
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Pode-se enumerar, por conseguinte, alguns pressupostos (sob a forma de questão) 

sobre este modelo de desenvolvimento turístico adotado pelo PRODETUR/RN, de modo à 

realização de algumas críticas sobre seu conteúdo político, partindo do desígnio de que os 

investimentos de grande porte são responsáveis por significativas alterações territoriais em 

pequenas localidades turísticas: - até que ponto estes investimentos públicos em turismo são mais 

necessários do que ações em outras áreas? A “geração de empregos na atividade turística atinge a 

população excluída, que é justamente a que mais necessita de mercado de trabalho”? 

(RODRIGUES, 1999, p. 158); sabendo que geração de renda não significa necessariamente 

distribuição de renda, até que ponto o turismo no Nordeste vem sendo um instrumento capaz de 

superar este problema estrutural que tanto assola o Brasil? E ainda, “será a geração de empregos 

fator suficiente para justificar a criação de pólos isolados de desenvolvimento do turismo”? 

(Rodrigues, 1999). 

E ainda, como forma preliminar de desfecho de seção, citando a máxima pessimista, 

mas consistente, apontada por François Ascher, citado por Cazes (1999, p. 80), “não é o turismo 

que permite o desenvolvimento, mas é o desenvolvimento geral de um país que torna o turismo 

rentável”. No caso do Brasil, no dizer de Cruz (1999, p. 270), “o desenvolvimento ‘a qualquer 

preço’ corresponde a uma visão de mundo equivocada e superada por muitas nações, às quais o 

Brasil deve aliar-se”, onde, infelizmente, em nossa análise, ainda resta muito para a efetivação de 

uma aliança nacional e/ou regional com estes modelos de desenvolvimento turísticos mais 

rentáveis e menos estranhos às populações locais. 
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3  ESPAÇO, EMPREGO E TURISMO 

  

3.1 A Acumulação Flexível do Capital e o Emprego no Brasil 

 

Para a compreensão das mudanças que ocorreram no chamado “mundo do trabalho” 

deve-se analisar, no âmbito econômico, a transição do modelo de acumulação capitalista 

intitulado genericamente de fordismo para um outro didaticamente oposto, isto é, a acumulação 

flexível do capital ou toyotismo. Muito embora alguns autores apontem para a existência de 

modelos mistos de produção, ou seja, mesclas pontuais do fordismo no toyotismo ou vice-versa, 

no geral estas formas de produção e organização do trabalho são didaticamente as mais evidentes 

e distintas no sentido global. Neste novo modelo emergiram princípios organizacionais e 

tecnológicos para o trabalho flexível, tais como Círculos de Controle da Qualidade (CCQs); Just-

in-Time; Kanban; Controle da Qualidade Total; Células de Produção; Trabalho em Equipe; 

trabalhador polivalente, etc, além da glorificação da tecnologia como “perfeição do paradigma 

moderno34” (MUZIO, 1999). Indissociavelmente importante é a dimensão política do processo, 

isto é, aquela ligada “abandono” dos ideais regulatórios keynesianos e a adoção de princípios 

neoliberais, tais como abertura comercial, flexibilização, desregulação, privatização, etc. 

No cerne da transição do fordismo para o toyotismo encontram-se diversas alterações 

nas relações de produção e de trabalho que trouxeram para o capital novas formas de reprodução 

frente à crise dos anos 1970 nos países ocidentais desenvolvidos, formas estas de caráter flexível 

e, por conseguinte, dinâmicas para o capital e desvantajosas para a mão-de-obra. O Estado, agora 

menos regulador do mercado e mais aberto aos princípios flexíveis deste, também se flexibiliza, 

deixando de atuar (na proporção keynesiana) no sentido de políticas sociais de emprego e 

proteção do trabalhador para jogar a força de trabalho livre ao mercado, como se este fosse capaz 

per si de absorver todo o excedente crescente de mão-de-obra existente, sobretudo nos países 

subdesenvolvidos. Aponta Susan George (2002, p. 46) que “uma economia global precisa de 

regras se pretende continuar a existir”. As novas “regras” foram lançadas no último quartel do 

                                                 
34 Trata-se de considerar a globalização como parte de um longo processo de poder, aquele que, encarnado pelo 
paradigma da Modernidade e pela ideologia econômica que a sustenta, tem na “glorificação da tecnologia” e no 
papel do capital financeiro as bases do paradigma do progresso (MUZIO, 1999). 
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século XX, e pelo que parece vir apresentando, nada possuem de idílicas para os trabalhadores, 

pobres, negros, minorias em geral, etc. 

Márcio Pochmann (2001, p. 80) diz que no último quartel do século XX (por volta de 

1975) a economia mundial foi marcada pela presença de três características principais. Estas para 

o autor foram: a rápida expansão do comércio internacional; a ampliação da liquidez 

internacional (graças aos investimentos diretos estrangeiros e aos fluxos financeiros 

transnacionais); e a nova onda tecnológica. De maneira paralela, afirma este autor, a promoção de 

políticas liberalizantes trouxe consigo a alteração do papel do Estado na economia, a 

desregulamentação dos mercados de capitais e do trabalho, o que contribuiu para um maior 

acirramento da competição intercapitalista. Posto assim, coloca Pochmann (2001, p. 81), “o 

mundo do trabalho passou a ser palco de profunda repercussão desse novo cenário em curso na 

economia global”. Para ele, o desemprego e a desigualdade de salários e renda se mostraram 

crescentes entre nações ricas e pobres, bem como no interior de cada país, especialmente os não-

desenvolvidos. 

A partir de 1970 o desemprego passou a ser uma expressão global, de dimensões 

crescentes em todos os países. Fenômeno que ao longo do século XIX somente foi percebido 

conjunturalmente, no século XX teria sua manifestação aguda e distinta de outros períodos. 

Pochmann (2001, P. 84) diz que somente com a Grande Depressão de 1929 este fenômeno do 

desemprego seria mais bem entendido como um produto da insuficiência do desenvolvimento das 

forças produtivas e não mais como decorrente do desajuste da concorrência no interior do 

mercado de trabalho. Este mal econômico seria resolvido através da maior intervenção do Estado 

na economia, sendo esta um instrumento “necessário à regulação e à sustentação do crescimento 

econômico vigoroso”, nas palavras de Keynes citado em Pochmann. O keynesianismo foi, então, 

a saída para a crise dos anos 30. 

Os ideais Keynesianos perduraram35, em especial nos países desenvolvidos, até o 

final da década de 70, quando os princípios neoliberais entraram em cena. Pochmann (2001, p. 

                                                 
35 Não cabe aqui argumentar se estes princípios e políticas keynesianas efetivamente existiram em países x ou y. 
Sabe-se, no entanto, que em países europeus, sobretudo nos países nórdicos, este modelo de política econômica de 
pleno emprego e seguridade social atingiu seu apogeu máximo, tanto em conteúdo, quanto em durabilidade. No 
Brasil o Welfare State passou longe de uma implementação.  



 82

85) afirma que a proliferação das políticas neoliberais a partir do final dos anos 70 teve por 

objetivo atacar o desemprego aberto em massa apenas e tão-somente com medidas direcionadas 

ao interior do mercado de trabalho, ou seja, medidas focadas na oferta de mão-de-obra, 

“buscando a desvalorização do custo de contratação, a desregulamentação do mercado de 

trabalho e a flexibilização das normas de relacionamento entre o capital e o trabalho”. Tais 

medidas foram ineficazes e em suas conseqüências aumentaram ainda mais o desemprego, 

seguido ainda da precarização das condições e das relações de trabalho. Agora, além do problema 

dos que não possuem trabalho, ainda há a preocupação visível nos que o possuem, isto através de 

formas precárias de reprodução do trabalhador. Giddens (2004) cita, dentre os “efeitos nocivos da 

precarização do trabalho”, fundamentalmente três aspetos gerais: temor constante do 

desemprego; ampliação da carga de responsabilidade sobre o trabalhador; e a correlação entre a 

precarização e a fragilidade da saúde dos trabalhadores. 

O desemprego vem se ampliando bruscamente desde 1975, afirma Pochmann (2001). 

Tal constatação evidencia-se tanto nos países de capitalismo avançado quanto nos de capitalismo 

periférico. Assim sendo, observam-se modificações na divisão internacional do desemprego 

aberto, tendo a participação das nações subdesenvolvidas maior peso na geração do excedente 

mundial de mão-de-obra. Pochmann (2001, p. 88) afirma que este desemprego no Brasil assume 

uma posição de destaque, já que entre os 141 países pesquisados pelo autor, o Brasil apresentou a 

vigésima segunda (22ª) maior variação no volume de desemprego aberto no período entre 1975 e 

1999, isto é, uma variação de 1.134,2%. 

Além do desemprego em escala mundial, paralelamente ainda observa-se uma 

enorme precarização das condições e relações de trabalho em níveis estranhos ao passado. Tal 

fenômeno se expande em todas as atividades, funções e países, mesmo que sentido de maneira 

singular em alguns setores e ocupações. No geral, no entanto, ninguém escapa a esta enfermidade 

contemporânea. Destarte, as mudanças no mundo do trabalho se devem a duas transformações 

indissociáveis: uma, ligada à própria crise do capitalismo em nível produtivo, ou seja, a crise36 do 

                                                 
36 Tal crise deve-se, segundo GIDDENS (2004, p. 386, grifo do autor), a rigidez de tal paradigma produtivo. “O 
Fordismo e o Taylorismo são aquilo a que alguns sociólogos industriais chamam sistemas de pequena 
responsabilidade. Os trabalhos são estabelecidos pela administração e são ajustados ao funcionamento das 
máquinas. Aqueles que desempenham o trabalho são atentamente supervisionados e é-lhes conferida pouca 
autonomia de ação [....] Esta supervisão constante tende, no entanto, a produzir o resultado contrário: o compromisso 
com o trabalho e a moral dos trabalhadores são freqüentemente debilitados, na medida em que pouco têm a dizer 
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paradigma taylorista-fordista em manter o modo de produção menos contraditório para a sua 

reprodução. Em outras palavras, o fordismo não dava mais conta das contradições e teve que se 

superar, através da transição para um novo regime de acumulação, isto é, mais flexível e 

adequado as novas condições globais; e a segunda transformação refere-se a proliferação de 

políticas neoliberais, colocando no nível da política econômica os ditames que redigiriam um 

novo padrão de políticas sociais e econômicas, sendo a busca pelo pleno emprego não mais uma 

prioridade do Estado, mas sim do próprio mercado e suas leis individualistas/seletivas.  

Para reforçar esta afirmação, conforme coloca Bresser Pereira (1997), o 

neoliberalismo tem como princípios fundantes: 

 
“(a) o indivíduo é intrinsecamente egoísta de forma que a ação coletiva em 
grandes grupos (o Estado) é inviável; (b) o Estado deve ser mínimo, tendo como 
únicas funções econômicas a garantia da propriedade e dos contratos; (c) a 
coordenação da economia deve caber exclusivamente ao mercado porque, 
embora os mercados não estejam isentos de falhas, as falhas dos governos são 
maiores; (d) a intervenção do Estado na área social, além de permitir sua captura 
por interesses privados (rent-seeking), provoca efeitos não desejados na medida 
em que desestimula o trabalho árduo e estimula a preguiça” (PEREIRA, 1997, p. 
36). 

 

Assim, pensam os neoliberais: o mercado possui falhas, todavia, o Estado também. 

Então, falha por falha, que vigorem as do mercado! Tal modelo de gestão da vida pública teve um 

impacto direto e desestabilizador no mundo do trabalho.  

Assim posto, o mundo do trabalho, entendido como o palco onde se reproduz a força 

de trabalho, através de elementos constituintes básicos (ingresso no mercado de trabalho, 

condições e relações de trabalho e Seguridade Social), transfigurou-se devido a estas 

metamorfoses econômicas (reestruturação produtiva) e políticas (neoliberalismo). Para o 

entendimento da reestruturação produtiva, passemos as definições de fordismo e acumulação 

flexível do capital (também chamada de toyotismo), através da efetividade de cada modelo e sua 

conseqüente transição. 

                                                                                                                                                              
sobre seu trabalho e a forma como é desempenhado”. No lado o oposto – sistema de grande responsabilidade, 
observa Giddens (2004), “por contraste, é permitido aos trabalhadores controlar o ritmo e mesmo o teor do trabalho 
conforme regras gerais”. 
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Ricardo Antunes (2002, p. 25) define o modelo de acumulação capitalista que se 

iniciou no início do século XX (fordismo) como sendo: 

 
“A forma pela qual a indústria e o processo de trabalho consolidaram-se ao 
longo deste século, cujos elementos constitutivos básicos eram dados pela 
produção em massa, através da linha de montagem e de produtos mais 
homogêneos; através do controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro 
taylorista e da produção em série fordista; pela existência do trabalho parcelar e 
pela fragmentação das funções; pela separação entre elaboração e execução no 
processo de trabalho; pela existência de unidades fabris concentradas e 
verticalizadas e pela constituição/consolidação do operário-massa, do 
trabalhador coletivo fabril, entre outras dimensões”. 

 

A data inicial simbólica do fordismo, segundo Harvey (1994, p. 121) “deve por certo 

ser 1914, quando Henry Ford introduziu seu dia de oito horas e cinco dólares como recompensa 

para os trabalhadores da linha automática de montagem de carros que ele estabelecera no ano 

anterior em Dearbon, Michigan”, muito embora nos alerta o autor que o processo de implantação 

geral do fordismo foi bem mais complexo do que isso.  

Este modelo de acumulação, resultado, ao menos influente, técnico da obra de 

Taylor37 e prático da linha de montagem automobilística de Henry Ford, foi a base com a qual o 

capital se reproduziu (principalmente na grande indústria) até meados da década de 1970, cujos 

processos produtivos e trabalhistas se baseavam em uma produção serial em massa38; em 

produtos homogêneos; em uma crescente especialização do trabalho; em uma rígida 

racionalização do trabalho; e em chefias imediatas em nível do “chão de fábrica”. 

A transição deste modelo taylorista-fordista para a acumulação flexível do capital 

iniciou-se por volta dos anos 70. Ricardo Antunes (2002, p. 28) diz que para David Harvey, o 

núcleo essencial do fordismo manteve-se forte até pelo menos 1973, baseado numa produção em 
                                                 
37 Os princípios de Administração Científica de F. W. Taylor foi um influente tratado que descrevia a produtividade 
racionalizada do trabalho, publicado em 1911. Segundo GIDDENS (2004, p. 385, grifo do autor), a gestão 
científica, como Taylor lhe chamou, implicava no estudo pormenorizado dos processos industriais, de modo a 
dividi-los em operações simples que podiam ser cronometradas e organizadas com exatidão”.  
38 Segundo David Harvey (1994, p. 121), “o que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o 
fordismo do taylorismo) era a sua visão, seu reconhecimento explícito de que a produção em massa significava 
consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência do 
trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, 
modernista e populista”.  
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massa. Porém, depois da aguda recessão instalada a partir desta data (1973), teve início um 

processo de transição no interior do processo de acumulação de capital. 

Algumas mudanças e transformações ocorridas nos anos oitenta corroboraram para a 

transição e posterior “efetivação” do modelo toyotista de acumulação flexível do capital em nível 

econômico. Dentre elas, podem ser destacadas, literalmente nas palavras de Antunes (2002), as 

seguintes: década de grande salto tecnológico: a automação, a robótica e a microeletrônica 

invadiram o universo fabril, inserindo-se e desenvolvendo-se nas relações de trabalho e de 

produção do capital; o fordismo e o taylorismo já não são únicos e mesclam-se com outros 

processos produtivos (neofordismo, neotaylorismo, pós-fordismo); novos processos de trabalho 

emergem onde o cronômetro e a produção em série e de massa são substituídos pela 

flexibilização da produção, pela especialização flexível, por novos padrões de busca de 

produtividade, por novas formas de adequação da produção à lógica do mercado; ensaiam-se 

modalidades de desconcentração industrial, buscam-se novos padrões de gestão da força de 

trabalho, dos quais os Círculos de Controle da Qualidade (CCQs), a gestão participativa, a busca 

da qualidade total, são expressões visíveis não só no mundo japonês, mas em vários países de 

capitalismo avançado e do terceiro mundo industrializado. O toyotismo penetra, mescla-se ou 

mesmo substitui o padrão fordista dominante, em várias partes do capitalismo globalizado; e os 

direitos do trabalho são desregulamentados, são flexibilizados, de modo a dotar o capital do 

instrumental necessário para adequar-se a sua nova fase. Direitos e conquistas históricas são 

substituídos e eliminados do mundo da produção. 

A transição não foi apenas de caráter econômico geral. Também possui uma 

dimensão empresarial, resultado das transformações na estrutura produtiva e na concorrência 

intercapitalista. Em nível empresarial, Pochmann (2001, p. 42) diz que esta transição “seria 

produto da constituição de uma nova empresa, que operaria cada vez mais em rede, mais 

adaptada às crescentes variações do mercado e voltada à diferenciação dos produtos, num 

ambiente de acirrada e desregulada competição intercapitalista”. A concorrência traria consigo 

uma nova maneira de gerenciar a mão-de-obra e de gerir a produção, isto através dos princípios 

flexíveis do novo modelo de acumulação capitalista. 
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Para Bresciani (1996), ser flexível é estar maleável, submisso, complacente, suave ou 

ainda, ser domável. Este autor afirma que “em termos de sua trajetória mais recente, nos anos 80 

e 90, a flexibilidade está intimamente ligada à chamada reestruturação produtiva, bem como às 

características atribuídas ao chamado modelo japonês ou toyotista de organização e gestão da 

produção”. Em termos concretos, antecipando as conseqüências do processo, a flexibilização 

pode ser visualizada através da chamada terceirização de mão-de-obra; através do achatamento 

da pirâmide hierárquica; das mudanças na organização da produção - polivalência, equipes de 

trabalho, etc (BRESCIANI, 1996). 

Com a efetivação dos princípios flexíveis da produção e da gestão da força de 

trabalho, oriundos da nova lógica entrando em vigor, emerge, finalmente, o toyotismo ou 

acumulação flexível do capital, esta mais incerta para a classe trabalhadora e mais dinâmica para 

o capital. Antunes (2002, p. 34) diz que: 

 
“ao contrário do fordismo, a produção sob o toyotismo é voltada e conduzida 
diretamente pela demanda. A produção é variada, diversificada e pronta para 
suprir o consumo. É este quem determina o que será produzido, e não o 
contrário, como se procede na produção em série e de massa do fordismo. Desse 
modo, a produção sustenta-se na existência do estoque mínimo. O melhor 
aproveitamento possível do tempo de produção (incluindo-se também o 
transporte, o controle de qualidade e o estoque) é garantido pelo Just in Time. O 
Kanban, placas que são utilizadas para a reposição das peças, é fundamental, à 
medida que se inverte o processo: é do final, após a venda, que se inicia a 
reposição de estoques, e o Kanban, é a senha utilizada que alude à necessidade 
de reposição das peças/produtos. Daí, o fato de, em sua origem, o Kanban estar 
associado ao modelo de funcionamento dos supermercados, que repõem os 
produtos, nas prateleiras, depois da venda”. 
 

Harvey (1994, p. 140) define a acumulação flexível do capital como sendo essa nova 

fase da produção: 

 
“Marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia na 
flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos mercados 
de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento 
de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento de 
serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A 
acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento 



 87

desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por 
exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado setor de serviços, bem 
como conjuntos industriais completamente novos em regiões até então 
subdesenvolvidas ...”. 

 

Antunes (2002, p. 29), problematizando sobre Harvey, diz que embora este autor 

“afirme que as empresas baseadas no modelo fordista pudessem adotar as novas tecnologias e os 

emergentes processos de trabalho (o que se chama de neofordismo), reconhece, entretanto, que as 

pressões competitivas, bem como a luta pelo controle da força de trabalho, levaram ao 

nascimento de formas industriais totalmente novas ou à integração do fordismo a toda uma rede 

de subcontratação e deslocamento para dar maior flexibilidade diante do aumento da competição 

e dos riscos”. Harvey, portanto, reconhece a combinação de elementos do fordismo com 

processos flexíveis, conforme alertamos no início deste problema. Para Harvey (1994), o trabalho 

organizado solapou-se. Ocorreram paralelamente altos níveis de desemprego estrutural e houve 

retrocesso dos níveis de ação sindical. 

Antunes (2002), citando Coriat, enumera alguns fatores que levaram ao advento do 

toyotismo. O enxugamento destes fatores resume-se com a necessidade do trabalhador ser 

flexível, isto é, operar várias máquinas, rompendo com a idéia do homem-máquina fordista. Com 

isso emerge a concepção de polivalência do trabalhador; o trabalho deve ser em equipe, 

rompendo com o trabalho especializado e parcelar fordista; a organização do trabalho deve ser 

flexível, ou seja, deve haver agilidade na adaptação do maquinário e dos instrumentos para que 

novos produtos sejam elaborados; “Kanban, Just in Time, flexibilização, terceirização, 

subcontratação, CCQ, Controle da Qualidade Total, eliminação de desperdício, gerência 

participativa, sindicalismo de empresa, entre tantos outros, propagam-se intensamente” 

(ANTUNES, 2002, p. 35). 

O sistema toyotista de acumulação flexível supõe ainda uma intensificação da 

exploração do trabalho, onde esta é cada vez menos percebida, devido a formas ideológicas de 

incorporação da missão da empresa nos trabalhadores. Além disso, segundo Antunes (2002, p. 

36), “para a efetiva flexibilização do aparato produtivo, é também imprescindível a flexibilização 

dos trabalhadores. O toyotismo estrutura-se a partir de um número mínimo de trabalhadores, 

ampliando-os, através de horas extras, trabalhadores temporários ou subcontratados, dependendo 
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das condições de mercado”. Esta flexibilização, de acordo com Giddens, significa a “utilização 

de técnicas de produção inovadoras e de novas formas de tecnologia por pequenas equipes de 

trabalhadores altamente qualificadas para produzir menores quantidades de bens mais 

individualizados que os oferecidos pela produção em massa” (GIDDENS, 2004, p. 387). Ainda 

segundo Giddens, tal flexibilização se materializa na produção flexível, no trabalho em equipe e 

no trabalhador polivalente. 

Para Gounet apud Antunes (2002, p. 43), “o toyotismo é uma resposta à crise do 

fordismo dos anos 70. Ao invés do trabalho desqualificado, o operário torna-se polivalente. Ao 

invés da linha individualizada, ele se integra em uma equipe. Ao invés de produzir veículos em 

massa para pessoas que não conhece, ele fabrica um elemento para a ‘satisfação’ da equipe que 

está na seqüência da sua linha”. 

A crise atinge também intensamente, no dizer de Antunes (2002), o universo da 

consciência, da subjetividade do trabalho, das suas formas de representação. “Os sindicatos estão 

aturdidos e exercitando uma prática que raramente foi tão defensiva. Distanciam-se 

crescentemente do sindicalismo e dos movimentos sociais classistas dos anos 60/70, que 

propugnavam pelo controle social da produção, aderindo ao acrítico sindicalismo de 

participação e de negociação, que em geral, aceita a ordem do capital e do mercado,...” 

(ANTUNES, 2002, p. 43). 

Diante disso, aponta Antunes (2002, p. 49): 
 

 
“observa-se, no universo do mundo do trabalho no capitalismo contemporâneo, 
uma múltipla processualidade: de um lado verificou-se uma desproletarização do 
trabalho industrial, fabril, nos países de capitalismo avançado, com maior ou 
menor repercussão em áreas industrializadas do Terceiro Mundo. Em outras 
palavras, houve uma diminuição da classe operária industrial tradicional. Mas, 
paralelamente, efetivou-se uma expressiva expansão do trabalho assalariado, a 
partir da enorme ampliação do assalariamento no setor de serviços; verificou-se 
uma significativa heterogeneização do trabalho, expressa também através da 
crescente incorporação do contingente feminino no mundo operário; vivencia-se 
também uma subproletarização intensificada, presente na expansão do trabalho 
parcial, temporário, precário, subcontratado, ‘terceirizado’, que marca a 
sociedade dual no capitalismo avançado, ...”. 
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O mais brutal resultado dessas transformações é a expansão, sem precedentes na era 

moderna, do desemprego estrutural, que atinge o mundo em escala global. Pode-se dizer, de 

maneira sintética, que há uma processualidade contraditória que, de um lado, reduz o operariado 

industrial e fabril; de outro, aumenta o subproletariado, o trabalho precário e o assalariamento no 

setor de serviços. Incorpora o trabalho feminino e exclui os mais jovens e os mais velhos. Há, 

portanto, um processo de maior heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe 

trabalhadora (ANTUNES, 2002, p. 49-50). 

Além destas metamorfoses organizacionais, tem-se ainda o crescimento das 

ocupações no setor de serviços39, resultando em ocupações singulares na dinâmica da estrutura 

econômica. Este crescimento foi tratado por diversos autores, pioneiramente os da Escola de 

Sociologia do Trabalho Francesa, encabeçada por Georges Friedmann e Pierre Naville, no 

clássico “Tratado de Sociologia do Trabalho”. Para Friedmann, “no século XX, o homem que 

trabalha não é sempre, e o é cada vez menos, no sentido clássico do termo, o homo faber” 

(FRIEDMANN, 1973, p. 21). O autor, preocupado em destacar o papel predominante do trabalho 

em serviços nas sociedades contemporâneas e a paulatina contração do emprego industrial, ao 

recorrer à esta  nomenclatura do homo faber (trabalho produtivo), afirma que as atividades atuais 

não se equiparam à tal modelo taylorista-fordista de produção, mas sim a uma nova sociedade do 

trabalho, aquela alicerçada pelo trabalho em serviços, expresso por um dinâmico 

desenvolvimento visto nas últimas décadas, sobretudo a partir de 1970. 

Pereira (2003) reforça tal constatação ao afirmar que há muito tempo se observa o 

crescimento da proporção de pessoas ocupadas no setor de serviços, crescimento este verificado 

                                                 
39 Claus Offe (1991) aponta didaticamente quatro explicações para o crescimento do setor de serviços. A primeira 
hipótese de crescimento do setor de serviços refere-se à necessidade crescente de gerenciamento, resultante do 
aumento da complexidade das relações de produção. São as chamadas funções de planejamento, coordenação, 
direção e controle, não apenas na produção de mercadorias, mas em toda a reprodução formal das sociedades 
contemporâneas. A segunda nos indica um caminho via os déficits de emprego, ou seja, a oferta no mercado de 
trabalho. Os serviços passam a ser um campo de absorção do excedente de mão-de-obra existente, resultante do 
desemprego estrutural, de maneira geral. A terceira é apresentada como uma mudança na demanda, isto é, a mudança 
na estrutura de consumo dos orçamentos domésticos. Offe (1991, p. 100) nos diz que tal hipótese é a mais conhecida 
e traz consigo três pontos centrais: 1. aumento da média da renda real dos orçamentos domésticos; 2. com tal 
crescimento surgem efeitos de satisfação de bens de consumo e de uso e aumento da demanda de serviços; 3. e por 
fim, a produção de serviços tem menos possibilidades de ser racionalizada do que a produção de bens, o que leva ao 
crescimento contínuo do emprego em serviços. Por fim, na quarta hipótese, há os interesses dos ofertantes, ou seja, 
as mudanças empíricas no comportamento da oferta da força de trabalho, resultando em preferências modificadas na 
escolha e troca de profissão. É a chamada escolha por profissões em “escritórios”. 
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em vários países e por diferentes motivos. Para Pereira (2003), esse crescimento já é conhecido e 

existem peculiaridades assumidas pelos serviços que devem ter maior atenção, ou seja, as 

diferenças das ocupações que surgem segundo o nível de desenvolvimento de um país. 

Este autor interessa-se particularmente em analisar o crescimento do setor de serviços 

no Brasil tendo como foco o contraste urbano-rural. Para ele, “nas últimas décadas, o Brasil 

tornou-se uma economia na qual o Setor Serviços atinge quase dois terços do emprego urbano 

metropolitano e responde por mais da metade do PIB, numa trajetória semelhante à evolução 

observada nos países desenvolvidos. No âmbito da economia mundial, a expansão das atividades 

de serviços constitui uma das mais importantes mudanças introduzidas no cotidiano humano no 

século XX. Não obstante, nos quase três séculos de desenvolvimento da ciência econômica, deu-

se pouca atenção a elas” (PEREIRA, 2003, p. 33). Ressaltando a grande heterogeneidade do 

setor, Pereira (2003, p. 22) diz que esta heterogeneidade (diversidade de ocupações) vai estar 

presente não apenas no meio urbano, mas também no meio rural, devido ao crescente aumento de 

ocupações não-agrícola neste. 

Outro autor interessado no tema é Pochmann (2001, p. 60), onde afirma que com as 

mudanças na estrutura produtiva nacional, a composição da ocupação passou a mostrar a 

diminuição dos empregos industriais e o aumento dos postos de trabalho no setor de serviços de 

distribuição, ou seja, trabalhos ligados principalmente à ocupações em comunicação, transporte e 

comércio, isto nos anos 90. Na categoria dos serviços de produção, que são aqueles ligados a 

funcionalidade industrial, há uma queda na participação ocupacional, o que demonstra o 

enfraquecimento do setor industrial brasileiro, de acordo com Pochmann, devido a desintegração 

e a desnacionalização de algumas cadeias de produção. 

Paul Singer ([s/d], p. 130) ressalta igualmente o desenvolvimento do terciário e 

também de suas ocupações, ao dizer que “há uma tendência genérica em todos os países no 

sentido da chamada produção ‘não-material’ ocupar uma proporção crescente da população 

ativa”. 

Na problematização realizada em Pereira (2003, p. 33-34), ele aponta que um setor 

serviços quantitativamente relevante não expressa, necessariamente, modernidade econômica, já 

que este setor pode estar associado “tanto a uma economia de serviços modernos, próprios de 
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economias em estágios avançados de desenvolvimento, como pode ser resultante da presença de 

um setor de serviços composto, em sua maioria, de atividades tradicionais, portadoras de baixos 

níveis de produtividade, e refúgio para mão-de-obra de baixa qualificação”. 

Assim sendo, reforça Pereira (2003, p. 34) que “grande parcela das atividades 

tradicionais de serviços seria a única possibilidade de ocupação de amplos setores da população, 

portadores de baixa qualificação, significando, conseqüentemente, subemprego e exclusão 

social”. O turismo no RN enquadra-se perfeitamente nesta concepção.  

Estas atividades terciárias, em alguns casos, podem ser resultados apenas da 

transferência40 de outros setores de atividades para os serviços, ou seja, eram anteriormente 

ocupações vigentes na agricultura ou na indústria, por exemplo. Pereira (2003) diz, então, que o 

aumento dos ocupados em serviços é evidente, mas a renda auferida por eles não contribui para 

amenizar as desigualdades sociais no que concerne à distribuição de renda. Para este autor, este 

aumento ainda acentua a desigualdade. “Assim, a ‘terciarização’ se dá muitas vezes, via simples 

terceirização de atividades. Nesse caso, não ocorre a criação de novos postos de trabalho, mas 

uma mera mudança de classificação de ocupações que sempre existiram” (PEREIRA, 2003, p. 

79). 

Posto esse problema do crescimento do setor terciário, advém ainda que o trabalho no 

setor primário moderniza-se intensamente em algumas regiões; em outras apenas introduzem-se 

novas tecnologias, mas sem grandes alterações. O trabalho industrial solapa-se bruscamente. O 

novo padrão tecnológico é estruturalmente desempregador. Deste modo, em cada um destes 

setores, com suas singularidades, segmenta-se ainda mais a classe trabalhadora, tornando-a cada 

vez mais diversificada e, portanto, individualizada. 

Antunes (2002, p. 61) argumenta que “a segmentação da classe trabalhadora se 

intensificou de tal modo que é possível indicar que, no centro do processo produtivo encontra-se 

o grupo de trabalhadores, em processo de retração em escala mundial, mas que permanece em 
                                                 
40 Segundo pesquisa levantada a cabo por Cavalcanti, “supõe-se [...] que não houve alteração significativa na 
estrutura global de ocupação de Natal, mas uma modificação na composição setorial. As evidências permitem 
afirmar que o turismo não expandiu o mercado de trabalho formal de Natal, propiciou sim – a diversificação deste 
mercado de trabalho, estimulando o surgimento de novas funções, além de expandir o setor informal da economia 
caracterizado por baixos níveis de remuneração e pela ausência dos benefícios e dos direitos trabalhistas” 
(CAVALCANTI, 1993, p. 230). 
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tempo integral dentro das fábricas, com maior segurança no trabalho e mais inserido na 

empresa. Com algumas vantagens que decorrem desta ‘maior integração’, esse segmento é mais 

adaptável, flexível e geograficamente móvel”. Na periferia da força de trabalho, Antunes 

compreende dois subgrupos distintos: 

1. Empregados em tempo integral com habilidades facilmente disponíveis no 
mercado de trabalho, como pessoal do setor financeiro, secretárias, pessoal de 
áreas de trabalho rotineiro e de trabalho manual menos especializado. Este 
subgrupo tende a se caracterizar por uma alta rotatividade no trabalho. 
2. Inclui empregados em tempo parcial, empregados casuais, pessoal com 
contrato por tempo determinado, temporários, subcontratação e treinados com 
subsidio público, tendo ainda menos segurança de emprego do que o primeiro 
grupo periférico (ANTUNES, 2002). 

 

No geral, Antunes (2002) diz que “superqualifica-se minimamente em alguns ramos e 

desqualifica-se maximamente em outros”. Como exemplos de novas estratégias empresariais, 

Pochmann (2001, p. 44) assim apresenta as atuais configurações capitalistas da produção pós-

fordista: estratégias de competitividade - desverticalização da produção; diversificação dos 

produtos; novos mix de produção; elevação na qualidade dos produtos; redução de custos de 

produção; mudança no lay-out da produção; redefinição dos fornecedores; inovações 

tecnológicas e organizacionais; nova conduta empresarial (desnacionalizações, fusões, 

incorporação ou abandono da atividade); estratégias de produtividade – flexibilidade produtiva; 

redução dos custos e do tempo morto; desmonte de parte da estrutura produtiva; qualidade total e 

gestão participativa; programas de remuneração variável e distintos contratos de trabalho; 

programas de reengenharia; terceirização e subcontratação de mão-de-obra; melhor 

aproveitamento das possibilidades da economia de escala (redução dos estoques); representação 

comercial. 

Como novas organizações de tarefas, Pochmann (2001, p. 45) cita ainda quatro 

aspectos que tornam o trabalhador mais flexível e adequado às exigências empresariais acima 

descritas: 1. ampliação da quantidade de tarefas exercida pelo mesmo trabalhador (rompe com a 

especialização funcional do relógio taylorista); 2. rotação de funções (polivalência); 3. 

combinação das atividades de execução com as atividades de controle (ampliação da autonomia 

relativa); 4. constituição de grupos de trabalho com alguma capacidade de decisão (trabalho em 

equipe). 
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Estas modificações nas estratégias empresariais e na organização de tarefas se devem 

também a novas concepções de administração do trabalho, estas baseadas, novamente segundo 

Pochmann (2001, p. 47) na redução dos níveis hierárquicos; diminuição nas funções de chefias; 

introdução de sistemas participativos e abertos de decisão; treinamento do pessoal de 

administração e de produção; adoção de programas de envolvimento do trabalhador com os 

interesses da empresa através de instrumentos de participação e decisões; integração do 

trabalhador na empresa por meio de motivação pessoal (programas de esportes, lazer, etc); 

redinamização das relações de trabalho, com o objetivo de evidenciar a transparência e a 

credibilidade da cultura da empresa. Estes programas de motivação são, parafraseando Bresciani 

(1996), ideologias que buscam uma nova postura profissional, mas colaborativa e, portanto, mais 

submissa. 

 No novo cenário, emergem novas condições e relações de trabalho no capitalismo de 

acumulação não mais rígida, mas sim flexível. Flexibilidade esta dos mercados de trabalho, das 

relações de trabalho, dos mecanismos de seguridade do trabalhador, da produção, dos produtos, 

dos consumidores, dos sindicatos, das negociações coletivas, etc. Tal ambiente trouxe para o 

capital uma série de benefícios que o possibilitou superar a crise do fordismo e o dinamizou 

densamente. No entanto, para a ‘classe que vive-do-trabalho’, esta sofreu perdas irreparáveis ao 

longo do processo. Além do desemprego que as mudanças ocasionaram, estas trouxeram uma 

enorme precarização do trabalho, pondo em xeque a reprodução social dos desprovidos dos 

meios de produção. 

Paul Streeten (2001, p. 75-76), analisando os efeitos da globalização na divisão 

internacional do trabalho, afirma que estas mudanças globais foram, por um lado, boas para a 

produção, para os lucros, credores, indivíduos independentes dos serviços públicos, para as 

grandes empresas, para os mercados globais, trabalhadores qualificados, etc. Por outro lado, ruins 

para os grupos opostos, isto é, empregados assalariados, devedores, dependentes dos serviços 

públicos (saúde, educação, etc.), pequenas empresas, comunidades locais, trabalhadores 

desqualificados, etc. Todavia, no entanto, não se deve cristalizar este caráter positivo de forma 

estática, uma vez que ninguém escapa integralmente do processo. 
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Mattoso (1995, p. 77-120), em obra intitulada A Desordem do Trabalho, apresenta 

uma cadeia de inseguranças que vivencia atualmente a classe trabalhadora no mundo inteiro, 

diferenciando-se apenas a intensidade que se presencia tais incertezas. 

A primeira insegurança que nos fala Mattoso (1995) se refere à insegurança no 

mercado de trabalho, ou seja, a própria insegurança em pertencer ou não ao mercado laboral. Tal 

insegurança foi favorecida pela ruptura com o compromisso keynesiano de prioridade do pleno 

emprego como objetivo de governo. Além do aumento do desemprego, Mattoso (1995, p. 84) 

coloca que as pessoas desempregadas ainda permanecem muito tempo fora do mercado, o que 

dificulta seus retornos à este. 

A segunda incerteza indica a insegurança no emprego. Enquanto a primeira se refere 

ao não pertencimento ao mercado, essa segunda lembra a instabilidade quando se já está inserido 

no mercado de trabalho. Em síntese, a primeira significa a incerteza em conseguir emprego; e a 

segunda a instabilidade em mantê-lo. Nesta incerteza há por parte do patronato uma maior 

capacidade em demitir ou sub-contratar mão-de-obra. Sobre este ponto, Sorj apresenta uma 

citação bem ilustrativa: 

 
Torna-se cada vez mais evidente que, nos tempos atuais, o emprego como uma 
carreira contínua, coerente e fortemente estruturada não é mais uma opção que 
esteja amplamente disponível. Empregos permanentes estão cada vez mais 
restritos a poucas e velhas indústrias ou a algumas profissões que estão 
rapidamente desaparecendo. Os novos postos criados tendem a ser flexíveis no 
tempo, no espaço e na duração, dando origem a uma pluralidade de contratos de 
trabalho: em tempo parcial, temporários ou por conta própria (SORJ, 2000, p. 
31). 

 

A terceira insegurança que nos fala Mattoso significa a insegurança na renda. Esta se 

refere a fragmentação do trabalho, a contratação em condições de eventualidade e de 

precariedade, além da deterioração do mercado de trabalho. Como resultado, tem-se uma 

crescente variabilidade e instabilidade na renda média do trabalhador (flexibilização dos 

salários). 

A quarta insegurança apontada por Mattoso (1995) expressa a insegurança na 

contratação do trabalho, significando uma tendência à negociação e à regulação do trabalho em 
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direção a formas mais individualistas e promocionais, em contraposição às anteriores tendências 

coletivas de proteção ao trabalhador. No geral, esta insegurança faz referência a crise dos 

contratos coletivos de trabalho. 

E, por fim, a quinta insegurança se baseia na insegurança na representação do 

trabalho. Simplificando o raciocínio, expressa a insegurança na organização dos trabalhadores, 

“colocando suas organizações na defensiva, enfraquecendo suas práticas reivindicativas de 

conflito e negociação e, na grande maioria dos casos, reduzindo seus níveis de sindicalização” 

(MATTOSO, 1995, p. 103). 

No geral, estas inseguranças se subdividem apenas didaticamente. No universo da 

consciência do trabalhador são vivenciadas na integralidade do processo, indissociavelmente de 

toda precariedade e incerteza do mundo do trabalho atual. Beaugrand afirma que: 

 
Como prelúdio do processo, observamos o impacto dessas transformações no 
mundo do trabalho, através dos programas de reestruturação produtiva, que além 
de desencadear a síndrome da precarização, propagada rapidamente, mergulhou 
os trabalhadores numa crise de incertezas, desestruturando o mercado de 
trabalho tradicional e deixando a deriva o sonho do emprego seguro como ponte 
para uma aposentadoria garantida (BEAUGRAND, 2001, p. 34). 

 

As referenciadas inseguranças advieram da referida transição do fordismo ao 

toyotismo e também do rompimento dos ideais regulatórios keynesianos vigentes após a crise da 

década de 30. O emprego no fordismo era rígido e, portanto, não exigia muita qualificação para a 

estabilidade no cargo. O que existia era a lógica taylorista da especialização funcional, isto é, 

cada trabalhador executava apenas uma tarefa e exercia apenas uma obrigação. Desta forma o 

desemprego decorrente de mudanças organizacionais era mínimo. Igualmente verdadeiro era a 

baixa taxa em inovações tecnológicas, estas ainda bastante pesadas e voltadas às economias de 

escala. Nesse sentido o desemprego tecnológico era praticamente baixo. No âmbito político, no 

período fordista ainda resistiam os princípios regulatórios, o que terminava por garantir ao 

trabalhador alguns mecanismos de seguridade social, além dos movimentos sindicais que 

afrontavam bravamente a ofensiva do capital. Segundo Giddens, nesse momento (fordismo), 

mesmo trabalhando a custa de muito suor, insatisfação e baixo salário, o emprego existente 

proporcionava ao trabalhador um sentimento de respeito por si próprio e uma forma honesta de 
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cuidar de sua família. O “emprego era seguro, protegido por um sindicato” [...] e podia-se 

“planejar o seu futuro e o dos seus filhos com confiança” (GIDDENS, 2004, p. 376). 

Com essas mudanças produtivas e políticas, emergem os princípios flexíveis e, com 

isso, alteram-se todas as dimensões do trabalho organizado e relativamente estável de décadas 

anteriores. Conforme apontamos em texto anterior (COSTA, 2004, p. 124), têm-se modificações 

em três dimensões do trabalho atual: 1. nas estruturas administrativas (redução de níveis 

hierárquicos, descentralização, flexibilização interna de rotinas, terceirização, etc.); 2. nos 

processos de trabalho (produção em pequenos lotes, jus-in-time, trabalho em equipe, CCQs, 

Kanban, etc.); 3. e no próprio trabalho (fim de certas profissões, surgimento de outras, 

desemprego, sub-emprego, etc). 

Tais alterações afetam diretamente o universo subjetivo dos trabalhadores, na medida 

em que o desemprego e a precarização envolvem o indivíduo numa complexa teia de incertezas. 

Para Giddens (2004, p. 377), sem rendimento, as ansiedades na gestão do cotidiano tendem a 

aumentar; sem um trabalho, as oportunidades para o exercício de novas capacidades criativas são 

reduzidas; aqueles que estão desempregados têm freqüentemente como maior problema o 

aborrecimento e desenvolvem um sentido de apatia em relação ao tempo; fora do local de 

trabalho, o círculo de possíveis amizades e conhecimentos se reduzem substancialmente; e, para 

os homens, em particular, a auto-estima está freqüentemente ligada à contribuição econômica nas 

despesas domésticas. Isto posto, estas metamorfoses no “mundo do trabalho” foram drásticas 

para a classe-que-vive-do-trabalho.  

Vale enfatizar as transformações em nível de Brasil, pois a literatura sobre as 

alterações no mundo do trabalho é enfática e consensual ao dizer que tais metamorfoses não se 

deram uniformemente no tempo e no espaço da economia mundial. Países desenvolvidos (de 

capitalismo avançado) tiveram transformações capitalistas diferentes de realidades periféricas41, 

isto é, do mundo subdesenvolvido. Não quer dizer que as novas características do trabalho acima 

                                                 
41 Segundo Beaugrand (2001, p. 34): “Observamos no cenário da globalização que o processo de exclusão já é 
realidade para todos os países e é visto como uma ameaça em potencial, da qual ninguém está a salvo. Entre os 
coadjuvantes, estão vulneráveis trabalhadores de todos os países: assalariados com formação e remuneração mais 
elevadas, os técnicos de nível médio, os trabalhadores pouco qualificados ou sem nenhuma qualificação, além dos 
diversos empregados do setor informal que alimenta a economia tradicional através da sub-contratação e 
terceirização da produção e de serviços”. 
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enumeradas sejam exclusivas dos países periféricos. Não são. Todavia, neles os efeitos foram e 

estão sendo mais agudos. Interessa agora saber como o Brasil se insere nessas transformações. 

Nele, no início dos anos sessenta, ocorreu uma expressiva migração de brasileiros 

para o sul do país, com fins de servirem de mão-de-obra para a nova fase da economia brasileira. 

O que hoje pareceria excepcional ocorreu: estes brasileiros velozmente encontraram “emprego”, 

mesmo com acentuada baixa escolaridade, conforme aponta Mattoso (1999). 

A década de 70 para o Brasil foi um período de intenso crescimento econômico. No 

entanto, este crescimento foi acompanhado por uma intensa concentração de renda42. Mattoso 

(1999), em outra obra, O Brasil Desempregado, cita que ao longo do século XX, e, sobretudo 

após a 2° Guerra Mundial a partir de 1945, o país havia se transformado em uma economia 

urbana, industrial e com elevada geração de empregos formais. Até a década de 70 este quadro se 

acentuava, o que gerava, ao nosso ver, um maior entusiasmo para uma classe média restrita e para 

uma ínfima elite que gozava de certas prerrogativas. 

Posteriormente, Mattoso (1999) situa a década de 80 como uma década de estagnação 

econômica, devido a elevação dos juros norte-americanos em 1979 e a posterior retração dos 

fluxos financeiros internacionais que contribuíram para a década de 70 ter sido de grande 

alavancamento econômico. Pochmann (2001, p. 62) diz que neste momento vigorou um quadro 

econômico identificado como a década perdida, “com o perfil dos novos equipamentos 

concentrados em poucas empresas, sobretudo as grandes internacionalizadas”. Mesmo assim, 

nesta década o desemprego era baixo e pouca acentuada era a precarização das condições e 

relações de trabalho.  

Nesta década de 80, Mattoso (1999) já aponta o surgimento do desemprego urbano e 

a conseqüente ampliação da informalidade. Mesmo assim, alerta Mattoso, como foram 

                                                 
42 Mattoso (1999, p. 10) afirma que “o Brasil foi capaz de no pós-Segunda Guerra assegurar taxas de crescimento 
econômico mais elevadas e gerar mais empregos que a maioria dos países do mundo. Mas isto não resultou em 
melhoria da distribuição de renda”. Tal fato remonta da própria herança social brasileira, herança esta que remonta 
do escravismo, da estrutura da grande propriedade rural e da solução conservadora dada a questão agrária; também 
pelo lento processo de organização dos trabalhadores e de maior pressão social pela democratização das condições e 
relações de trabalho; ainda também pelas próprias políticas sociais desenvolvidas tardiamente em formas pouco 
cidadãs, favorecendo a desigualdade ao acesso a saúde, educação e previdência; e também pelo significativo 
rebaixamento que teve o salário mínimo desde os anos 60, abrindo com isso, o leque salarial no país.  
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preservadas as estruturas industrial e produtiva da década passada, o desemprego e a precarização 

foram relativamente baixos, sobretudo vinculados às oscilações do ciclo econômico na década e a 

inflação. Mattoso (1999) é bastante criterioso em não denominar, como muitos chamam, a década 

de 80 como totalmente de “década perdida”. No geral até foi, mas teve suas peculiaridades 

concernentes ao desemprego e a precarização. Para este autor, de 1981 a 83, cresceram as taxas 

de desemprego e da precarização do trabalho, devido a retração das atividades produtivas. De 84 

a 86, baixaram com o crescimento econômico vigente; e de 1987 a 89, houveram realmente anos 

de estagnação. 

Na década de 1990 a situação antes descrita altera-se completamente, devido as 

intensas transformações sofridas pela economia brasileira entre os anos de 1989 e 1999. Houve, 

segundo Mattoso (1999), um grande número de demissões nas fábricas; uma acentuada 

“quebradeira” de empresas; processos de reengenharia cortando muitos postos de trabalho; 

privatizações de empresas estatais; o fato da escolaridade não garantir mais o acesso ao emprego; 

etc. 

Mattoso (1999) realça dois pontos fundamentais que ocorreram na realidade 

econômica brasileira, mesmo sendo uma tendência em nível mundial: 1. Desemprego elevado; 2. 

Precarização das condições e relações de trabalho. Estas duas transformações negativas não 

ocorreram somente num setor econômico, ainda que se possa sentir mais acentuado em alguns, 

realça o autor. Também não podem ser atribuídos à falta de capacidade dos trabalhadores, 

conforme mostra a falsa idéia de “empregabilidade” difundida pelo neoliberalismo. Nem 

exclusivamente a elementos internacionais, tecnológicos ou sazonais, como quiseram dizer os 

governantes responsáveis pelo período. É como se a crise fosse uma condição obrigatória do 

cenário externo, apontam os alardeadores da chamada “Era FHC”. 

Como coloca Mattoso (1999, p. 9), a deterioração do mercado de trabalho brasileiro 

na década de 1990 foi um fenômeno de amplitude nacional, resultado do intenso processo de 

desestruturação do mercado de trabalho ocorrido nos anos 90, sobretudo, durante o primeiro 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-1998). Tal período teve como ponto principal uma 

acentuada redução da capacidade de geração de empregos formais. Esta constatação é 

fundamental para o entendimento da crise brasileira, pois freqüentemente a associam a fatores 
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externos. É como se o problema não fosse responsabilidade dos governos nacionais, e sim do 

cenário internacional. Pochmann (2001, p. 63) reforça este argumento e afirma que a 

incapacidade de geração de novos empregos e o avanço de ocupações precárias não podem ser 

associados (somente) às exigências do novo paradigma técnico-produtivo.  

Na década de 90, houve no Brasil uma retração das atividades produtivas 

acompanhado do desmonte das estruturas pré-existentes. Com isso, as taxas de desemprego 

dispararam sem precedentes. Estas, no dizer de Mattoso, são frias e ocultam o lado humano de 

desassossego e desestruturação pessoal, familiar e social. Vale ainda lembrar, que o novo quadro 

de desemprego afetou a todos, mesmo que sentido diferentemente entre os trabalhadores, em seus 

diferentes tipos de trabalho, regiões, salários, etc. 

Para Pochmann (2001, p. 63), os anos 90 no Brasil confirmaram-se como a segunda 

década perdida, “marcada pelo crescente desemprego, pela contínua concentração da renda, pelo 

aumento do endividamento interno e externo e pela ausência de crescimento sustentado (baixo 

crescimento econômico e reduzido patamar de investimentos)”.  

Nos anos 90, os desempregados tiveram menor acesso ao seguro desemprego. As 

condições de trabalho tornaram-se crescentemente informais, precárias, com trabalhos e salários 

descontínuos, de curta duração e sem contribuir com a previdência (MATTOSO, 1999, p. 15-16). 

Houve uma redução do mercado formal de trabalho, ou seja, aquele que é regulamentado por leis 

trabalhistas e integrado aos mecanismos institucionais que garantem proteção ao trabalhador, tais 

como a Previdência Social, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o Seguro-

desemprego. Ocorreu também, paralelamente a esta redução, um crescimento dos trabalhadores 

sem carteira assinada de trabalho e por conta própria. O processo de “desassalariamento” nos 

anos 90 foi intenso (MATTOSO, 1999). Sobre o desassalariamento, Pochmann (2001, p. 72) diz 

que se pode verificar o decréscimo do poder aquisitivo dos salários nos anos 90, isto quando 

comparado com o rendimento médio real das ocupações profissionais em 1986. 
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Isto reflete o que Joseph Schumpeter, citado por Mattoso (1999, p. 7), chama de 

“dialética capitalista da destruição criadora43”, ou seja, que o saldo entre a destruição e a 

criação de empresas, setores, produtos e empregos tem sido claramente favorável à primeira, 

resultando na desestruturação produtiva. No Brasil dos anos 90 isto ocorreu, fato que qualifica o 

sub-título da obra de Mattoso (1999), isto é, “como foram destruídos mais de 3 milhões de 

empregos nos anos 90?”. 

Mattoso (1999, p. 18) descreve dados importantes que realçam especificamente o 

setor de serviços. Assim ele os apresenta: 

 
Ao longo dos anos 90 foram queimados cerca de 3,3 milhões de postos de 
trabalho formais da economia brasileira, sendo que desde que FHC assumiu em 
1995 foi contabilizada uma queima de nada menos de 1,8 milhão de empregos 
formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados (CAGED), do 
Ministério do Trabalho. Até maio de 1999 a indústria de transformação reduziu 
seus empregos formais na década em cerca de 1,6 milhão (cerca de 73% do que 
dispunha em 1989) e os subsetores mais atingidos foram os das indústrias têxtil 
(- 364 mil), metalúrgica (- 293 mil), mecânica (- 214), química e produtos 
farmacêuticos (- 204) e material de transporte (- 92 mil). A construção civil viu 
desaparecer cerca de 322 mil empregados formais. O comércio também foi 
duramente atingido (- 294 mil). O setor financeiro reduziu sua mão-de-obra 
formal em cerca de 354 mil. Apenas apresentou um comportamento positivo o 
heterogêneo subsetor Serviços, compreendido por alojamento, alimentação, 
reparação e diversos (cerca de 160 mil). 

 

Ricardo Antunes (2002, p. 51) citando Annunziato, em pesquisa nos EUA, também 

demonstra este fato, quando diz que “os dados evidenciam, de um lado, a retração dos 

trabalhadores da indústria manufatureira (e também da mineração e dos trabalhadores 

agrícolas). De outro lado, tem-se o crescimento explosivo do setor de serviços que, segundo o 

autor, inclui tanto a ‘indústria de serviços’ quanto o pequeno e grande comércio, as finanças, os 

seguros, o setor de bens imóveis, a hotelaria, os restaurantes, os serviços pessoais, de negócios, 

de divertimentos, da saúde, os serviços legais e gerais”. 

O acentuado aumento nas ocupações em serviços indica um problema estrutural da 

realidade periférica brasileira, isto é, o seu tardio desenvolvimento industrial. Pochmann (2001, p. 

                                                 
43 Em nível global, de acordo com Susan GEORGE (2002, p. 53, grifo do autor), “o ritmo da mudança tornou-se 
insuportável, e o princípio da destruição criativa de Schumpeter está funcionando a todo vapor”. 
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55) argumenta que “devido ao seu ingresso tardio na fase de industrialização, a economia 

brasileira terminou por não colher plenamente os mesmos resultados ocupacionais verificados nas 

sociedades industriais maduras. Reflexo disso é ainda hoje forte presença de ocupações no campo 

e cada vez maiores no setor terciário da economia”.  

Afora o exemplo externo dado por Antunes, o desempenho negativo do emprego 

formal no Brasil não foi maior devido ao aumento no emprego público. No entanto, coloca 

Mattoso (1999, p. 18), o emprego público vem apresentando retração nos últimos anos, graças as 

privatizações ocorridas na década de 90 e aos sucessivos ajustes fiscais e seus respectivos cortes 

nos gastos sociais. 

O novo tipo de trabalho pós-desestruturação produtiva é caracterizado, por 

conseguinte, pelo trabalho temporário, por tempo determinado, sem renda fixa, em tempo parcial, 

enfim, os “milhares de bicos que se espalharam pelo país” (MATTOSO, 1999, p. 9). 

Os sindicatos foram debilitados e as empresas adquiriram maior poder no mercado de 

trabalho. Tornaram-se comuns mecanismos contratuais unilaterais ou por empresa, que terminam, 

a longo prazo, por favorecer a desvalorização da contratação coletiva mais setorializada, a 

preservação de baixos salários e, em especial, a ampliação das diferenças de rendimentos dos 

ocupados, além de acentuar a queda dos níveis de sindicalização (MATTOSO, 1999, p. 19). 

Antunes (1980), em obra intitulada O que é Sindicalismo?, afirma que os sindicatos 

nascem dos esforços da classe operária em sua luta contra o despotismo e a dominação do capital, 

tendo como funções primeiras impedir que os níveis salariais se coloquem abaixo do mínimo 

necessário para a sobrevivência do trabalhador e evitar que o capitalista trate isoladamente com 

cada operário. 

Realidade e tendência contrária se observa hoje no que concerne a sindicalização, 

tanto nos países desenvolvidos, quanto nos subdesenvolvidos. Mattoso (1995), conforme já se 

citou anteriormente, é enfático ao mostrar a retração dos níveis de sindicalização. Os sindicatos, 

ao invés de lutarem por vitórias no campo das relações de trabalho, atualmente lutam para não 

perder alguns direitos conquistados em épocas melhores. Além de exemplos corporativistas, 
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ainda enfrentam grande apatia por parte de trabalhadores e grande repressão empresarial em 

adotar as diretrizes delineadas nos acordos coletivos de trabalho. 

Frente a esse ambiente de transformações, uma questão emerge neste caldeirão de 

instabilidades e incertezas: o fenômeno do desemprego e da precarização do trabalho tem solução 

no Brasil? Pochmann (2001, p. 123) diz que tal fenômeno não se deve apenas a escassez de 

postos de trabalho, mas também ao problema da falta de renda. Para este autor, através do 

compromisso nacional em torno de políticas capazes de reduzir a aguda concentração de renda no 

país é que o desemprego pode ter cura. No entanto, alerta Pochmann, é necessária uma revisão 

das atuais prioridades nacionais. 

Pochmann (2001, p. 124-125) preocupa-se neste momento em apontar um “devir” 

para o desemprego no país, tendo como base estudos e experiências anteriores. Para ele, algumas 

ações seriam necessárias para um melhor trato com o desemprego no Brasil, através da: 

implantação de um serviço público ao desempregado, pois abririam espaços para ações integradas 

no campo do serviço social; criação de uma agência especial para o emprego, contribuindo para 

definir testes vocacionais, atendimento aos benefícios sociais, formação e qualificação 

profissional e permitir linhas de crédito popular; criação de um banco de dados sobre o mercado 

de trabalho; maior regulamentação sobre a contratação coletiva de trabalho; democratização das 

relações de trabalho, favorecendo a liberdade organizativa dos trabalhadores e limitando a ação 

individual do patronato, etc. 

No entanto, Pochmann avisa que todas estas iniciativas são necessárias, porém, não 

são suficientes para reverter o desemprego em massa. Para esse fenômeno de amplitude geral, 

não é apenas o simples crescimento econômico que trará a sua amortização, mas sim (esse é um 

ponto fundamental) a construção de um projeto nacional pautado em investimentos em infra-

estrutura material, “com o objetivo não apenas de renová-la, mas de completá-la em todo o país 

(saneamento, habitação, telecomunicações, etc.), com forte impacto sobre o trabalho” 

(POCHMANN, 2001, p. 127). Tais ações em infra-estrutura material, além de terem forte efeito 

sobre o emprego direto, ainda trazem consigo um efeito multiplicador elevado sobre o nível de 

articulação em vários outros setores, ampliando, por conseguinte, o fenômeno da ocupação no 

país. 
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Tendo em vista as três reformas clássicas do capitalismo avançado contemporâneo 

apontadas por Pochmann (2001, p. 127-129) para a obtenção do pleno emprego, ou seja, a 

reforma agrária, processo de desconcentração de renda e o estágio de bem-estar social, o Brasil se 

encontra bastante distante de alcançar níveis de desenvolvimento sustentado. Neste nem houve 

reforma agrária, tampouco Welfare State e muito menos se desconcentrou renda. Pelo contrário, 

esta desigualdade vem se ampliando ao longo de nossa história dependente. 

Setores empresariais e até governamentais atribuem ao próprio trabalhador o 

resultado de seu sucesso ou fracasso. O conceito ideológico de empregabilidade (capacidade que 

cada um tem de se empregar) é fruto desta visão errônea. Isso é resultado da tentativa do governo 

em se ausentar de sua obrigação de regular o mercado de trabalho. Desta forma, cria uma série de 

programas de qualificação profissional que, no geral são, hipoteticamente, ineficazes. 

Enquanto no período fordista predominavam os “razoáveis” salários para baixas 

qualificações, além da ocupação em massa e padronizada, na acumulação flexível do capital há 

uma diferenciação nas profissões e nos salários, juntamente com uma fragmentação da força de 

trabalho, com um ínfimo núcleo estável e a maior parte instável, conforme contexto exposto por 

Pochmann. 

Assim sendo, a qualificação profissional seria “uma forma” essencial de 

diferenciação dos trabalhadores nos dois núcleos apontados por Antunes – central e periférico. A 

qualificação ou a sua ausência, no entanto, não deve ser vista como o fator de emprego ou 

desemprego, e sim no atual momento do capitalismo, como uma potencialidade do trabalhador 

inserir-se no núcleo central do mercado de trabalho, este compreendido por trabalhadores 

polivalentes, flexíveis e estáveis.  

Sobre a qualificação profissional, o novo modelo exigido de trabalhador é, 

relativamente, contraditório: reclama-se (o mercado) por qualificação profissional, mas apenas 

uma ínfima parcela se qualifica. 

Pochmann (2001, p. 67) aponta que a literatura internacional especializada faz 

referência às possibilidades de expansão das ocupações profissionais que utilizam maior 

informação, sobretudo aquelas que se sustentam por exigências crescentes de escolaridade e de 
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qualificação profissional. Desta forma, deduzimos que tanto conhecimentos técnicos, quanto 

humanos, são condições necessárias para o sucesso do trabalhador no mercado de trabalho. 

As profissões em alta vigentes no mercado de trabalho brasileiro, segundo Pochmann 

(2001, p. 68-70), referem-se a ocupações que não estão necessariamente associadas às exigências 

de maior qualificação profissional. Esta constatação baseia-se segundo dados colhidos pelo autor 

na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), ao apresentar o registro das 45 ocupações 

profissionais que mais cresceram no país nos anos 1990. 

Em sentido contrário, as ocupações em baixa no Brasil da década de 90 são 

apresentadas pelo autor tendo como características as “profissões associadas a uma maior 

exigência de qualificação profissional. São, em grande parte, atividades profissionais vinculadas 

ao setor industrial, que necessitam, em geral, de alguma especialização prévia” (POCHMANN, 

2001, p. 70). 

Os dados apresentados por Pochmann indicam uma tendência brasileira contrária ao 

que aponta a literatura especializada internacional sobre trabalho e qualificação profissional, já 

que no país crescem as ocupações nos setores onde a mão-de-obra não necessita ser qualificada 

e, complementarmente, reduzem as ocupações nos setores onde a exigência de qualificação 

técnica é requisito. Funções ligadas, direta ou indiretamente ao turismo, são evidentes nestes 

dados apresentados como ocupações em alta, em especial, recepcionistas; trabalho de 

conservação e limpeza; cozinheiros e assemelhados; garçons e assemelhados e serviços de 

segurança. Mesmo os dados se referindo aos anos 90, estes não se invalidam totalmente. Até por 

que o grau de exigência em qualificação profissional continua alto, mas empiricamente é 

perceptível uma enorme desqualificação profissional na atividade turística, fundamentalmente 

por absorver pessoas de grande heterogeneidade de capital cultural. Em geral, observa-se um 

grande crescimento nas ocupações em serviços, evidenciando as hipóteses de desenvolvimento 

expostas fundamentalmente nos anos 1970. Essas, por sua vez, caracterizam-se por aglutinarem 

parcela expressiva de trabalhadores desqualificados, a tempo parcial, informais, turn-over, mão-

de-obra feminina má remunerada, jovens, etc. 

 Tal cenário possui implicações importantes para o trabalhador empregado na 

atividade turística, uma vez que esta se enquadra nas ocupações de serviços e vem 
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experimentando substanciais níveis de precarização e de desqualificação da mão-de-obra para o 

exercício de suas funções, apesar das mudanças insurgidas na Nova Era do Turismo (NET) 

problematizada por Fayos-Solá (1997). Esta “Nova Era” se caracteriza por motivações complexas 

por parte dos turistas; altas exigências por qualidade por parte da demanda; segmentação 

complexa; individualismo no consumo; tecnologias integradas; recursos humanos como fator de 

competitividade; condições ambientais como fator de diferenciação do produto turístico; 

competição através da inovação; desregulação e reestruturação. 

A razão de situar o novo momento do turismo na NET pensada por Fayos-Solá se 

deve em razão do turismo hoje não ser o turismo de ontem. Em outras palavras, a forma de 

planejamento, organização, execução e controle da atividade turística atual difere 

significativamente de como se pensava o turismo na era fordista. Naquele momento o turismo era 

basicamente de sol e mar, massificado quanto ao consumo e motivação, num mercado 

indiferenciado e com recursos humanos considerados como custos de produção, além das 

condições ambientais serem irrelevantes. Naquele momento fordista da atividade turística, 

primeiro criava-se o produto, depois o consumidor. Na NET, atualmente, há os dois casos: cria-se 

o turista, depois os produtos; e seu inverso. Há uma inversão significativa em ver a relação 

produto/consumidor. Posto assim é necessário pensar a questão da qualificação profissional, já 

que a mão-de-obra assume um papel distinto do que ocorria no momento do turismo massificado. 

Além da qualificação, deve-se ver também que, da mesma maneira que se alteram as relações de 

produção na transição do turismo fordiano para o turismo NET, mudam também as relações de 

trabalho na atividade, resultado global lógico das metamorfoses estruturais do capitalismo de 

acumulação flexível. 

Como desfecho parcial, no panorama global, as políticas de turismo “visam” em suas 

ações minimizar o desemprego estrutural apresentado ao longo desta seção, através da 

implementação, nas localidades com “vocação turística”, de vantagens locacionais que possam 

atrair investimentos privados geradores de “emprego”. No entanto, os empregos gerados são em 

nível salarial mínimo e desproporcionais ao número de empresas criadas, resultado lógico da 

acumulação flexível do capital.  

 



 106

3.2 A Natureza do Emprego Turístico: algumas considerações 

 

O tema referente ao mercado de trabalho no setor turístico brasileiro foi, segundo o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2006), objeto de pouca atenção até o início da 

década atual. De acordo com este instituto, “os estudos realizados até então podem ser reunidos 

em dois grupos: os que oferecem análises abrangentes, embasadas em fontes secundárias; e os 

diagnósticos setoriais, baseados em pesquisas de campo relativas a espaços geográficos restritos” 

(IPEA, 2006). 

O IPEA (2006) destaca, como estudo integrante do primeiro grupo, ou seja, as 

análises abrangentes, o estudo de Jorge Saba Arbache – “O mercado de trabalho na atividade 

econômica do Brasil” – e a estimativa de emprego que consta na Conta Satélite do Turismo – 

CST Brasil, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), para o ano de 

2001. 

A obra de Arbache é apoiada na Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio – 

PNAD, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Baseia-se 

genericamente na caracterização do mercado de trabalho no setor de turismo, tendo como 

variáveis a ocupação no setor, remuneração média, escolaridade, tempo de emprego, gênero, raça 

e formalização, tanto para o setor como um todo, quanto para alguns sub-setores analisados: 

agências de viagens, hospedagem, serviços de diversão, comércio de lembranças e locação de 

veículos. Um diferencial desta obra consiste no recorte temporal (1983/1998) e na comparação 

com outros ramos de atividade econômica.  

Suas considerações finais apontam para um “nível médio da qualificação, da renda e 

da formalização, todos eles mais elevados que a média da economia” (ARBACHE, 2001, p. 89). 

Para o autor, essas características do trabalho em turismo no país se opõem àquelas 

predominantes na indústria do turismo no resto do mundo, onde uma possível explicação para tal 

constatação deve-se ao baixo nível de qualificação e renda do trabalhador mediano brasileiro.  
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As conclusões de Arbache são, de certa forma, imprecisas, pois não levam em 

consideração as diferenciações regionais, nem a subjetividade vigente nas relações de trabalho no 

setor. Em outras palavras, os dados não podem ser desagregados e a cobertura não possui grande 

confiabilidade. De acordo com o IPEA (2006), “esse estudo permite a apreciação de alguns 

aspectos importantes do mercado de trabalho no plano nacional, que, todavia, não são passíveis 

de análises desagregadas espacialmente, nem mesmo para grupos de atividades características do 

turismo, uma vez que a dimensão da amostra da PNAD é insuficiente para permitir inferências 

com grau razoável de confiabilidade nos níveis de desagregação mencionados”. Podemos afirmar 

com precisão que analisar pontualmente o trabalho e o emprego em turismo em níveis 

desagregados a partir deste estudo não leva em conta as heterogêneas condições e relações de 

trabalho turístico no Brasil, principalmente a singular região Nordeste. Arbache, ao afirmar que o 

“turismo é um setor que gera empregos de ‘qualidade’” (2001, p. 89), contradiz quase que a 

totalidade dos estudos pontuais sobre a atividade, estudos estes mais específicos e de produtos de 

pesquisas de campo. 

Outro fator limitante se refere a metodologia da PNAD sobre a variável 

“rendimento”, uma vez que, segundo Dedecca (1998, p. 106), nesta pesquisa nacional aborda-se 

genericamente o “rendimento mensal do trabalho principal e nos outros trabalhos, aposentadoria, 

pensão, abono permanência, aluguel e outros rendimentos”. Tendo em vista que na atividade 

turística se configuram, paralelo ao rendimento mensal fixo da ocupação, há uma série de outras 

formas remunerativas, no geral instáveis, que complementam o salário, tal procedimento 

operacional contribui para encobrir uma realidade bastante singular: salários ínfimos disfarçados 

através de gorjetas, hora-extra, trabalho noturno, etc. 

Além destas limitações da referida pesquisa, tem-se ainda o percalço da abordagem 

quantitativa fundamentada em dados secundários inferidos para o Brasil inteiro. De acordo com 

Cavalcanti (1993, p. 225), as limitações e os vazios dos dados estatísticos não chegam a invalidar 

a análise. No entanto, para a autora, “a verdade de uma realidade social muitas vezes dispensa 

comprovações estatísticas. As cenas do cotidiano nas periferias das cidades são fatos 

inquestionáveis e reveladores das condições de vida”. Em outras palavras, a representação destes 

dados para o setor, novamente frisando, não abarca as diferenciações locais e nem as 

particularidades das relações de trabalho.  
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Do conjunto da obra de Arbache, as variáveis que consentem com a predominância 

dos estudos são as maiores taxas de rotatividade do setor; a elevada e crescente participação de 

trabalhadores autônomos e das pequenas firmas; e os mecanismos distintos de formação de 

salários – capital humano, gênero, raça, idade, sindicatos, etc. Afora isso, genericamente suas 

conclusões divergem do “consenso acadêmico crítico” e coincidem com os argumentos 

apologéticos dos setores público e privado. 

O outro estudo abrangente mencionado pelo IPEA (2006) foi a CST Brasil, onde 

apresenta uma “uma estimativa do total de pessoas ocupadas nas principais atividades 

relacionadas ao turismo (alojamento, serviços de alimentação, transporte de passageiros, agências 

de viagem, aluguel de transportes e serviços de recreação e lazer), com base na Matriz das Contas 

Nacionais do IBGE de 1980”. 

Referenciando o grupo adverso, didaticamente dividido pelo IPEA (2006), têm-se os 

estudos mais focalizados, estes apoiados em pesquisas de campo. Como exemplo do IPEA tem-se 

o estudo “Condições e Perspectivas do Mercado de Trabalho no Setor Turismo” desenvolvido 

por técnicos da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, sob o patrocínio do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e da EMBRATUR (Instituto Brasileiro de Turismo), 

1995. O estudo foi realizado com base em amostra distribuída entre cinco capitais - São Paulo, 

Rio de Janeiro, Salvador, Manaus e Florianópolis - e traça um perfil do setor hoteleiro e de seu 

mercado de trabalho nessas localidades. 

Outros exemplos podem ser levantados em níveis mais desagregados, sobretudo 

levando em conta as particularidades do Nordeste e do Rio Grande do Norte. Dentre eles destaca-

se o breve texto de Maria das Graças M. Paiva (1999), analisando o mercado de trabalho em 

turismo no Nordeste, sob a perspectiva da globalização e segmentação; o estudo de Fonseca & 

Petit (2002), intitulado “Turismo e trabalho em áreas periféricas44”; o texto de Gomes et al 

(2002), referente à tríade Estado, turismo e mercado de trabalho; o estudo de Costa (2004), a 

                                                 
44 Para as autoras, a “expansão da atividade turística natalense alterou significativamente o mercado de trabalho, 
gerando novos postos de trabalho e constituindo-se, hoje, no principal empregador dentre os diversos ramos da 
economia natalense (excetuando-se os serviços públicos). No entanto, o trabalho gerado caracteriza-se por uma 
grande precariedade. Esta precarização das relações de trabalho que caracteriza a maioria das funções geradas pelo 
segmento turístico constitui-se num problema estrutural da atividade, dificultando a permanência dos trabalhadores 
mais qualificados neste ramo de atividade” (FONSECA & PETIT, 2002). 
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respeito da precariedade do trabalho nos meios de hospedagem turísticos em Natal/RN; um outro 

estudo de Costa (2005), enfocando as condições incertas45 concernentes ao trabalho turístico 

autônomo dos bugueiros no RN; e o livro “Dimensões da desigualdade no desenvolvimento do 

turismo no Nordeste”, publicado em Recife pela SOS Corpo, no qual, dentre os vários artigos 

sobre a relação turismo e desenvolvimento, um se destaca: o texto de Maria Dolores Mota Farias 

e Sheila Nogueira46. Na conclusão destas autoras, “contraditoriamente ao que se diz a respeito da 

geração de emprego e renda, o que se constata é um aumento da concentração de renda, um 

estímulo à privatização da terra e uma negligência quanto aos abusos no uso do meio ambiente” 

(2003, p. 24). 

Particularmente interessa o estudo de Fonseca e Petit (2002), tendo em vista o 

universo espacial (Natal e RN) e o problema aqui posto. Para elas, como características do 

trabalho turístico natalense, tem-se que as mesmas não diferem das que se encontram no conjunto 

do país. Vê-se, nas duas variáveis estudadas (instrução e renda), que a instrução não é elevada, 

uma vez que, nos serviços de alojamento, alimentação, reparação e manutenção apenas 38,14% 

dos trabalhadores possuem segundo grau completo, no qual, para agravar o quadro, 61,86% 

destes trabalhadores não possuem sequer o segundo grau completo; e, quanto aos rendimentos 

obtidos, ou seja, a remuneração, no mesmo segmento acima, verifica-se que 81,83% recebem um 

salário que varia entre 1,01 a 3,00 salários mínimos e deste total, 49,60% dos salários situam-se 

entre 1,01 a 1,50 salários mínimos. Em resumo, existe uma fraca qualificação e baixas 

remunerações. Isto evidentemente seria lógico se observado em outros setores econômicos, mas 

no turismo, o inverso também se verifica, ou seja, pessoas bem qualificadas no mesmo patamar 

de precarização dos desqualificados. 

 Numa tentativa de contrariar os discursos acríticos, positivos e superficiais sobre o 

turismo, alguns autores da área específica apontam para a questão do emprego precário na 

atividade, desmascarando de algum modo esta “fantástica indústria de sonhos”. De acordo com 

Paiva (1995, p. 60): 

                                                 
45 Incertezas quanto à remuneração, jornada de trabalho, seguridade social e segurança no trabalho.  
46 FARIAS, Maria Dolores Mota; NOGUEIRA, Sheila. Turismo e Emprego em Flecheiras: soluções e dilemas de um 
canto de sereia. In: CAMURÇA, Sílvia Maria Sampaio (org.). Dimensões da desigualdade no desenvolvimento do 
turismo no Nordeste. Recife: SOS Corpo, 2003.  
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Há muita exploração da força de trabalho também em turismo. A maior parte 
dos trabalhadores situa-se nos níveis operacionais, enquanto uma ínfima parcela 
está nos níveis de direção, inclusive gerenciamento. 

 

Licínio Cunha (1997) também mostra algumas deficiências do emprego em turismo, 

tais como o caráter sazonal da atividade, fraca qualificação, baixa produtividade, flutuação do 

pessoal (trabalho apenas como interesse transitório) e condições de trabalho penosas e pouco 

atrativas, devido à jornadas de trabalho altas e em horários inadequados (fins de semana, feriados, 

madrugada, etc). 

Obras internacionais também trataram do tema das condições de trabalho em turismo, 

mesmo que indiretamente. John Urry (1996) também abordou tal assunto em capítulo singular de 

seu livro O Olhar do Turista. Entrando mais precisamente nos anos 80, com a reestruturação 

produtiva, Urry proporciona uma análise mais detalhada sobre o uso flexível da mão-de-obra, que 

é algo que caracteriza muitos serviços relacionados com o turismo durante tal processo. Há um 

cuidado especial por parte do autor para a flexibilização referente ao gênero. No Reino Unido a 

análise mais sistemática do uso flexível da mão-de-obra foi realizada por Atkinson apud Urry 

(1996, p. 111), que identificou quatro formas de flexibilidade: 

• Flexibilidade numérica – rotatividade de mão-de-obra aos objetivos das empresas; 

• Flexibilidade funcional – empregados em diferentes postos de funções 

(polifuncionalidade); 

• Estratégia do distanciamento, que envolve o deslocamento das relações internas da 

política de empregos através de relações comerciais do mercado, por meio da 

subcontratação e de outros procedimentos semelhantes. É a chamada terceirização. 

• Flexibilidade de pagamento – trabalhadores essenciais e periféricos. 

Utilizando-se de um relatório específico sobre condições de trabalho, Urry (1996, p. 

112) também nota o uso generalizado de empregados em turno parcial, para dar conta das 

flutuações da demanda durante o dia, de empregados temporários, sazonais, que atendam o muito 

conhecido caráter sazonal dessa mesma demanda, e da subcontratação para certas funções, 

sobretudo as do setor de lavanderia. Quanto a flexibilização de gênero, Urry nota que existe 
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também uma nítida divisão quanto ao mesmo, na forma e na amplitude dessas várias e flexíveis 

práticas de trabalho. Em geral, homens e mulheres não possuem as mesmas condições de trabalho 

no turismo.  

Szivas e Riley (1999) são outros autores que trataram do tema em questão. Estes 

desenvolveram um estudo sobre a mobilidade no emprego turístico durante um período de 

transição econômica. Estes autores partem da hipótese de que o setor turístico serve como 

refúgio, ou seja, que a atividade é para muitos trabalhadores apenas uma condição provisória de 

ocupação. O estudo dos autores revelou que os trabalhadores em turismo procediam de um 

espectro inusitadamente amplo de setores econômicos, o qual reforçou a idéia de que estavam 

sendo produzidas perturbações no mercado de trabalho, vigorando (preliminarmente) a evidência 

do turismo como “refúgio”. Desenvolve-se esta idéia a partir da seguinte constatação: o emprego 

turístico resulta atrativo e acessível para pessoas com diferentes níveis de capital humano, o que 

indica que não é necessário qualificação para o ingresso na atividade. 

O propósito do artigo de Szivas e Riley (1999, p. 298-299) é descrever um estudo 

sobre o emprego turístico e o comportamento do mercado de trabalho realizado na Hungria 

durante o período especial em que o país viveu a transformação do sistema econômico 

“socialista” ao capitalismo. Duas idéias centrais movem a atenção dos autores: 1. A noção de que 

o emprego turístico pode servir como “qualquer porto durante uma tormenta”, ou seja, 

desempenhar uma função de refúgio; e 2. A noção de deslocamento de capital humano que se 

produz em nível geral, e que traz indivíduos que se encontram desprovidos da educação e da 

experiência adquiridas abaixo do sistema antigo. 

As conclusões dos autores apontam que a mão-de-obra expulsa das indústrias 

tradicionais em recessão têm sido absorvida, até certo ponto, pelo setor turístico. O que 

surpreende os autores “es que los trabajadores del sector turístico parezcan proceder de una 

amplia e inconexa variedad de ocupaciones”. (SZIVAS E RILEY, 1999, p. 319). Embora não seja 

possível na generalidade do termo definir a atividade turística como um setor de refúgio para 

todos os trabalhadores, para uma parcela expressiva da força de trabalho o referido conceito se 

aplica pertinentemente, tendo em vista o interesse transitório por parte de muitos dos ocupados.  
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Há, por fim, o texto da Organização Mundial do Turismo (1998), ao caracterizar 

didaticamente as condições de trabalho no turismo europeu. Neste, assim se caracterizam as 

condições e relações de trabalho na atividade turística: 

 

1. Elevado percentual de trabalhadores em tempo parcial; 2. Elevada 
porcentagem de trabalhadores temporários e ocasionais; 3. Importante presença 
de mulheres com contratos em tempo parcial na hotelaria e em restauração, 
maior que em outros setores econômicos; 4. Escasso número de mulheres em 
cargos de maior responsabilidade; 5. Importante presença de trabalhadores 
estrangeiros com contratos em tempo parcial. Nos países em via de 
desenvolvimento, os estrangeiros ocupam, geralmente, os cargos de 
responsabilidade; 6. Também na hotelaria e restauração se observa uma 
importante presença de jovens com escassa qualificação ou estudantes 
empregados no setor esporadicamente; 7. Grande número de trabalhadores 
clandestinos; 8. Menor remuneração que em outros setores econômicos; 9. 
Maior número de horas semanais de trabalho para os empregados do setor, com 
horários e turnos de trabalho especiais; 10. Grau de sindicalização inferior a 
outros setores (OMT, 1998, p. 373). 

 

Este ligeiro retrospecto não possuiu o intuito de inventariar a totalidade dos textos 

sobre o tema. Longe disto. Tratou-se apenas de expor as bases gerais na qual se baseia a presente 

perspectiva metodológica, isto é, uma abordagem crítica sobre a reprodução dos trabalhadores da 

atividade turística na atual fase de acumulação capitalista. 

 

3.3 O Mercado de Trabalho e os Empregos Turísticos no RN 

 

O nível de ocupação formal na atividade turística nordestina após a primeira versão 

do PRODETUR/NE alterou-se significativamente. Não querendo contribuir para a ampliação dos 

discursos sobre a apologia aos empregos turísticos, o mercado de trabalho regional passou por 

mudanças consideráveis. Há de convir, no entanto, que, mediante a magnitude dos investimentos 

no setor, tais transformações no RN ficaram aquém do esperado, tendo em vista que a proporção 
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do número de empresas que se instalaram no turismo potiguar foi bem maior do que a variação 

percentual do emprego turístico formal no período de vigência do PRODETUR/RN I, mesmo 

esta constatação sendo uma tendência intrínseca a acumulação flexível do capital.  

Pedrosa & Freire (2005) utilizam dados da Relação Anual de Informações Sociais - 

RAIS (Ministério do Trabalho e Emprego - MTE) para caracterizar a relação entre a ampliação 

da demanda empresarial e a paralela oferta de empregos criados. No RN, as autoras apontam uma 

variação de 535,12% quanto ao aumento no número de estabelecimentos turísticos e uma 

variação de 68,74% quanto ao crescimento de empregos na atividade turística, tomando como 

recorte temporal os anos entre 1994 e 2003 – período de vigência do PRODETUR/RN I. 

Considerando os empregos formais criados pela atividade turística no RN, no ano de 1994, 

haviam 689 estabelecimentos operando na atividade ocupando 10.802 trabalhadores; enquanto 

que, no ano de 2003, houve um aumento para 4.376 estabelecimentos e 18.227 empregos criados, 

ilustrando as variações já descritas. Todavia, isso expressa a tendência estrutural da substituição 

do trabalho vivo (capital variável) pelo trabalho morto (capital constante), empiricamente 

perceptível nesta desproporção entre o número de novas empresas e novos empregos, sendo, 

portanto, geral no conjunto da economia e não exclusivo do turismo.  

As autoras ainda alertam para o fato de que parte desses novos empreendimentos 

privados é oriunda de financiamentos47 concedidos pelo Banco do Nordeste (Pedrosa & Freire, 

2005). Diante desse quadro, afirmam ainda que: 

 

“Todos os estados do Nordeste tiveram elevado o número de estabelecimentos e 
empregos na atividade turística. Os estados do Ceará, Pernambuco e Bahia 
respondem por 69% do número total de estabelecimentos e por 68% empregados 
da Região e foram responsáveis pelo acréscimo 33,9 mil estabelecimentos e 24,6 
mil novos oportunidades de emprego, no período 1994/2003” (PEDROSA & 
FREIRE, 2005). 
 

                                                 
47 “As operações contratadas por essa Instituição Financeira, no âmbito do FNE, destinadas ao setor de turismo, 
durante o período de 1998/2004, somaram R$ 135,7 milhões (em valores correntes), beneficiando 2.629 empresas. 
Os municípios beneficiados pelo PRODETUR absorveram 81% desses recursos, mostrando que são áreas de maior 
demanda turística” (PEDROSA & FREIRE, 2005). 
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O turismo no Rio Grande do Norte é responsável, diante do cenário exposto, por uma 

gama expressiva (em nível absoluto) de postos de trabalho gerados, isto em termos de variação 

temporal. No entanto, ao contrário do discurso governamental que utiliza tal aspecto para 

justificar investimentos no setor, estes postos de trabalho não são homogêneos para todo o estado. 

Fundamentalmente os empregos se concentram em Natal e, em um modesto segundo lugar, Tibau 

do Sul, devido à luminosidade, tomando emprestado o conceito de Milton Santos, da atividade 

nestes espaços. Tal centralidade se evidencia através dos dados48 contidos no Plano de 

Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Pólo Costa das Dunas (ca. 2002), em 

avaliação ao PRODETUR/RN I, ao apresentar estimativas (construídas percentualmente pelo 

presente autor) que mostram que 83,69% dos empregos criados se concentram em Natal, 

enquanto que, no período do estudo, Tibau do Sul detinha apenas 7,1%, Extremoz 4%, 

Parnamirim 3,53%, Nísia Floresta 1,05% e Ceará-Mirim apenas 0,58%. 

Essa desproporção é também verificada nos dados contidos em Sebrae RN (2002), 

onde se observa novamente uma acentuada e previsível centralidade natalense quanto aos 

empregos turísticos do RN. Em Natal, vê-se uma concentração de 79,86% dos empregos totais do 

espaço turístico do PRODETUR/RN I; Tibau do Sul, 2º lugar nesta desproporção, inseri-se no 

jogo com apenas 12,24%; Extremoz com 3,90%; Parnamirim com 2,04%; Nísia Floresta com 

1,33%; e Ceará-Mirim, novamente último da lista, participando com apenas 0,59% dos empregos 

turísticos. O quadro 02 abaixo ilustra os valores absolutos do comentado, reforçando a mesma 

desproporção vigente nos dados postos no Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo 

Sustentável do Pólo Costa das Dunas (ca. 2002): 

 

 

 

 

                                                 
48 “Projetados a partir dos dados constantes dos Indicadores Básicos de Turismo. Rio Grande do Norte. 1991/1996 e 
1998” - Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável do Pólo Costa das Dunas (ca. 2002). 
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EMPREGADOS NA ATIVIDADE TURÍSTICA POTIGUAR 
Municípios Meios de Hospedagem   
Condição do Emprego Fixos Diretos Indiretos Temporários diretos Total 
Natal 3073 15365 116 18554
Parnamirim 70 350 56 476
Tibau do Sul 461 2305 78 2844
Nísia Floresta 51 255 5 311
Extremoz 136 680 91 907
Ceará-Mirim 21 105 13 139

Total  3812 19060 359 23231
Fonte: Elaborado pelo autor utilizando dados contidos em SEBRAE-RN “Inventário dos Equipamentos 
Turísticos do RN (2002)”. 

 
QUADRO 02 - Número de Empregados na Atividade Turística Potiguar – 2002. 

 

Estimativas levantadas pelo IPEA (2006) também apresentam variações positivas 

acerca do incremento de postos de trabalho formais no turismo potiguar, todavia com um recorte 

temporal menor – 2002/2004. Em 31 de dezembro de 2002, o RN possuía, nas principais 

Atividades Características do Turismo – ACTs49, um total de 10.322 trabalhadores formalmente 

ocupados no mercado de trabalho potiguar. Já em 31 de dezembro de 2003, este número subiu 

para 11.068; e em dezembro do ano de 2004, houve nova variação positiva, ou seja, 12.091. 

Dados do Cadastro Central de Empresas – CEMPRE/IBGE (2004) novamente 

oferecem uma variação positiva quanto aos empregos turísticos potiguares, mas especificamente 

nos sub-setores de alojamento e hospedagem (dominantes ofertantes de mão-de-obra). A 

variação, dentre os anos de 1996 e 2004, atinge quase 100%, o que implica num recorte temporal 

de nove (09) anos, uma alteração significativa. O quadro 03 abaixo descreve esta transformação, 

inclusive ilustrando um crescimento potiguar na geração de postos de trabalho superior ao do 

país: 

 

                                                 
49 ACTs: Alojamento, alimentação, transporte, aux. de transporte, agência de viagens, aluguel de transporte e cultura 
e lazer (IPEA, 2006). Vale salientar, no entanto, que os dados expostos por Pedrosa & Freire (2005) possuem um 
universo mais amplo, isto é, abarcam as seguintes atividades ligadas ao turismo: Alojamento, Alimentação, Agências 
de Viagens, Atividades Recreativas, Aluguel de Automóveis, Transporte Rodoviário Regular, Transporte Rodoviário 
não Regular, Transporte Aéreo Regular e Transporte Aéreo não Regular. 
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PESSOAL OCUPADO ASSALARIADO (PESSOAS) 
Classificação de atividades (CNAE) = H Alojamento e alimentação 

Faixas de pessoal ocupado = Total 
Ano 

Brasil e Unidade da Federação 
1996 2004 

Brasil 640.012 971.677 
Rio Grande do Norte 6.830 13.634 

                              Fonte: CEMPRE/IBGE (2004) 
 

Quadro 03 - Dados gerais das empresas por faixas de pessoal ocupado total, segundo 
seção, divisão e grupo da classificação de atividades, em nível Brasil, Grandes 
Regiões e Unidades da Federação da sede da empresa. 

 

Diante do exposto, o RN possui, referente a ocupação formal genérica no setor 

turismo (alojamento, alimentação, transporte, agências, cultura e lazer), uma relativa 

expressividade nacional, perdendo, somente então, em estimativa do IPEA (2006) para o ano de 

2004, para os estados de São Paulo (170.768), Rio de Janeiro (105.848), Minas Gerais (78.082), 

Paraná (44.757), Rio Grande do Sul (44.226), Bahia (40.438), Santa Catarina (32.521), 

Pernambuco (28.742), Goiás (21.679), Espírito Santo (17.467), Distrito Federal (17.082) e o 

Ceará (16.883). Em outras palavras, de 27 unidades federativas, o RN ocupa atinente a ocupação 

profissional formal em turismo o 13º lugar. Tal fato demonstra a importância dos postos de 

trabalho em turismo para o Estado e a necessidade de se avaliar como se comportam as variáveis 

do trabalho e emprego neste setor. O quadro 04 abaixo desenha o detalhado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade Federativa (UF) Ocupação Formal 
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em Turismo 2004 
1º. São Paulo 170.768 
2º. Rio de Janeiro 105.848 
3º. Minas Gerais 78.082 
4º. Paraná 44.757 
5º. Rio Grande do Sul 44.226 
6º. Bahia 40.438 
7º. Santa Catarina 32.521 
8º. Pernambuco 28.742 
9º. Goiás 21.679 
10º. Espírito Santo 17.467 
11º. Distrito Federal 17.082 
12º. Ceará 16.883 
13º. Rio Grande do Norte 12.091 

                        Fonte: Construído pelo autor utilizando dados contidos em IPEA (2006). 
 

 QUADRO 04 - Ocupação Formal no Turismo Brasileiro – 2004 

 

Vale ressaltar, no entanto, que as estatísticas sobre o turismo no Brasil e no Nordeste, 

em particular, ainda são escassas. 

 
“A determinação do nível de emprego gerado pelo turismo é uma tarefa bastante 
complexa. Além da questão da informalidade, que escapa as estatísticas oficiais 
das organizações públicas, ligadas ao mercado de trabalho, pelo menos dois 
outros fatores dificultam consideravelmente sua mensuração: a sazonalidade da 
demanda turística (alta, média e baixa estação) e a inexistência de um setor 
exclusivamente turístico, pois as atividades econômicas não são divididas entre 
as que produzem para os turistas e as que produzem para os não turistas” 
(TELES, 2005).  

 

Apesar destas limitações, paralelo a esses dados sobre a formalidade, uma outra 

realidade se interpõe, isto é, sua complementar e antagônica condição, a informalidade. 

Cavalcanti afirma que, “seguramente, o turismo tem feito proliferar atividades do setor informal 

da economia. Essas atividades são geralmente realizadas por uma força de trabalho remunerada a 

níveis baixíssimos e são funcionais para o processo de acumulação global e da expansão 

capitalista” (1993, p. 228). Gomes et al (2002) reforçam o surgimento dos “novos” serviços, 

ampliando assim, consideravelmente o mercado de trabalho no RN, no que tange aos serviços 

turísticos e similares. No entanto, alertam para o fato de que, nessa expansão do mercado de 

trabalho, tem sido acentuada a participação do trabalho informal, que se expressa através de uma 
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intensa jornada de trabalho, sem nenhuma regulamentação legal, e cujos resultados permitem 

apenas a sobrevivência do trabalho em níveis bastante precários. Contudo, essa discussão sobre a 

informalidade não cabe a esse trabalho. 

O turismo potiguar, conforme já afirmado, é responsável por uma gama expressiva 

(em nível local) de postos de trabalho formais gerados, na variação temporal descrita. No entanto, 

ao compararmos este crescimento com outras atividades econômicas vigentes no Estado do Rio 

Grande do Norte, percebemos que o desempenho da geração de empregos pelo turismo local 

ocorre de forma similar a vários outros segmentos. Tendo em conta os dados do CEMPRE/IBGE 

(2004), observa-se que as atividades da agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal, 

tomadas em conjunto pela classificação de atividades do CNAE - Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas, ocupavam em 1996 um total de 6.490 pessoas, passando a empregar em 

2004, 12.470 trabalhadores, o que demonstra uma variação de quase 100%. 

Crescimento espantoso obteve a atividade classificada como pesca pelo CNAE. Em 

1996, a atividade no Estado ocupava apenas 217 pessoas, enquanto que no ano de 2004 passou a 

empregar 4.015 trabalhadores, indicando uma variação positiva de quase 1900%. As chamadas 

indústrias extrativas também alcançaram variação positiva. Em 1996 empregavam 2.961 pessoas, 

passando em 2004 a ocuparem 5.777 trabalhadores, resultando em novo crescimento próximo a 

100% na oferta de postos de trabalho. 

Outro setor com crescimento na oferta de mão-de-obra e, indiretamente ligado ao 

turismo, é o da construção. Em 1996 ocupava 7.464 pessoas, passando a empregar em 2004 

21.562 trabalhadores, variação de quase 300%. Segmento potiguar diretamente ligado à 

construção é o das atividades imobiliárias, alugueis e serviços prestados às empresas, que em 

1996 era responsável por ocupar 11.899 trabalhadores e em 2004 se estendeu a empregar 28.481 

(variação próxima aos 250%). 

As atividades ligadas à educação também obtiveram crescimento em seu nível 

ocupacional, ao ocuparem em 1996 um absoluto de 7.162 e passarem em 2004 a empregar 18.867 

trabalhadores, ilustrando nova variação acima de 100%. O comércio, reparação de veículos 

automotores, objetos pessoais e domésticos também teve crescimento positivo na oferta de mão-

de-obra nesse recorte temporal. Em 1996 empregava 30.200 pessoas, passando em 2004 a ocupar 
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57.901 (variação de quase 100%). A atividade de transporte, armazenagem e comunicações teve 

igualmente índices positivos na geração de empregos. Em 1996 ocupava 7.845 pessoas, enquanto 

que em 2004 passou a empregar um total de 13.284, ou seja, nova variação próxima aos 100%. 

No segmento de saúde e serviços sociais houve também crescimento positivo na oferta de 

emprego. Em 1996 o setor empregava 7.783 pessoas, passando a empregar, no ano de 2004, um 

montante de 12.588 trabalhadores. 

Resultados mais modestos, embora positivos, tiveram (ainda segundo os dados da 

CEMPRE/IBGE, 2004) apenas as atividades ligadas às indústrias de transformação (empregava 

em 1996 um total 35.697 e em 2004 passou a ocupar 41.137 trabalhadores); os serviços de 

intermediação financeira, seguros, previdência complementar e serviços relacionados (em 1996 

ocupavam 1.317 pessoas e em 2004 passaram a empregar 1.556); e as atividades ligadas a 

administração pública, defesa e seguridade social (de 120.635 em 1996 pessoas passou a 

empregar em 2004 153.696 trabalhadores). 

Resultado negativo apresentou apenas a atividade de produção e distribuição de 

eletricidade, gás e água, ocupando em 1996 um total de 3.848 pessoas, enquanto que em 2004, 

decaiu esta quantidade de empregos existentes para 2.530. 

Desta forma posto, vê-se que a variação positiva na geração de empregos pela 

atividade turística potiguar não está isolada e, ao contrário, é inferior ou similar a diversas outras 

(agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal; pesca; educação; indústrias 

extrativas; construção; atividades imobiliárias, alugueis e serviços prestados às empresas; 

comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos; transporte, 

armazenagem e comunicações; saúde e serviços sociais). Tal afirmação contradiz os 

alardeadores da atividade turística e descreve a diversidade do crescimento na oferta de emprego 

geral no RN, limitando, de certa forma, os discursos que apresentam o turismo como grande 

empregador potiguar. Caracteriza-se, por conseguinte, que em termos relativos o mercado de 

trabalho turístico se apresenta como importante ofertante de empregos; porém, em termos 

absolutos, dada a racionalidade das políticas públicas de turismo no Estado, seu desempenho não 

o coloca como o mercado de trabalho pretensamente dominante do RN, muito embora essa 
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“parcial hegemonia”, hipoteticamente, encontre-se em Natal (por ser um espaço eminentemente 

terciário). 

Diante do exposto (mercado de trabalho formal em expansão, mas com acentuada 

informalização), a eficiência do PRODETUR/RN I quanto a geração de empregos formais 

mostrou-se relativamente satisfatória, tendo em vista o crescimento na oferta de empregos na 

atividade. Porém, limita-se aqui sua ação, tendo em vista três pressupostos que não anulam suas 

implicações, mas reduzem a relação causa-efeito tão divulgada: 

 

 Relembrando Pedrosa & Freire (2005), não se pode inferir que todos os efeitos 

observados sejam devido às ações do PRODETUR/NE-I; 

 Houve uma desproporção acentuada entre as taxas de inversões empresariais e a oferta de 

mão-de-obra empregada; 

 Pode ter ocorrido uma tendência já verificada no turismo, isto é, a transferência de 

ocupação de atividades onde o desemprego tecnológico é evidente, resultando, portanto, 

em mobilidades intra-setores (conforme apontou CAVALCANTI, 1993). Desta forma não 

ocorreria expressiva criação de empregos, mas sim, mera mudança de função. 

 

Essas limitações do PRODETUR/RN quanto a geração de empregos contradiz o 

discurso oficial e evidencia uma deficiência desta política pública, ou seja, seu caráter dependente 

do setor privado. Este, independente referente à contratação de mão-de-obra, não obedece aos 

anseios da população e nem a táticas operacionais de governos, mas sim as novas metamorfoses 

advindas pós-acumulação rígida do capital. Desta forma, seria bastante fácil imaginar a 

ampliação da atividade empresarial e a complementar expansão da oferta de empregos. A 

variação referente à ocupação exposta acima demonstra essa não complementaridade. Mesmo 

assim, a importância desta política na estruturação da vida social do espaço litorâneo potiguar é 

palpável, visto os dados apresentados e as distintas formas de inserção da população local na vida 

econômica, embora de forma desigual e seletiva. A seguir evidenciam-se as condições e relações 

de trabalho vigentes no espaço do PRODETUR/RN I. 
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4  TURISMO E EMPREGO NO LITORAL POTIGUAR 

 

4.1 Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 

 

Retomando a descrição realizada na introdução do trabalho, a presente pesquisa de 

campo se fundamentou na aplicação de 186 questionários com trabalhadores no turismo litorâneo 

potiguar, durante os meses de março e abril de 200650. A título de resgate, os municípios 

contemplados foram: Natal, Extremoz, Ceará-Mirim, Parnamirim, Nísia Floresta e Tibau do Sul, 

ou seja, as cidades abarcadas pelo PRODETUR/RN I, mas especificamente em suas respectivas 

praias.  

Foram aplicados 104 questionários diretamente com os equipamentos de hospedagem 

destes municípios. A descrição das empresas pesquisadas encontra-se no apêndice 02 deste 

trabalho. Outros 50 foram aplicados, de forma auto-instruída, com trabalhadores transeuntes pelo 

sindicato da categoria (Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares do RN – 

SECHS). E por fim, outros 32 foram coletados com estudantes de dois cursos51 superiores em 

turismo que ora estavam ingressos no mercado de trabalho turístico, também auto-instruídos.  

Os 104 questionários diretamente aplicados pelo autor contemplaram apenas o sub-

setor de hospedagem, tendo em vista as limitações de tempo, repressão patronal e escassez de 

recursos financeiros para a apreensão de outros sub-setores. Dentre os 32 questionários aplicados 

com os estudantes de turismo, apreenderam-se pela pesquisa o sub-setor de agência de viagem 

(25%), setor público ligado ao turismo (12,5%), e entretenimento (6,3%), juntamente com o 

majoritário setor de hospedagem (56,3%). No que se refere aos sub-setores analisados através dos 

trabalhadores transeuntes pelo sindicato da categoria, o majoritário foi o de alimentação – bares, 

restaurantes e similares (64%), seguido pelo de hospedagem (26%) e entretenimento (4%), além 

                                                 
50 As datas concernentes a pesquisa de campo direta foram: 12/03/2006; 19/03/2006; 26/03/2006; 01/04/2006; 
08/04/2006; e 09/04/2006. Nestas aplicaram-se os primeiros 104 questionários. Os demais questionários auto-
instruídos foram recolhidos (no sindicato e nas duas faculdades de turismo) durante os meses de março, abril e maio 
do ano vigente. 
51 Cursos de Turismo da Universidade Potiguar e da Faculdade Câmara Cascudo.  
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dos 6% que não informaram. Apesar de não focalizarem o segmento de hospedagem, estes dados 

dão suporte à uma melhor inferência dos resultados.  

Empiricamente a investigação se apoiou em quatro momentos distintos, porém 

interpolados. O primeiro remete à tabulação geral dos dados coletados, sem distinção de 

municípios. Considera-se neste caso, o universo geral dos trabalhadores em turismo (que 

compreende os 104 trabalhadores do setor de hospedagem). Para efeito global esta tabulação 

genérica apresenta maior poder compreensivo (menor erro amostral). Para efeitos de 

diferenciação do emprego turístico, as análises separadas pelos estratos detêm possibilidades 

comparativas, estando estas em concomitância com a primeira análise. Com fins de 

homogeneidade dos dados, resolveu-se considerar Parnamirim e Nísia Floresta como um estrato e 

Ceará-Mirim e Extremoz como outro, restando para Natal e Tibau do Sul uma autonomia maior 

em razão de suas “singularidades turísticas”. O terceiro e o quarto momento se referem 

respectivamente aos dados obtidos no sindicato e aqueles colhidos nas faculdades de turismo. 

Este terceiro e quarto momento possuem como serventia reforçar os dados genéricos e corroborar 

com o universo da pesquisa. 

O procedimento metodológico quantitativo baseou-se na análise de “Blocos 

Temáticos e Variáveis” sobre as condições e relações de trabalho, procedimento este adaptado de 

Carvalho Neto (2001). Para uma melhor visualização destes blocos e variáveis, ver apêndice 03.1 

e 03.2 (questionários aplicados). Como blocos temáticos analisados, e suas respectivas variáveis 

integrantes, têm-se os seguintes: 

 Informações Gerais da Empresa (município pesquisado; sub-setor; e procedência do 

investidor); 

 Perfil do Trabalhador (sexo, função, naturalidade, local de residência, idade e 

escolaridade); 

 Histórico do Trabalhador na Atividade (trabalhos anteriores ao turismo; motivação para o 

trabalho; tempo de trabalho na atividade; tempo de trabalho na empresa atual; cursos 

profissionalizantes efetuados); 

 Remuneração (contrato de trabalho; remuneração mensal líquida; remunerações extras; 

remuneração de hora-extra); 
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 Duração do Trabalho (jornada de trabalho; regime de trabalho; dias de trabalho; hora-

extra); 

 Benefícios (ajuda de transporte; plano de saúde; assistência odontológica; alimentação na 

empresa; cesta básica; incentivo à formação profissional); 

 Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho (acidente de trabalho; doença ocupacional); 

 E Relação Sindicato-Empresa (filiação sindical; vantagens do sindicato para o exercício 

profissional; visita sindical na empresa; ida do trabalhador ao sindicato). 

 

Tais variáveis elegidas se constituem enquanto recursos metodológicos bastante 

específicos, uma vez que captam potencialmente diferentes dimensões das condições e relações 

de trabalho no setor em questão. Pesquisa de caráter mais abrangente (nacional) como a do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2006) não focou tantas variáveis como as 

analisadas pelo presente trabalho. O IPEA preocupou-se genericamente nas variáveis sexo, idade, 

escolaridade, média de horas contratuais e remuneração bruta média, o que aponta para uma 

certa, mas não menos importante, superficialidade da pesquisa.  

Sob a ótica qualitativa a presente pesquisa baseou-se na elaboração e execução de um 

programa de oito (08) entrevistas semi-estruturadas com atores sociais envolvidos, direta ou 

indiretamente, com o setor turístico potiguar. O critério formal de seleção destes entrevistados foi 

a ligação com o poder público, o envolvimento com questões trabalhistas, experiência 

profissional com a atividade, e sociedade civil ligada à atividade. Estas entrevistas, apesar de não 

serem o foco metodológico central da pesquisa, constituem-se enquanto instrumentos qualitativos 

para a compreensão, tanto da atividade turística em geral, quanto de suas condições e relações de 

trabalho. Embora este programa de entrevistas não tenha abarcado simetricamente todos os 

municípios, pontualmente várias ponderações sobre a atividade auxiliaram a análise aqui exposta. 

O apêndice 04 descreve os entrevistados e o apêndice 05 apresenta os roteiros de entrevista 

utilizados.  

Assim sendo, apresentar-se-á adiante a análise das condições e relações de trabalho 

com os empregados em turismo nos municípios englobados pelo PRODETUR/RN I, distribuída 

em quatro momentos quantitativos concomitantes: 1º. Tabulação genérica dos dados, sem 
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distinção de municípios; 2º. Tabulação segundo distinção de municípios, estes divididos em 

quatro (4) estratos: Natal – Tibau do Sul – Parnamirim/Nísia Floresta – Extremoz/Ceará-Mirim. 

3º. Dados concernentes aos trabalhadores transeuntes pelo sindicato da categoria; 4º. Dados 

obtidos com os estudantes de turismo ora ingressos no mercado de trabalho local.  

Um pertinente aspecto metodológico a ser esclarecido é o tipo de procedimento 

adotado pela pesquisa, isto é, a técnica de “Estudo de Caso”. Esta indica que as considerações da 

pesquisa se aplicam somente ao caso em estudo, ou seja, os 186 sujeitos pesquisados. Os dados 

não possuem representatividade amostral. Em outras palavras, não podem ser inferidos no “Todo 

da População”, já que não passaram por critérios de amostragem probabilística52. Todavia, isso 

não significa que os dados não possam corresponder a realidade concreta geral. De acordo com 

Cavalcanti (1993, p. 225), as limitações e os vazios dos dados estatísticos não chegam a invalidar 

a análise. Para ela, “a verdade de uma realidade social muitas vezes dispensa comprovações 

estatísticas. As cenas do cotidiano nas periferias das cidades são fatos inquestionáveis e 

reveladores das condições de vida”. A seguir têm-se as especificidades da presente pesquisa de 

campo. 

 

4.2 As Características do Emprego Turístico Potiguar 

4.2.1 Os Empreendedores e as Empresas Turísticas: breve caracterização 
 

 

Nessa seção discute-se ligeiramente o perfil dos empreendimentos turísticos vigentes 

na área em estudo e o contexto turístico no qual se inserem. A integralidade da análise contempla 

os seis municípios investigados sem distinção, genericamente tomados em conjunto e abordando 

o setor de hospedagem. Concomitantemente e quando pertinente, são analisados os estratos 

correspondentes a cada variável. 

                                                 
52 O motivo principal do uso deste procedimento de Estudo de Caso se fundamenta na carência de recursos para o 
planejamento e execução de um estudo amostral. Tais recursos seriam investidos basicamente na formação de uma 
equipe para a aplicação dos questionários; nos custos de deslocamento entre os seis municípios; e nos gastos com a 
parte material dos instrumentos de pesquisa.  
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Iniciando, a distribuição percentual dos trabalhadores captados pelos questionários 

indica que Natal abarcou a maior parte dos profissionais pesquisados, com 44,2% dos mesmos. 

Esse percentual não expressa a proporcionalidade do total de empregos existentes na cidade 

frente aos demais municípios, mas sim um processo amostral por acessibilidade. A mesma 

constatação vale para o restante dos municípios. 

O processo de seleção dos trabalhadores se deu através da amostragem por 

acessibilidade ou por conveniência. De acordo com Gil (1999, p.104, grifo nosso), este 

procedimento “constitui o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem. Por isso mesmo é 

destituída de qualquer rigor estatístico. O pesquisador seleciona os elementos a que tem 

acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o universo”. No caso da 

presente pesquisa, recorreu-se a tal opção devido a dificuldade em abranger todas as funções 

existentes nos meios de hospedagem, fundamentalmente em razão da repressão patronal. Como 

limitações, dois pontos devem ser esclarecidos: 1. A não proporcionalidade dos dados para com o 

número de empregos reais existentes em cada município; 2. A não representatividade das 

diversas funções existentes no segmento. A acessibilidade/conveniência dos sujeitos em exame 

resultou na seleção genérica de trabalhadores operacionais do setor. Embora não tenhamos a 

intenção de “representar o universo”, e sim um estudo de caso, esta desproporção não anula as 

conclusões da pesquisa, tendo em vista a homogeneidade dos dados. A tabela 01 abaixo apresenta 

a distribuição dos trabalhadores captados pela pesquisa de campo: 

 

Tabela 01 
Distribuição Espacial dos Trabalhadores Investigados Segundo Município 

(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 
 

Municípios do 
PRODETUR/RN I 

Freqüência Absoluta Percentual 
% 

Natal 46 44,2 
Tibau do Sul 31 29,8 
Nísia Floresta 9 8,7 

Extremoz 9 8,7 
Parnamirim 5 4,8 
Ceará-Mirim 4 3,8 

Total 104 100,0 
                          Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
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A tabela 01 acima expressa, guardadas as limitações amostrais da pesquisa, a 

concentração, tanto de empreendimentos, quanto de trabalhadores, na capital Natal (44,2% dos 

trabalhadores pesquisados). Tibau do Sul, sobretudo por seu singular destino, a praia de Pipa, 

consegue em segundo lugar (29,8%) se destacar no quadro geral dos empregos turísticos do RN. 

Os demais municípios aparecem apenas como secundários demandantes de mão-de-obra, 

conforme já apresentado na subseção 3.3. Essa concentração de mão-de-obra empiricamente 

também pode ser constatada nos dados oferecidos pelo Plano de Desenvolvimento Integrado do 

Turismo Sustentável do Pólo Costa das Dunas (ca. 2002) e Sebrae/RN (2002). Isso é ratificado, 

sobretudo por dois fatores: a questão material envolvida nestes municípios, em especial Natal, e o 

respectivo grau de desenvolvimento da atividade nestes espaços, significando maior demanda 

consumidora (turistas) e, mesmo que limitada frente aos fundamentos flexíveis toyotista, maior 

oferta de mão-de-obra. 

Como exemplificação desta centralidade de Natal e “secundariedade” da atividade 

nos municípios periféricos, tem-se o depoimento de uma proprietária de pousada no litoral de 

Ceará-Mirim, onde a mesma afirma não ser viável empregar nem informalmente um trabalhador. 

Assim ela se expressa: “- Se for viver disso aqui não dá”. Sua única funcionária reside na 

pousada e recebe apenas uma quantia (bem menos de um salário mínimo) de remuneração 

mensal, de forma bastante incerta e variável. Quanto à inexistência material de equipamentos de 

hospedagem, ainda no litoral de Ceará-Mirim, visualizou-se que, diante das poucas pousadas 

existentes neste espaço (aproximadamente oito), duas estavam fechadas e duas não possuíam 

funcionários. Reforçando ainda, segundo Cavalcanti, “é interessante atentar, que as pousadas de 

um modo geral são implantadas em edificações improvisadas podendo ser consideradas 

hospedarias, além de terem uma flutuação muito grande, funcionando em alguns casos somente 

na alta estação turística” (CAVALCANTI, 1993, p. 223). 

A fotografia 03 a seguir desenha o tipo de empreendimento (de caráter trabalhista 

familiar e de limitada estrutura material) existente no litoral de Ceará-Mirim: 
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  Fotografia 03 - Pousadas na praia de Muriú – Ceará-Mirim 
  Foto: Jean Henrique Costa. 

 

No litoral de Extremoz, assim como em Ceará-Mirim, encontraram-se muitas 

empresas familiares que não empregam e que mantêm vínculos trabalhistas informais, sem 

qualquer possibilidade de estabilidade ou condições atrativas de trabalho. Genipabu, que um dia 

foi cartão postal do turismo potiguar, apresenta, de maneira geral, as mesmas condições de 

precariedade material em seus equipamentos. Ainda assim, em Genipabu, encontram-se algumas 

empresas oriundas de pequenos investidores estrangeiros, em hipótese preliminar aqueles que 

vieram residir no RN próximo aos anos 90. 

Dentre estes, uma proprietária de pousada em Genipabu/Extremoz - mulher, média de 

45 anos e casada com um estrangeiro (informação verbal)53, menciona que não há infra-estrutura 

no local, que para ela é um espaço “conhecido mundialmente”. Genipabu “só tem mesmo a 

natureza do lugar [...] não tem infraestrutura”. Esta microempresária, há 13 anos na atividade, 

também afirma que não há qualificação profissional para o litoral norte. Sobre a mão-de-obra 

empregada no setor, assim se manifesta: “O emprego pra mim hoje é de baixa qualidade, por 

não ter o incentivo ao turismo. Por exemplo, o turismo só chega hoje na Via Costeira, [...] nas 

pousadas [daqui] as pessoas trabalham três meses, na alta estação, e depois são dispensadas”. 

A mão-de-obra turística vigente no litoral norte, em especial Extremoz, para esta empresária, é 

captada através da população local, geralmente sem qualificação: “Nós [é quem] pegamos os 

nativos pra trabalhar”, reforça. 
                                                 
53 Informação fornecida por proprietária da pousada em Genipabu/Extremoz - 2006. 
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Um outro proprietário de pousada, na praia de Muriú, município de Ceará-Mirim - 

homem, média de 45 anos, paulista e há 10 anos no setor (informação verbal)54, afirma que estes 

“funcionários geralmente são arrebanhados na região onde o indivíduo mora, pra evitar 

transporte [...] e geralmente não [são] mão-de-obra especializada”. Afirma ele que “talvez em 

Ponta Negra [tenha mão-de-obra especializada], mas no [litoral] norte não [há]”. Descreve que a 

capacitação profissional nestas pequenas empresas se dá mediante a troca de conhecimento entre 

o próprio dono e o empregado, onde o proprietário “dá uma força e ensina” ao trabalhador.  

Ainda em Extremoz, praia de Pitangui, outro entrevistado (média de 35 anos), artesão 

e dono de uma pequena loja de artesanato, além de cooperado com mais oito artesãos, aludi 

(informação verbal)55 sobre a questão natural dos atrativos de Pitangui (dunas, lagoas, corais, 

etc.), paralelo à falta de um “terminal turístico” e a falta de qualificação da população local para 

atender aos visitantes. Ele alerta para o fato de que várias pousadas já fecharam no município. De 

acordo com o mesmo, “o empresário não se sente a vontade em investir”, devido a falta de 

incentivo governamental e a baixa qualificação do nativo. Para ele, “o nosso povo não está 

preparado para receber”. Além disso, os turistas chegam em Pitangui “de 9 horas [e] não têm 

[mais] o que fazer [...] enquanto nós temos [atrativos] que deveriam ser apresentados ao turista”. 

A materialidade turística do espaço de Extremoz, em especial a praia de Pitangui, futuramente 

contará com um mega projeto em planejamento há mais de 15 anos, objetivando a implantação de 

um resort nesse espaço56. Todavia, ainda é um devir, uma possibilidade. 

Caminhando em direção as praias do litoral sul é, em Parnamirim, especificamente na 

praia de Pirangi (do norte), que se encontram focos de empreendimentos turísticos de maior 

complexidade material, sobretudo quando se observa a existência de investidores de médio porte, 

além das chamadas “casas de veraneio”. Em Pirangi já se observa a produção imobiliária 

auferindo a paisagem de forma mais dinâmica. A fotografia 04 ilustra o observado: 
                                                 
54 Informação fornecida pelo proprietário da pousada em Muriú /Ceará-Mirim - 2006. 
55 Informação fornecida pelo proprietário da loja de artesanato em Pitangui/Extremoz - 2006 
56 Tal empreendimento, além de críticas de ambientalistas, ainda é alvo de crítica por parte de alguns nativos. Este 
entrevistado local (o artesão) assim se manifesta:“Pitangui não está preparada para esse mega projeto [...] Não 
prepararam o nosso povo [...] a grande massa [...]. Não adianta você preparar meia dúzia de pessoas pra trabalhar 
num mega resort, num mega projeto que vai abalar toda a estrutura de uma comunidade que não está acostumada 
com esse tipo de coisa [...] Não é fácil você mudar o nosso comportamento próprio, e jamais o nosso pescador vai 
atender a certos regimentos que vai ser preciso quando esse mega projeto chegar[...] O projeto entra em sintonia 
com meia dúzia de pessoas, mas não com a comunidade [...] Como é que se joga um campo de golfe e diz que ai 
beneficiar a comunidade? Aqui em Pitangui ninguém sabe jogar golfe”. 
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  Fotografia 04 – Praia de Pirangi. 
  Foto: Prefeitura de Parnamirim (http://www.parnamirim.rn.gov.br/cartoes/cartoes.php). 

 

Na praia de Búzios, município de Nísia Floresta, uma outra proprietária de pousada 

(mulher, média de 35 anos e há 17 anos na atividade), afirma (informação verbal57) que nesse 

espaço na baixa estação mal dá pra manter a estrutura que a pousada oferece ao turista. Menciona 

que dos 12 meses anuais há somente uma média de 1,5 mês para um faturamento pertinente aos 

custos da empresa. Para ela, “seria interessante que os órgãos públicos trabalhassem melhor não 

somente Ponta Negra, que está dentro da área urbana, e sim as pousadas de praias, fora da 

capital”. Segundo seu depoimento, ela diferencia a praia de Pipa, em Tibau do Sul, das demais 

praias do litoral sul do estado (fundamentalmente as praias de Parnamirim e Nísia Floresta), 

tendo em vista os investimentos privados naquele espaço. Em sua empresa há apenas dois 

empregados que, segundo informou, possuem carteira assinada e que a estes são pagas as horas-

extras no período em que as realizam. Segundo outras informações desta mesma empresária, as 

principais dificuldades para se contratar mão-de-obra no município são a falta de pessoas 

qualificadas e a inexistência de demanda regular.  

No geral, pode-se afirmar que no Rio Grande do Norte a atividade do turismo se 

concentra (empreendimentos e empregos) expressivamente em Natal e, em segundo lugar, 

ocupando um posto bastante distante do primeiro, Tibau do Sul e seu destino Pipa. 

                                                 
57 Informação fornecida pela proprietária da pousada em Búzios/Nísia Floresta – 2006. 
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A procedência dos investidores é um segundo aspecto importante a ser contemplado 

na pesquisa, sobretudo devido ao grande fluxo de capitais estrangeiros alocados recentemente no 

estado58. Tomando os dados colhidos de forma global59, a visualização deste crescente poder do 

capital estrangeiro se aufere bruscamente, tendo em vista que 28,8% dos investidores são 

estrangeiros, ainda que excetuando-se as limitações amostrais e as referidas previsões. Somados 

os estrangeiros e empresários de outras UFs, um total de 62,5% aviva a presença significativa de 

investidores não potiguares. A tabela 02 a seguir revela este cenário: 

 

Tabela 02 
Procedência do Investidor 

(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 
 

Municípios do 
PRODETUR/RN I 

Freqüência Absoluta Percentual 
% 

Local (RN) 39 37,5 
Nacional (fora do RN) 35 33,7 

Estrangeiro 30 28,8 
Total 104 100,0 

                          Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 

Desmembrando esta tabela nos dados por estratos/municípios, observa-se uma 

realidade bastante homogênea, fato que revela a existência significativa de estrangeiros e 

                                                 
58 Fonseca (2005) afirma que, “concomitantemente a chegada de turistas internacionais verifica-se o início de 
investimentos turísticos de cadeias internacionais, procedentes principalmente de Portugal, Espanha, Itália, mas 
também de outros países tais como Suíça, França, Noruega, Holanda, dentre outros”. Os dados apresentados pela 
autora, pautados no Jornal Tribuna do Norte de 30/07/2005, apontam diversas previsões de investimentos 
estrangeiros para o RN. Assim eles se distribuem pelos municípios potiguares: São Bento do Note (um grupo 
português); São Miguel do Gostoso (um grupo português e um espanhol); Touros (5 grupos portugueses e um 
espanhol); Rio do Fogo (um grupo português e um suíço); Maxaranguape (um grupo português, um espanhol, um 
norueguês e um local); Ceará-Mirim (dois grupos italianos, um da República Dominicana e um holandês); Extremoz 
(um grupo local em associação); Natal – PD/VC (um grupo espanhol, um suíço e um brasileiro); Parnamirim (um 
brasileiro em associação com operadora internacional); Nísia Floresta (um grupo sueco); Senador Georgino Avelino 
(um grupo francês); Tibau do Sul (grupos brasileiros, portugueses e italianos); e Baia Formosa (um grupo português 
e um alemão). 
 
59 Empiricamente constatam-se, especialmente nas praias de Ponta Negra (Natal) e Pipa (Tibau do Sul), espaços 
turísticos visivelmente oriundos do capital estrangeiro, seja de grande, médio ou pequeno porte. Tais investimentos 
internacionais interferem em diversos aspectos locais, desde o custo da mão-de-obra até a questão da especulação 
imobiliária. O espaço e a paisagem, por conseguinte, tornam-se “imagens pra gringo ver”.  
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empresários oriundos de outros estados brasileiros investindo genericamente no turismo potiguar, 

muito embora haja uma branda seletivamente em alguns espaços.  

 
Tabela 03 

Procedência do Investidor 
(Municípios Desagregados do PRODETUR/RN I) 

 
Natal Freqüência 

Absoluta 
 

% 
Local (RN) 19 41,3 

Nacional (fora do 
RN) 

19 41,3 

Estrangeiro 8 17,4 
Total 46 100,0 

 
Ceará-Mirim 

Extremoz 
Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Local (RN) 4 30,8 
Nacional (fora do 

RN) 
3 23,1 

Estrangeiro 6 46,2 
Total 13 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 

Parnamirim 
Nísia Floresta 

Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Local (RN) 7 50,0 
Nacional (fora do 

RN) 
6 42,9 

Estrangeiro 1 7,1 
Total 14 100,0 

 
Tibau do Sul Freqüência 

Absoluta 
 

% 
Local (RN) 9 29,0 

Nacional (fora do 
RN) 

7 22,6 

Estrangeiro  15 48,4 
Total 31 100,0 

 
 

A tabela 03 acima apresenta uma concentração dos investimentos estrangeiros em 

Tibau do Sul (48,8% do total de empresas) e, contrariando a expectativa60 anteriormente descrita, 

no estrato Ceará-Mirim/Extremoz (46,2% do total). Em Tibau do Sul a paisagem local revela 

uma rede internacional de turismo, tanto do ponto de vista empresarial, quanto da demanda. 

Observa-se, logo na chegada ao respectivo espaço, uma ampla demanda num espaço restrito, 

onde o capital estrangeiro é estampado na nomenclatura dos bares, restaurantes, pousadas, etc. Os 

turistas que transitam pelas estreitas ruas da praia de Pipa não se misturam ao arquétipo físico do 

nativo. Indivíduos loiros, altos, brancos e quase despidos movimentam-se diariamente pela praia, 

distinguindo-se, a priori, dos residentes. A fotografia 05 possibilita a visualização deste espaço: 

                                                 
60 Devido a pouca complexidade material (infra-estrutura, serviços, demanda, etc) existente no estrato, sobretudo no 
município de Ceará-Mirim. 
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   Fotografia 05 – Praia de Pipa / Tibau do Sul. 
   Foto: Jean Henrique Costa. 

 

No estrato definido por Ceará-Mirim/Extremoz, os investidores estrangeiros 

pesquisados compreendem 46,2% do total da pesquisa. Particularmente estes estrangeiros 

localizados nessa área periférica abrigam seus “pequenos” empreendimentos (geralmente 

pousadas) em Genipabu, fato que revela um fenômeno singular nesta praia, isto é, micro-

investidores estrangeiros. Todavia é representativo para o estrado Ceará-Mirim/Extremoz as 

pequenas empresas domésticas e alguns investimentos de outros estados brasileiros, sobretudo do 

sudeste do país. 

Natal, detentora da maior luminosidade da atividade do Estado, de acordo com os 

dados acima, concentrou 17,4% dos investimentos estrangeiros, onde, concomitante com os 

investimentos de outras Unidades Federativas – UFs (41,3%), mesmo com a subestimação 
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vigente no processo operacional de seleção das empresas pela pesquisa, pode-se afirmar que há 

uma relativa parcela de capital oriundo de espaços externos aos potiguares (58,7%). Na paisagem 

turística natalense, excetuadas as limitações dos dados acima, vislumbra-se um cenário onde a 

complexidade material da atividade se eleva significativamente. Na praia de Ponta Negra, locus 

da reprodução do turismo no RN, o espaço ganha formas-conteúdo nunca antes vistas. A 

materialidade é complexa: estrutural e funcionalmente (A. Moles apud Santos (1999)). As ações 

que animam esta atividade são movidas, sobretudo, pelo poder público, pelos agentes da 

produção imobiliária e pela demanda estrangeira que impregna na paisagem de Ponta Negra 

idiomas e modos de vida diversos. Os empresários também se enquadram neste universo 

multicultural, uma vez que se encontram, principalmente na orla da cidade, investidores italianos, 

portugueses, franceses, espanhóis, suíços, etc., distribuídos tanto pelos meios de hospedagem, 

quanto pelos setores de restauração (alimentos & bebidas) e entretenimento. A fotografia 06 

abaixo oferece a paisagem deste espaço: 

 

  
      Fotografia 06 – Praia de Ponta Negra 
      Foto: Natal-Brazil (http://www.natal-brazil.com) 
 

 

Por fim, Parnamirim/Nísia Floresta ratifica o esperado, apresentando apenas 7,1% de 

capitais estrangeiros no montante da atividade em seu território litorâneo. No entanto, no espaço 

turístico parnamirinense, a produção imobiliária já apresenta relativos índices de crescimento, em 

especial, na produção de residenciais (condomínios) e pequenos empreendimentos circundantes à 

praia de Pirangi, fundamentalmente visando a elite natalense.  
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Afora esta análise pautada nos investimentos estrangeiros, um fato revela outra face 

do turismo norte-rio-grandense: os investimentos de outras Unidades Federativas (UFs) do país. 

33,7% dos trabalhadores pesquisados atuam em empresas de matriz nacional, mas externas ao 

RN, o que demonstra o peso destes empreendimentos na economia potiguar. Dentre as unidades 

federativas concernentes à nacionalidade destes investidores observados pela pesquisa, têm-se as 

seguintes: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul, Minas Gerais, Goiás e Brasília. Dentre os estrangeiros, destacam-se de forma singular, 

sobretudo no município de Tibau do Sul, os portugueses. Ademais, para o total dos municípios, 

têm-se Suíça, França, Estados Unidos, Suécia, Alemanha, Itália, Holanda e Argentina. 

O mapa 03 a seguir apresenta a distribuição dos investimentos estrangeiros e/ou 

brasileiros previstos ou em realização para o Rio Grande do Norte, através de dados vigentes no 

ano de 2005. Assim posto, encerra-se esta sub-seção com uma ilação bastante lógica: 

 

 Em termos atuais, já existentes, materialmente a atividade turística se 

concentra em Natal, tendo Tibau do Sul como um 2º colocado; 

 Em termos de previsões, há uma tendência à descentralização do espaço 

turístico potiguar, dados os futuros investimentos empresariais; sobretudo, os 

estrangeiros ao longo de quase todo o litoral; 

 No entanto, como se trata de previsões e muitos ainda não estão em atividade, 

resta, nos dias atuais, à Natal a centralidade no turismo local, tanto do ponto 

de vista material, quanto na oferta de empregos. 
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Cartografia: Josué Alencar Bezerra, 2007. 
Organização: Maria Aparecida Pontes da Fonseca. Fonte: (SETUR/RN) 
 
Mapa 03 - Distribuição dos investimentos turísticos estrangeiros e brasileiro e/ou brasileiro 
associado no Rio Grande do Norte, por nacionalidade (previstos ou em realização) 2005. 
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4.2.2 Perfil dos Trabalhadores 

 

Adentrando no perfil dos trabalhadores em turismo no RN, segundo Bloco Temático 

investigado, apresenta-se, na variável sexo, o predomínio dos homens na configuração dos 

recursos humanos vigentes no setor de hospedagem, isto em mais de 50%. A tabela 04 a seguir 

divulga o perfil investigado: 

 

Tabela 04 
Sexo do Trabalhador 

(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 
 

Municípios do  
PRODETUR/RN I 

Freqüência 
Absoluta 

Percentual 
% 

Masculino 58 55,8 
Feminino 46 44,2 

Total 104 100,0 
                                           Fonte: Pesquisa de Campo do Autor 
 
 

             

Genericamente, a literatura da área situa o trabalho feminino como sendo 

predominante no setor de hospedagem, conforme realça Bacal e Miranda (2000, p. 68-69), ao 

afirmarem que o setor turístico possui uma seletividade na oferta de empregos, sendo a maioria 

das funções destinadas aos jovens e no ramo hoteleiro predominando o trabalho feminino. Urry 

(1996, p. 100) já alertara tal fato, enfatizando a solicitação existente no turismo do “trabalho 

emocional”, função essa basicamente exercida por mulheres. Uma possível explicação no desvio 

desses dados contidos na tabela 04 pode estar no fato da “seletividade forçada” dos trabalhadores 

pesquisados. Devido à repressão patronal em permitir a aplicação dos questionários, muitos dos 

trabalhadores entrevistados foram os da linha de frente (staff) dos empreendimentos de 

hospedagem (mensageiros, recepcionistas, assistentes de serviços gerais, porteiros, seguranças, 

etc.), cargos geralmente compostos por homens. Muitas das funções predominantemente 

exercidas por mulheres não foram, por tais dificuldades, investigadas. Dentre as potenciais 
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funções “femininas” se destacam a governança, lavanderia, limpeza, etc. Diferenciando este 

perfil por município, observamos uma heterogeneidade significativa entre as cidades 

investigadas. A tabela 05 expressa tal realidade: 

 
 

Tabela 05 
Sexo dos Trabalhadores 

(Municípios Desagregados do PRODETUR/RN I) 
 

Natal Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Masculino 31 67,4 
Feminino 15 32,6 

Total 46 100,0
 

Ceará-Mirim 
Extremoz 

Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Masculino 2 15,4 
Feminino 11 84,6 

Total 13 100,0
Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 

Parnamirim 
Nísia Floresta 

Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Masculino 7 50,0 
Feminino 7 50,0 

Total 14 100,0
 

Tibau do Sul Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Masculino  18 58,1 
Feminino 13 41,9 

Total 31 100,0

 

Os dados de Ceará-Mirim/Extremoz reforçam os argumentos contidos em Urry 

(1996) e Bacal & Miranda (2000), onde 84,6% dos trabalhadores investigados são do sexo 

feminino. Parnamirim/Nísia Floresta possuem uma simetria quanto a essa variável, já que 50% 

dos entrevistados são homens e o complementar são mulheres. Esta predominância do trabalho 

feminino nestes estratos deve-se, em hipótese, ao caráter mais doméstico das funções existentes e 

a maior facilidade de captação, em nossas entrevistas, da totalidade dos cargos vigentes nas 

empresas. Em Natal e Tibau do Sul, em respectivamente 67,4% e 58,1%, há o predomínio do 

trabalho desempenhado por homens. 

Nos dados colhidos com os bacharelandos em turismo (estudantes de cursos 

superiores em turismo) observou-se, numa freqüência absoluta de 32, um total de 56,3% de 

mulheres atuando na atividade turística, paralelo ao complementar 43,8% de homens, reforçando 

a tendência explicitada. Já nos dados obtidos com os trabalhadores transeuntes pelo sindicato da 
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categoria (SECHS/RN), houve uma predominância do trabalho masculino em 60%, numa 

freqüência absoluta de 50 entrevistados.  

A preferência pela contratação de mão-de-obra feminina na atividade turística é 

reforçada pelos dados levantados pela PNAD contidos no Relatório de Avaliação do 

PRODETUR/NE. De acordo com estes: 

 
 

“Entre 1994 e 2001 a taxa média anual de aumento do emprego masculino foi 
de 3,1%, enquanto que para as mulheres esse aumento foi ligeiramente 
superior, alcançando 3,2%. Entretanto, quando se restringe a análise ao setor 
turístico, as taxas passam a ser de 6,7% e 11,4% para homens e mulheres 
respectivamente, demonstrando assim um favorecimento ao emprego feminino 
nesse setor” (PRODETUR/NE, 2005, grifo do autor). 
 
 

A variável “sexo” revela um possível direcionamento patronal em adotar medidas de 

contratação baseada não nas capacidades profissionais, mas sim em atributos biológicos 

naturalizados a partir das relações sexuais de poder. O resultado disso é a tendência global 

verificada em termos de segregação salarial entre homens e mulheres; entre cargos de execução e 

cargos de direção; entre níveis de qualificação e cargos distintos; etc. Afora isso, há ainda, 

segundo informações de um trabalhador demitido de um hotel da Via Costeira, muitos casos de 

assédio sexual no recinto dos hotéis, e assédios estes consentidos pelas mulheres, muitas delas 

casadas. O representante do SECHS/RN (informação verbal)61 também reforça essa realidade, 

uma vez que segundo ele, existem muitas denúncias no sentido de assédio sexual no âmbito das 

empresas.  

Uma outra variável anunciada é a função exercida pelos trabalhadores nos meios de 

hospedagem. Observou-se na pesquisa, de forma genérica, uma ampla gama de funções/cargos 

operacionais (staff), devido fundamentalmente a dois critérios específicos: 1. São as funções 

dominantes no setor; 2. São as funções de linha de frente, de contato menos limitado referente à 

aplicação dos questionários. Dentre os cargos existentes nos meios de hospedagem pesquisados 

destacam-se, de acordo com o quadro 05 abaixo, basicamente funções operacionais em 

                                                 
61 Informação fornecida pelo representante do SECHS/RN – 2006. 
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aproximadamente 85% dos trabalhadores, paralelo a um total de apenas 4,8% de funções não 

operacionais (direção, planejamento, etc). 

 

 
CARGOS/FUNÇÕES CAPTADOS PELA PESQUISA DE CAMPO 

 
Função/Cargo 

Operacionais (execução) 
 

% 
 

Assistente de Serviços Gerais/ASG 22,11% 
Recepcionista 20,19% 

Garçom 9,61% 
Camareira 8,65% 

Mensageiro 3,84% 
Manutenção 3,84% 

Porteiro 3,84% 
Cozinheiro(a) 2,88% 

Caixa financeiro 1,92% 
Roupeiro 0,96% 
Recreador 0,96% 
Jardineiro 0,96% 
Motorista 0,96% 
Intérprete 0,96% 
Segurança 0,96% 

Barman 0,96% 
Chefe de Fila 0,96% 
Sub-Total 84,56% 

Não Operacional (Direção, 
planejamento, etc) 

% 

Gerente 2,88% 
Agente Patrimonial 0,96% 
Relações Públicas 0,96% 

Sub-Total 4,8% 
Nao Informaram 10,57% 

Total 100% 
 
                   QUADRO 05 – Funções/cargos captados pela pesquisa (meios de hospedagem) 2006 

 

Esta variedade de funções adverte para o fato da intensa necessidade de mão-de-obra 

no setor, devido fundamentalmente a necessidade “mais pessoal” no tratamento dos hóspedes e a 

maior complexidade organizacional da empresa hoteleira. Essa diversidade de funções, no 
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entanto, não se verificou nos municípios periféricos, sobretudo por serem predominantes as 

empresas de micro-porte e os empreendimentos familiares. 

Um fato também relacionado a essas funções, tanto em depoimento de trabalhadores, 

quanto do entrevistado representante sindical (SECHS/RN), refere-se a polifuncionalidade 

existente na empresa hoteleira, onde profissionais alocados numa determinada função terminam 

por executar uma série de outras tarefas adversas às suas, implicando, portanto, em uma maior 

exploração do trabalho. Esta afirmação se apóia no fato de que, por exemplo, não é tarefa de um 

garçom realizar trabalho braçal, conforme se visualizou na pesquisa de campo. Ser flexível 

(polivalente), conforme aponta a literatura da área administrativa, é estar apto ao inesperado, a 

necessidades diversas da empresa. No entanto, o que se verifica, embora pontualmente, são 

trabalhadores empenhados em tarefas nada idílicas a sua saúde ocupacional.  

Outro aspecto levantado pela pesquisa foi a naturalidade do trabalhador. A 

justificativa dessa questão dá-se mediante a correlação entre o seu local de nascimento e o seu 

atual local de residência (visando captar prováveis migrações laborais). Esta variável pode, sob 

alguns pressupostos lógicos, expressar graus distintos de precariedade do trabalho. A tabela 06 

noticia a naturalidade do trabalhador sem distinção de município: 

 
Tabela 06 

Naturalidade do Trabalhador 
(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 

 
Municípios do  

PRODETUR/RN I 
Freqüência 
Absoluta 

Percentual 
% 

Do Município onde Trabalha 50 48,1 
De outro Município do RN 32 30,8 

De outro Estado do País 21 20,2 
De outro País 1 1,0 

Total 104 100,0 
                                     Fonte: Pesquisa de Campo do Autor 

 
                               

Observa-se na tabela 06 acima um elemento bastante significativo, isto é, a presença 

de trabalhadores em turismo oriundos de outros estados do País. Embora este dado não seja 
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quantitativamente superior aos demais, 20,2% dos 104 entrevistados informaram serem naturais 

de outros estados, o que revela duas hipotéticas situações: 1. Estes trabalhadores são de outros 

estados e já residiam aqui antes de ingressarem no turismo; e 2. Estes aqui chegaram motivados 

pela possibilidade de trabalho na atividade. De toda forma, percebe-se um dado importante no 

turismo potiguar, revelando provavelmente o quadro de euforia nacional quanto a geração de 

postos de trabalho no turismo nordestino. Quanto à naturalidade desses trabalhadores 

provenientes de outros estados, têm-se as seguintes UFs visualizadas pela pesquisa: São Paulo, 

Paraíba, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

A variável seguinte compreende um outro artifício acerca das condições e relações de 

trabalho em turismo, isto é, o local de residência dos trabalhadores. 

 
Tabela 07 

Local de Residência do Trabalhador 
(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 

 
Municípios do  

PRODETUR/RN I 
Freqüência 
Absoluta 

Percentual 
% 

No Município onde Trabalha 92 88,5 
Em outro Município 12 11,5 

Total 104 100,0 
                                     Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 

 

Percebe-se na tabela 07 uma situação bastante previsível, isto é, trabalhadores 

residindo no mesmo município em que trabalham. Dentre o total investigado, apenas 11,5% 

informaram não residir na cidade onde trabalham. E, dentre este reduzido percentual que habita 

outros municípios, visualizou-se cidades e/ou distritos geralmente não muito longínquos dos 

centros laborais, o que indica uma certa fixação entre o trabalho e a habitação. Embora não 

ocorra (nos dados)62 uma mobilidade entre o local de trabalho e o local de residência, a variável 

naturalidade expressou que 20,2% dos trabalhadores investigados não são naturais do local de 
                                                 
62 Diz-se nos dados devido à constatação feita pelo representante dos trabalhadores - SECHS/RN (em entrevista), de 
que existe dificuldade de alguns trabalhadores chegarem ao local de trabalho, pela questão a distância do município 
em que residem, paralelo ao fato da empresa não fornecer transporte adequado. “O trabalhador para pegar as 06:00 
horas no hotel ele tem que sair umas quatro horas de casa”, afirma este dirigente sindical. 



 142

trabalho; e ainda, não menos importante, que 30,8% são naturais de outra cidade do RN. 

Tomando a segunda situação hipotética anteriormente descrita, ou seja, que estes poderiam ter 

vindo motivados pelo mercado de trabalho, vislumbra-se um provável cenário de mobilidade em 

busca de emprego. Estas “migrações turísticas” expressam outra categoria de “trabalhador de 

verão63” adversa do trabalhador ambulante de praia, isto é, aquela pessoa que emigra com 

motivação, ao menos inicial, de fixar residência e manter-se na atividade de forma permanente.  

Ainda referente ao local de residência dos trabalhadores, uma realidade bastante 

singular se visualiza nos dados obtidos em campo, principalmente nos estratos que denominamos 

periféricos. No estrato Ceará-Mirim/Extremoz, quatro pessoas afirmaram residir de forma fixa no 

empreendimento em que trabalham; além de um italiano, em situação ilegal no país, que, embora 

não tenha afirmado, provavelmente também residia na pousada. No estrato Parnamirim/Nísia 

Floresta mais duas pessoas afirmaram também residir fixamente nas pousadas. Em Tibau do Sul e 

Natal isso não se observou, o que conduz a argumentação de que as empresas familiares, mais 

comuns nos espaços periféricos, mantêm em maior número trabalhadores sob intensa jornada de 

trabalho, inclusive integral (os residentes nas pousadas). 

Prosseguindo ainda no perfil dos trabalhadores do setor de hospedagem, a tabela 08 a 

seguir anuncia outro dado importante acerca das condições de trabalho em turismo, isto é, a 

presença marcante de trabalhadores jovens. Conforme nos apontou Bacal e Miranda (2000), é 

expressiva a composição demográfica da atividade exercida por jovens; e ainda, o expresso pelos 

dados da OMT (1998), ao apontarem que também no turismo europeu são predominantes os 

jovens atuando na atividade. Assim sendo, a tabela abaixo indica a estrutura etária geral do setor: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
63 Tal afirmação ganha motivação no texto de Helton Ouriques, muito embora este autor reforce o problema da 
mobilidade de retorno destes trabalhadores. In: OURIQUES, Helton Ricardo. Turistas e trabalhadores de Verão no 
litoral brasileiro. Caderno Virtual de Turismo: Rio de Janeiro: UFRJ/FAPERJ, 2005.  
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Tabela 08 
Faixa Etária dos Trabalhadores 

(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 
 

Municípios do  
PRODETUR/RN I 

Freqüência 
Absoluta 

Percentual 
% 

Abaixo de 18 Anos 1 1,0 
Entre 18 e 25 Anos 33 31,7 
Entre 26 e 33 Anos 38 36,5 
Entre 34 e 41 Anos 25 24,0 
Entre 42 e 48 Anos 4 3,8 
Entre 49 e 56 Anos 3 2,9 

Total 104 100,0 
                                     Fonte: Pesquisa de Campo do Autor 
 
 

 

De acordo com o exposto acima, é predominante a presença de jovens no setor. 

31,7% dos trabalhadores pesquisados se situam na faixa etária entre 18 e 25 anos. Outros 36,5% 

se situam entre 26 e 33 anos. Somados, ambos (18-33 anos) representam 68,2%, quase 70% do 

setor. O rejuvenescimento da força de trabalho em turismo é uma realidade e se reforça mediante 

o pouco grau de profissionalização na área, às altas taxas de rotatividade e ao baixo interesse de 

parcela importante da mão-de-obra em permanecer na atividade, comprometendo, portanto, a 

durabilidade dos trabalhadores em seus empregos. Além disso, a instabilidade laboral na 

acumulação flexível que configura a atividade é marcante, juntamente com a sazonalidade que 

flexibiliza ainda mais os limitados contratos de trabalho. Os dados obtidos através dos 

bacharelandos em turismo também revelam este cenário, uma vez que 84,4% dos entrevistados 

possuem entre 18 e 25 anos e 9,4% entre 26 e 33 anos. Somados, 93,8% estão na faixa etária de 

18 a 33 anos. Em situação similar aparecem os trabalhadores captados via sindicato, onde 72% 

dos trabalhadores se situam na faixa de 18 a 33 anos. 

A variável seguinte prossegue com o segundo bloco temático analisado, isto é, o 

perfil do trabalhador. Esta se refere a sua escolaridade, item bastante conexo aos estudos sobre 

condições e relações de trabalho, devido às condições de ingresso e permanência no mercado de 

trabalho. Os dados contidos na tabela 09 expressam de forma genérica o investigado: 
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Tabela 09 
Escolaridade do Trabalhador 

(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 
 

Municípios do  
PRODETUR/RN I 

Freqüência 
Absoluta 

Percentual 
% 

1º grau incompleto 25 24,0 
1º grau completo 10 9,6 

2º grau incompleto 5 4,8 
2º completo 52 50,0 

Superior incompleto 8 7,7 
Superior completo 4 3,8 

Total 104 100,0 
                                     Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 

 
      
 

Segundo a tabela 09 acima, há o predomínio de trabalhadores detentores de uma 

média escolaridade formal, isto é, exatamente 50% detêm o ensino médio completo, antigo 2º 

grau. Todavia, vale salientar o percentual significativo de trabalhadores com apenas o 1º grau 

incompleto e 1º grau completo (33,6% somados), o que indica uma anêmica instrução formal. Os 

trabalhadores de nível superior se apresentam minimamente neste quadro, representando do total 

apenas 3,8%. No entanto, acrescidos aos trabalhadores que informaram estarem cursando o 

ensino superior, o total se apresenta bastante otimista, ou seja, 11,5%. Desmembrando estes 

dados uma distinta realidade se apresenta: 
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Tabela 10 
Escolaridade do Trabalhador 

(Municípios Desagregados do PRODETUR/RN I) 
 

Natal Freqüência 
Absoluta 

 
% 

1º grau incompleto  4 8,7 
1º grau completo 4 8,7 

2º grau incompleto 3 6,5 
2º grau completo 24 52,2 

Superior Incompleto 8 17,4 
Superior Completo 3 6,5 

Total 46 100,0 
 

Ceará-Mirim 
Extremoz 

Freqüência 
Absoluta 

 
% 

1º grau incompleto 8 61,5 
1º grau completo 0 0,0 

2º grau incompleto 1 7,7 
2º grau completo 4 30,8 

Superior Incompleto 0 0,0 
Superior Completo 0 0,0 

Total 13 100,0 
Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 

Parnamirim 
Nísia Floresta 

Freqüência 
Absoluta 

 
% 

1º grau incompleto 2 14,3 
1º grau completo 2 14,3 

2º grau incompleto 1 7,1 
2º grau completo 9 64,3 

Superior Incompleto 0 0,0 
Superior Completo 0 0,0 

Total 14 100,0 
 

Tibau do Sul Freqüência 
Absoluta 

 
% 

1º grau incompleto 11 35,5 
1º grau completo  4 12,9 

2º grau incompleto 0 0,0 
2º grau completo 15 48,4 

Superior Incompleto 0 0,0 
Superior completo 1 3,2 

Total 31 100,0 

 
 

Em Ceará-Mirim/Extremoz visualiza-se diretamente um cenário de baixa qualificação 

profissional, onde 61,5% dos entrevistados não possuem sequer o ensino fundamental completo. 

Segundo os pressupostos analíticos até aqui empreendidos, tal precariedade formal de instrução 

se refere a inexpressividade da atividade turística nesse estrato (menor demanda/concorrência por 

força-de-trabalho) e no caráter familiar de muitas das empresas pesquisadas, implicando, 

portanto, no baixo grau de complexidade material do espaço e na limitada busca por mão-de-obra 

qualificada. Natal, espaço detentor de diversas instituições formadoras de mão-de-obra para a 

atividade, sobretudo cursos superiores em turismo, apresenta o melhor patamar de qualificação 

profissional, inclusive com 23,9% de trabalhadores com nível superior (completo ou cursando). 

Os demais espaços apresentam, em consonância com o estrato Ceará-Mirim/Extremoz, o mesmo 

grau de baixa qualificação. O estrato Parnamirim/Nísia Floresta apresenta um total de 35,7% de 

trabalhadores sem o ensino médio completo; e Tibau do Sul um total de 48,4% de trabalhadores 

também sem este ensino médio. O mapa 04 a seguir espacializa os dados obtidos: 
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Fonte: Pesquisa de Campo – Jean Henrique Costa (2006). 
CARTOGRAFIA: Josué Alencar Bezerra, 2007. 

Mapa 04 – Trabalhadores e nível de escolaridade - 2006 
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Paralela à instrução formal para a profissionalização na atividade turística, é 

necessário também a formação em cursos específicos para a atuação no setor, sejam estes cursos 

operacionais (garçons, atendimento, idiomas, cozinha, etc) ou de direção (cursos superiores em 

turismo, hotelaria, administração, ciências contábeis, etc.). Os dados desmembrados a seguir 

delineiam o cenário vigente no espaço turístico do PRODETUR/RN I: 

 

Tabela 11 
Realização de Cursos Específicos 

(Municípios Desagregados do PRODETUR/RN I) 
 

Natal Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Sim 26 56,5 
Não  20 43,5 

Total 46 100,0
 

Ceará-Mirim 
Extremoz 

Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Sim 2 15,4 
Não  11 84,6 

Total 13 100,0
Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 

Parnamirim 
Nísia Floresta 

Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Sim 4 28,6 
Não  10 71,4 

Total 14 100,0
 

Tibau do Sul Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Sim 10 32,3 
Não  21 67,7 

Total 31 100,0

 
 

Somente em Natal observa-se, e mesmo com uma predominância mediana, uma mão-

de-obra “especificamente qualificada” para atuar no setor, visto que 56,5% dos trabalhadores 

pesquisados informaram ter efetivamente realizado algum curso específico para atuar na 

atividade turística. Nos demais estratos a situação de baixa qualificação profissional avança. Em 

Ceará-Mirim/Extremoz o cenário é o mais grave, onde 84,6% dos trabalhadores não possuem 

nenhum curso específico para atuar no mercado turístico, juntamente com sua baixa instrução 

formal (61,5% possuem apenas o 1º incompleto). Em Parnamirim/Nísia Floresta, 71,4% dos 

trabalhadores pesquisados não realizaram nenhum curso. Até mesmo em Tibau do Sul esta 

variável persiste, onde 67,7% também não efetuaram nenhum curso direcionado para o setor. 
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Dentre os cursos específicos, em Ceará-Mirim, nenhum dos trabalhadores informou o 

tipo de curso concretizado. Em Extremoz se visualizou, em Genipabu, um curso de hotelaria 

ofertado pela prefeitura local e um de garçom ministrado pelo SENAC. Em síntese, predomina no 

estrato Ceará-Mirim/Extremoz a não realização de cursos específicos. No estrato 

Parnamirim/Nísia Floresta, diante do frágil quadro de qualificação vigente neste espaço, surgiram 

nas informações apenas cursos de recepção e garçom (SENAC) e informática (MICROLINS). 

Em Tibau do Sul (sede e Pipa) uma realidade distinta destes dois estratos se apresenta, isto é, 

além do relativo percentual de trabalhadores que afirmou ter realizado algum curso, há também 

uma maior heterogeneidade nos cursos realizados: jardinagem, recepção, informática, cozinha, 

garçom, técnico em manutenção, idiomas, guia de turismo e hotelaria; alguns ministrados pelo 

SEBRAE, outros pelo SINE e Hotel Escola Barreira Roxa. Em Natal, o quadro da 

heterogeneidade se aguça: idiomas, segurança, informática, fitness, qualidade no atendimento, 

técnico em turismo, garçom, recepção, guia de turismo, gerência de hospedagem, camareira, 

primeiros socorros, hotelaria, curso superior em turismo e barman. Dentre as instituições 

formadoras informadas pelos natalenses, tem-se as seguintes: FARN, FACEX, Watford Idiomas, 

Senac, UnP, Egosum e Hotel Escola Barreira Roxa. 

A qualidade dos serviços turísticos no Brasil, sobretudo no Rio Grande do Norte, é 

algo polêmico, uma vez que tanto o poder público quanto o empresariado do setor esperam, 

“normalmente”, que a mão-de-obra empregada tenha uma “natural vocação” para o turismo, 

tendo em vista as belezas naturais aqui existentes. É, no mínimo, uma atitude cômoda por parte 

destes agentes modeladores do espaço que denota falta de planejamento e gestão adequada, tanto 

dos recursos aqui existentes, quanto da mão-de-obra para melhorar o desempenho do turismo 

local. Sobre o problema entre a qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho, a 

título de polêmica, Edna Furtado (2005, p. 55-56) é enfática e direta ao afirmar que: 

 
Alguns teóricos que discutem o turismo afirmam que, na fase de instalação, as 
relações estabelecidas entre a atividade e os habitantes locais têm se construído 
em meio a contradições, sobretudo, àquelas relacionadas com o mercado de 
trabalho gerado pela atividade. Constrói-se um círculo que retroalimenta da 
seguinte forma: ao se instalar, a atividade necessita de mão-de-obra pronta e 
qualificada para ser imediatamente absorvida; entretanto, tem-se deparado com 
uma força de trabalho que sequer dispõe de escolaridade mínima, o que constitui 
um obstáculo ao acesso aos postos de trabalho mais bem remunerados. Esses 
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trabalhadores não têm disponibilidade nos seus orçamentos familiares para o 
custeio de sua capacitação, permanecendo na informalidade ou naqueles postos 
que apresentam baixos níveis de exigência profissional e salarial.  

 

Diante do exposto, espacializa-se a mão-de-obra mais qualificada no município de 

Natal, enquanto que nos demais espaços os recursos humanos ficam aquém de qualquer 

intervenção educacional para a atividade. Um dos entrevistados concorda (informação verbal)64, 

após colocação nossa, que até mesmo no setor público há carência de pessoas qualificadas, 

sobretudo em razão dos “cargos políticos”, muito embora afirme que algumas prefeituras do RN 

já abriram concurso público para turismólogo.  

Em outra entrevista concedida, a coordenadora técnica da Secretaria Estadual de 

Turismo do Rio Grande do Norte - SETUR/RN, afirma (informação verbal)65 que o “turismo é 

um setor que emprega um número muito grande de pessoas, [tanto] pessoas com a qualificação 

mais baixa como pessoas de uma qualificação melhor”. Para ela, “nós ainda temos escassez de 

mão-de-obra qualificada, apesar de termos um hotel-escola [o Barreira Roxa localizado na Via 

Costeira] que já ajuda bastante”. Esta mão-de-obra é escassa, segundo a entrevistada, tanto na 

área operacional quanto na área de gestão. A mesma aponta que essa deficiência será suprida no 

momento em que o projeto do PRODETUR/RN II de qualificação de mão-de-obra [em 

andamento] for realizado, já que “está em curso [uma] pesquisa de necessidade de qualificação”. 

Ainda de acordo ela, “Natal tem o pessoal mais bem qualificado [pela facilidade de se qualificar, 

subentende-se em sua fala] e quando você parte para um município mais distante, e você vê que 

realmente eles pegam pessoas nativas, o nível de qualificação cai muito”. 

Percebe-se, por conseguinte, que mesmo diante do quadro de baixa profissionalização 

geral do setor, Natal concentra a mão-de-obra mais qualificada da atividade, tanto através de 

profissionais com educação superior, quanto com menor freqüência de pessoas sem instrução 

formal. 

                                                 
64 Informação fornecida por docente do Curso de Turismo da Universidade Potiguar – 2006. 
65 Informação fornecida pela coordenadora técnica da SETUR/RN - 2006. 
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Iniciando o terceiro bloco temático da pesquisa, isto é, o bloco que trata do histórico 

do trabalhador na atividade turística, tem-se a primeira variável investigada, interessada em saber 

se estes trabalhadores já atuaram anteriormente em outros setores distintos de atividade 

econômica. Desta forma, a tabela 12 abaixo revela uma outra tendência estrutural do setor. 

 
Tabela 12 

Trabalho em outra Atividade antes do Turismo 
(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 

 
Municípios do  

PRODETUR/RN I 
Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Sim 75 72,1 
Não 29 27,9 

Total 104 100,0 
                                                  Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 
 

Segundo os dados acima, 72,1% dos trabalhadores averiguados já trabalharam em 

outras atividades econômicas antes do ingresso na atividade turística, o que pode expressar a 

hipótese trabalhada por Szivas & Riley (1999) sobre o turismo como setor de refúgio. 

O tipo de trabalho exercido anteriormente ao ingresso no mercado de trabalho 

turístico, de acordo com as informações colhidas, classifica-se em: serviços domésticos; pesca; 

fábricas de natureza diversas; salão de beleza; construção civil; agricultura; comércio; bares e 

restaurantes; vigilância; setor imobiliário; costura; panificação; educação; serviços de saúde; 

contrato com o poder público; transportadora; comércio informal; jardinagem; supermercados; 

hospitais; carcinicultura; publicidade; forças armadas; serviços financeiros; sindicatos; 

informática; hospedagem (motel); locação de veículos; e produtos químicos. Tais exemplos 

mostram o que Szivas e Riley (1999) similarmente visualizaram em sua pesquisa, isto é, uma 

grande massa de trabalhadores oriunda de um espectro heterogêneo de atividades, que, vale 

salientar, quase todas sem conexão com a atividade turística. Esta constatação, hipoteticamente, 

induz ao questionamento sobre este mercado de trabalho, isto é, o que conduziu estes indivíduos 

a embrenharem no setor. A tabela 13 a seguir, referente à motivação para o trabalho, contribui 

com esta pertinente problematização: 
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Tabela 13 
Motivação para o Trabalho em Turismo 

(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 
 

Municípios do  
PRODETUR/RN I 

Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Falta de Trabalho 43 41,3 
Não se aplica 61 58,7 

Total 104 100,0 
Municípios do  

PRODETUR/RN I 
Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Realização de Cursos 9 8,7 
Não se aplica 95 91,3 

Total 104 100,0 
Municípios do  

PRODETUR/RN I 
Freqüência 
Absoluta 

 
% 

Indicação de Terceiros 37 35,6 
Não se aplica 67 64,4 

Total 104 100,0 
                                       Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 
 

Observa-se na referida tabela três tendências estruturantes do mercado de trabalho na 

atividade turística, isto é, pessoas que ingressam na atividade por falta de outro trabalho (41,3%), 

que não realizam cursos (91,3%) e, que muitas vezes, entram no setor por intermédio de terceiros 

(35,6% - amigos, parentes, etc.). Tais quadros reforçam as hipóteses de Szivas & Riley (1999) no 

momento em que: 1. as perturbações econômicas acentuam o desemprego; 2. os desprovidos de 

trabalho, oriundos de distintos setores produtivos, ingressam na atividade sem qualificação e 

experiência prévia; e 3. este ingresso geralmente dá-se mediante a intermediação de terceiros (e 

não através de recrutamento e seleção aberta – como requer idealmente um departamento 

moderno de Recursos Humanos). Isto conduz a uma indagação fundamental no turismo, e que 

estes autores já haviam mencionado, ou seja, se estes distintos trabalhadores incorporados ao 

setor turístico, na possibilidade de retornarem as suas atividades laborais pretéritas, abandonam a 

atividade ou permanecem na atual. Segundo os dados levantados pela pesquisa de campo, 47,1% 

dos entrevistados afirmou que deixariam o turismo pelo acesso em outra atividade, inclusive de 

rendimento similar. Até mesmo os futuros turismólogo do RN também reforçam esta realidade, 

uma vez que 18,8% afirmaram que trocariam o trabalho em turismo por outro de rendimento 
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análogo. Assim sendo, o caráter de refúgio se apresenta empiricamente como uma realidade no 

turismo potiguar, embora não possa se estender à totalidade do setor. 

Tal condição de refúgio se robustece qualitativamente segundo alguns depoimentos 

de trabalhadores, onde, embora não se possa expressar em números, percebem-se duas situações 

complementares: o turismo como principal fonte empregadora (alguns dos municípios 

periféricos) e o desejo de mudança de trabalho onde há uma outra saída. Em Nísia Floresta, 

paralelo a um trabalhador na praia de Tabatinga que informou estar atuando no setor por ser a 

“única opção de trabalho”, um outro, quando indagado sobre seu desejo de mudança de trabalho, 

afirmou que mudaria para “qualquer um menos este”.  

O mesmo se observou em Tibau do Sul. De acordo com três trabalhadores, o trabalho 

em turismo no município se constitui como uma das saídas mais evidentes para a reprodução 

material da população. “Desde pequeno só tem isso por aqui. Só se vende turismo. Sem ele, vai se 

viver de quê?”, diz um empregado deste município. Adentrando em Natal, um trabalhador da 

hotelaria na Via Costeira afirma que o trabalho é cansativo e, para ele, será passageiro; enquanto 

que outro trabalhador de Ponta Negra (mensageiro) afirmou que trabalha na área devido ser o 

emprego mais fácil (de se obter, interpreta-se). Diante disso, a hipótese do turismo como sendo 

um setor de refúgio é empiricamente perceptível, muito embora não possa ser expandida para o 

total da população empregada na atividade, muito similar a conclusão de Szivas e Riley (1999). 

É manifesto que a atividade turística é marcada por altas taxas de rotatividade de 

mão-de-obra (OMT, 1998; COSTA; 2004). Este fenômeno, também descrito pela expressão de 

língua inglesa turn-over, fundamentalmente se explica através do caráter sazonal da atividade, 

que implica, estacionalmente, na necessidade de contratação temporária de mão-de-obra (formal 

ou não). Para Cavalcanti (1993), “admite-se [...] que no período de alta estação essa estratégia de 

absorção de mão-de-obra através de empregos não fixos seja uma prática bastante difundida entre 

os diversos empreendimentos turísticos para fazer face ao aumento do fluxo” (CAVALCANTI, 

1993, p. 228). 

As mudanças organizacionais também são responsáveis pelo enxugamento dos 

quadros de funcionários das empresas, todavia em menor escala caso comparado aos setores 

industriais, tendo em vista a necessidade intrínseca do setor hoteleiro em manter um maior 
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número de recursos humanos. Em outras palavras, o desemprego tecnológico é amplamente 

menor na atividade turística, em especial no setor de hospedagem, onde a relação direta 

turista/funcionário é constante e essencial. 

A rotatividade, em termos concretos, ocorre mediante as demissões e fins de 

“contrato”. Apesar de ser para o setor empresarial um importante mecanismo de estruturação das 

atividades micro-econômicas, para o trabalhador os altos índices de rotatividade significam uma 

série de fatores, dentre eles, o medo da perda do emprego, sobretudo por parte dos chefes de 

família e trabalhadores mais idosos. Como forma de medir tal turn-over construiu-se um modelo 

de questão que consegue, embora com limitações, compreender tal variável, através da 

comparação entre o tempo de trabalho geral na atividade turística e o tempo de trabalho na 

empresa atual. A tabela 14 abaixo indica esta situação: 

 

Tabela 14 
Tempo de Trabalho 

(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 
  
 

Tempo de 
Trabalho no 

Turismo 

Freqüência 
Absoluta 

Percentual
% 

Abaixo de 1 ano 30 28,8 
Entre 2 e 3 anos 5 4,8 
Entre 4 e 5 anos 20 19,2 
Entre 6 e 10 anos 16 15,4 

Entre 11 e 15 
anos 

24 23,1 

Entre 16 e 20 
anos 

7 6,7 

Acima de 21 anos 2 1,9 
Total 104 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 
 

Tempo de 
Trabalho na 

Empresa Atual 

Freqüência 
Absoluta 

Percentual
% 

Abaixo de 1 ano 52 50,0 
Entre 2 e 3 anos 5 4,8 
Entre 4 e 5 anos 25 24,0 
Entre 6 e 10 anos 7 6,7 

Entre 11 e 15 
anos 

12 11,5 

Entre 16 e 20 
anos 

2 1,9 

Acima de 21 anos 1 1,0 
Total 104 100,0 
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Observa-se na tabela acima uma realidade já descrita nos estudos sobre as relações de 

trabalho em turismo, isto é, o pouco tempo de exercício profissional na atividade. Segundo os 

trabalhadores pesquisados, quanto ao tempo de trabalho na atividade turística geral, 28,8% estão 

no segmento a menos de um ano. Quando se confronta este dado com o tempo de trabalho na 

empresa atual, vemos que este tempo de trabalho se amplia, já que 50% dos trabalhadores 

informaram estar na empresa abaixo de um ano. Percebe-se, no entanto, que esta política de 

rotatividade de mão-de-obra é mais evidente nos primeiros anos de trabalho, uma vez que, ao 

avançar o exercício laboral, estagna ou mesmo recua tal índice de rotação. Avançando nos 

intervalos, sobretudo a partir dos seis anos de trabalho (entre 6 e 10 anos), observa-se uma maior 

“estabilidade profissional”66, visto que a correlação entre o tempo geral de trabalho e o tempo de 

trabalho na empresa atual decresce, implicando, portanto, que com a redução ocorre também um 

decréscimo na mudança de empresa, ou seja, menor rotatividade. No entanto, quase dobra o 

número de trabalhadores que informou mudar de empresa no primeiro intervalo pesquisado 

(abaixo de 1 ano: de 28,8% para 50%). 

Com esta variável se encerra o intitulado nessa sub-seção de “perfil do trabalhador”, 

abarcando o seu aspecto sócio-demográfico e o seu histórico na atividade turística. A seguir têm-

se as condições e relações de trabalho vigentes na atividade turística, mas especificamente no 

âmbito da empresa hoteleira. 

 
 
4.2.3 Condições e Relações de Trabalho 

 

Iniciando outro bloco temático, tem-se a questão da formalização do contrato de 

trabalho, onde se observa, em análise sem distinção de estratos, que 74% dos trabalhadores 

entrevistados possuem carteira assinada pela própria empresa. A terceirização formal (carteira 

assinada por empresa prestadora de serviços) não foi identificada. Embora minoritário, mas 

expressivo, encontram-se os trabalhadores assalariados em exercício sem regulamentação, onde, 

                                                 
66 Mesmo ocorrendo, ainda, rotatividade. 
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somados os permanentes e temporários, estão em 24% para os seis municípios do 

PRODETUR/RN I. A tabela 15 abaixo apresenta tal circunstância: 

 

Tabela 15 
Contrato de Trabalho 

(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 
 

Municípios do PRODETUR/RN I Freqüência 
Absoluta 

% 

Carteira Assinada pela Própria Empresa 77 74,0 
Trabalhador Permanente sem Carteira Assinada pela Própria Empresa 18 17,3 
Trabalhador Temporário sem Carteira Assinada pela Própria Empresa 7 6,7 

Outro 1 1,0 
Total 103 99,0 

Não Informou 1 1,0 
Total 104 100,0

    Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 
 

A informalidade, seja denominada de sub-emprego, desemprego camuflado, 

ocupação precária, etc., significa “a população que excede momentaneamente as necessidades do 

capital, ou seja, a procura por mão-de-obra das empresas” (SINGER, 2001, P. 11). Estar informal 

significa, para Jakobsen et al (2001), a perda de direitos trabalhistas e benefícios sociais. 

Significa estar à margem de qualquer regulamentação ou controle por parte do poder público. 

“Ao ingressarem no setor informal, os trabalhadores se convertem numa espécie de cidadãos de 

segunda classe, perdendo inclusive o acesso a direitos garantidos pela Constituição brasileira” 

(JAKOBSEN et al, 2001, p. 05, grifo do autor). 

Um percentual de 24% de informalidade intra-empresarial se constitui numa 

realidade bastante peculiar, uma vez que estes trabalhadores estão sob o gerenciamento direto de 

empregadores genericamente formais, além de atuarem lado a lado a possíveis trabalhadores 

formais. A informalidade no turismo supera, hipoteticamente, as expectativas da economia 

nordestina. Isso é manifesto, sobretudo pela caracterização geral das paisagens turísticas: 

vendedores de picolé, cerveja, água de coco, refrigerante, churrasquinho, etc., fundamentalmente 

nas áreas litorâneas. Entretanto, num cenário em que a terceirização da força de trabalho não foi 
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visualizada, este percentual de 24% demonstra a grande capacidade do patronato do setor em 

determinar o vínculo trabalhista mediante seus interesses, evidenciando, por conseguinte, uma 

parcela expressiva de informalidade no próprio recinto das empresas. Pedrosa & Freire (2005) já 

haviam alertado para o fato, de que o número de empregos diretamente relacionado à atividade 

turística deve ser maior que o levantado por dados quantitativos da RAIS, devido à prática de 

algumas empresas em não registrar formalmente a mão-de-obra empregada. Uma das pessoas 

entrevistadas pela pesquisa (informação verbal)67 realça esta informalidade dentro da formalidade 

(muito embora não coloque que seja uma prática exclusivamente do turismo). Para ela: “nós 

temos quase que subempregos dentro da formalidade”. 

Desmembrando os dados pelos estratos construídos, tem-se que tal condição de 

informalidade vigora espantosamente no estrado Ceará-Mirim/Extremoz (84,6%), reforçando, 

assim, a hipótese de assimetria da precarização das relações de trabalho entre os espaços 

turísticos do PRODETUR/RN I. Nos outros dois estratos que denominamos periféricos, a 

informalidade no âmbito das empresas se constata significativamente. No estrato 

Parnamirim/Nísia Floresta há, unidos os temporários e os permanentes, um total de 35,7% de 

trabalhadores sem vínculo formal. O mesmo ocorre em Tibau do Sul (19,4% de informais). Em 

Natal, no entanto, esse percentual cai para 6,5%. A tabela a seguir expõe os resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Informação fornecida por docente do Curso de Turismo da Universidade Potiguar - 2006. 
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Tabela 16 
Contrato de Trabalho 

(Municípios Desagregados do PRODETUR/RN I) 
 

Natal Freqüência 
Absoluta 

% 

Carteira Assinada pela Própria Empresa 42 91,3 
Trabalhador Permanente sem Carteira Assinada pela Própria Empresa 2 4,3 
Trabalhador Temporário sem Carteira Assinada pela Própria Empresa 1 2,2 

Outro 1 2,2 
Não Informou 0 0,0 

Total 46 100,0 
Ceará-Mirim/Extremoz 

 
Freqüência 
Absoluta 

% 

Carteira Assinada pela Própria Empresa 2 15,4 
Trabalhador Permanente sem Carteira Assinada pela Própria Empresa 7 53,8 
Trabalhador Temporário sem Carteira Assinada pela Própria Empresa 4 30,8 

Outro 0 0,0 
Não Informou 0 0,0 

Total 13 100,0 
Parnamirim/Nísia Floresta 

 
Freqüência 
Absoluta 

% 

Carteira Assinada pela Própria Empresa 9 64,3 
Trabalhador Permanente sem Carteira Assinada pela Própria Empresa 5 35,7 
Trabalhador Temporário sem Carteira Assinada pela Própria Empresa 0 0,0 

Outro 0 0,0 
Não Informou 0 0,0 

Total 14 100,0 
Tibau do Sul 

 
Freqüência 
Absoluta 

% 

Carteira Assinada pela Própria Empresa 24 77,4 
Trabalhador Permanente sem Carteira Assinada pela Própria Empresa 4 12,9 
Trabalhador Temporário sem Carteira Assinada pela Própria Empresa 2 6,5 

Outro 0 0,0 
Não Informou 1 3,2 

Total 31 100,0 
              Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 

 

Outro entrevistado, na praia de Pitangui, em entrevista concedida (informação 

verbal)68, diz que: “aqui eu tenho uma loja de artesanato, mas jamais eu posso assinar a carteira 

do pessoal que trabalha comigo”. Para ele, a “saída tem sido o cooperativismo”, uma vez que, 

segundo considera, no ramo do artesanato é mais fácil a existência de formas associativas. No 

                                                 
68 Informação fornecida por empresário Pitangui/Extremoz - 2006. 
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entanto, alerta para a questão da dificuldade destes mecanismos cooperativos em equipamentos 

de maior complexidade, sobretudo meios de hospedagem. 

Tal condição de informalidade se eleva quando se confrontam esses dados com os 

números obtidos via bacharelandos em turismo. Dos futuros turismólogos que ora estavam 

ingressos no mercado de trabalho, apenas 53,1% possuíam carteira assinada, vigorando 

expressivamente os contratos sem regulamentação, sobretudo os estágios. A informalidade 

também se observou nos dados colhidos por intermédio do sindicato, onde 10% estavam nessa 

condição. Vale salientar que quase todos os trabalhadores captados pelo sindicato da categoria 

estavam em processo formal de demissão, resultando, portanto, que parte significativa destes 

estavam na condição de formalidade. O mapa 05 abaixo exemplifica o analisado: 
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Fonte: Pesquisa de Campo – Jean Henrique Costa (2006). 
CARTOGRAFIA: Josué Alencar Bezerra, 2007. 

Mapa 05 – Trabalhadores e contrato de trabalho - 2006 
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Uma das principais, senão a central, variável acerca das condições e relações de 

trabalho é o fator remuneração, aqui expresso pelo quesito “rendimento mensal líquido”. É nesta 

variável que a precarização das condições de trabalho se eleva (dada sua centralidade na 

reprodução material do trabalhador), uma vez que 61,5% dos trabalhadores entrevistados 

informaram receber até um (01) salário mínimo. Isso significa que não atingem nem mesmo 

integralmente um salário, tendo em vista, hipoteticamente, eventuais descontos (almoço, 

transportes, etc.) e/ou trabalho em tempo parcial. A tabela 17 abaixo ilustra este fato sem 

distinção de estratos: 

 
Tabela 17 

Rendimento Mensal Líquido 
(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 

 
Municípios do PRODETUR/RN I Freqüência Absoluta % 

Até 1 Salário Mínimo 64 61,5 
Entre 1 e 2 Salários Mínimos 33 31,7 
Entre 2 e 3 Salários Mínimos 6 5,8 
Entre 4 e 5 Salários Mínimos 1 1,0 

Total 104 100,0 
                         Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 
 

Tal realidade expressa, tendo em vista que os dados colhidos in loco são referentes ao 

setor hoteleiro, o que Cavalcanti (1993, p. 233) já apontava no início dos anos 90, ou seja, que a 

“face mais cruel das remunerações dos empregados nas atividades turísticas se encontra nos 

estabelecimentos hoteleiros” (1993, p. 233). Depoimentos obtidos na pesquisa de campo, embora 

sejam casos pontuais, exemplificam rendimentos mensais de R$ 150,00, R$ 190,00 e diária de R$ 

10,00 em Extremoz; em Nísia Floresta, rendimento fixo de apenas R$ 200,00 + comissões, além 

de um trabalhador remunerado exclusivamente por comissões; na praia de Pipa, onde os 

alardeadores apontam “grande” geração de empregos, diaristas recebendo R$ 75,00 a semana, 

etc. Nem mesmo Natal escapa dessa circunstância. Como exemplificação, tem-se o pertinente 

depoimento de um futuro turismólogo e trabalhador do setor hoteleiro, onde afirma que: “no 

ramo de hotelaria infelizmente tenho conversado com colegas de outras empresas e me dizem a 

mesma coisa, que Natal remunera muito mal seus empregados”. 
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Este problema, embora tenha diversos fatores explicativos, por um lado, inicialmente 

está relacionado à questão dos mecanismos de formação de salários e rendimentos para o trabalho 

nesse setor (OFFE & BERGER, 1991, p. 23). O valor do trabalho em serviços só se realiza no 

momento de sua utilização por parte do consumidor (produção e consumo concomitantes). O que 

mais interessa é o fato de que apenas em uma pequena parcela do setor de serviços se encontram 

mecanismos que estabelecem uma relação proporcional entre a renda monetária e o serviço 

realmente usado. O critério de rendimento é pouco apropriado para servir de base para a 

mensuração dos salários. Ex. polícia – número de atos criminosos evitados pela atuação policial; 

turismo – o número de pedidos anotados por um garçom, etc. Tal forma não é suficiente. O 

trabalho na prestação de serviços então, por via de regra, não é remunerado proporcionalmente ao 

resultado do seu desempenho, mas sim segundo seus custos de oportunidade, isto é, 

proporcionalmente ao que resultaria do desempenho no emprego alternativo (produtivo) da força 

de trabalho (OFFE & BERGER, 1991, p. 24). 

Por outro lado, têm-se as novas formas flexíveis de gerenciamento da mão-de-obra 

emergidas pós anos 70 nos países de capitalismo avançado e pós anos 90 no Brasil. E reforçando, 

há ainda alguns fatores inerentes aos serviços turísticos que dificultam ainda mais a 

implementação de formas racionalizadas de formação de salário, dentre eles a sazonalidade, o 

status de bem supérfluo, as alterações no perfil da demanda, etc. Desagregando os dados acerca 

do rendimento, o cenário de assimetria de precarização se ergue, mesmo havendo uma breve 

amortização desta assimetria na diferenciação do emprego turístico entre os estratos em estudo: 
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Tabela 18 
Rendimento Mensal Líquido 

(Municípios Desagregados do PRODETUR/RN I) 
 

Natal 
 

Freqüência Absoluta % 

Até 1 Salário Mínimo 23 50,0 
Entre 1 e 2 Salários Mínimos 16 34,8 
Entre 2 e 3 Salários Mínimos 6 13,0 
Entre 4 e 5 Salários Mínimos 1 2,2 

Total 46 100,0 
Ceará-Mirim/Extremoz 

 
Freqüência Absoluta % 

Até 1 Salário Mínimo 13 100,0 
Entre 1 e 2 Salários Mínimos 0 0,0 
Entre 2 e 3 Salários Mínimos 0 0,0 
Entre 4 e 5 Salários Mínimos 0 0,0 

Total 13 100,0 
Parnamirim/Nísia Floresta 

 
Freqüência Absoluta % 

Até 1 Salário Mínimo 10 71,4 
Entre 1 e 2 Salários Mínimos 4 28,6 
Entre 2 e 3 Salários Mínimos 0 0,0 
Entre 4 e 5 Salários Mínimos 0 0,0 

Total 14 100,0 
Tibau do Sul 

 
Freqüência Absoluta % 

Até 1 Salário Mínimo 18 58,1 
Entre 1 e 2 Salários Mínimos  13 41,9 
Entre 2 e 3 Salários Mínimos 0 0,0 
Entre 4 e 5 Salários Mínimos 0 0,0 

Total 31 100,0 
                         Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 

 

Em Ceará-Mirim/Extremoz, 100% dos trabalhadores entrevistados recebem até um 

salário mínimo. Em Parnamirim/Nísia Floresta 71,4% informaram receber até um salário e 28,6% 

entre 1 e 2 salários. Em síntese, nesse estrato 100% recebem entre 1 e 2 salários. Em Tibau do 

Sul, 58,1% informaram receber até um salário, enquanto que 41,9% afirmaram receber entre 1 e 2 

salários. Novamente, 100% dos trabalhadores nesse estrato recebem entre 1 e 2 salários. Em 

Natal, o mesmo cenário de precarização salarial se observa, uma vez que 50% dos entrevistados 

informaram receber até um salário mínimo e 34,8% entre 1 e 2 salários mínimos. Somados, 

84,8% estão na fixa salarial entre 1 e 2 salários. O mapa 06 ilustra o apresentado: 



 163

 
Fonte: Pesquisa de Campo – Jean Henrique Costa (2006). 
CARTOGRAFIA: Josué Alencar Bezerra, 2007. 
 
Mapa 06 – Trabalhadores e faixa de renda - 2006 
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Os dados obtidos sobre a questão salarial com os estudantes de turismo reforçam este 

cenário de precarização. Do total absoluto de 32 pesquisados, 37,5% destes futuros turismólogos 

recebem até 1 salário mínimo mensal, e 28,1% entre 1 e 2 salários. Somados, 65,6% dos 

bacharelandos em turismo recebem entre 1 e 2 salários mínimos, o que contribui para 

desmistificar a idéia de que a qualificação no setor reduz os baixos rendimentos fixos. Igualmente 

se observa nos dados obtidos com os trabalhadores transeuntes pelo sindicato, uma vez que 86% 

estão na faixa entre 1 e 2 salários e, dentre estes, 44% recebem até um salário mínimo.  

Rejeita-se, por conseguinte, a afirmação efetivada pela entrevistada representante do 

poder público (informação verbal)69, quando afirma que com relação a qualidade dos salários, 

sabe-se “que existem os bons salários, com o pessoal na área mais de chefia, mas existem 

também os salários mais baixos [...] isso depende muito da qualificação da pessoa”. Em 

turismo, dizemos, há genericamente no mesmo patamar salarial, pessoal desde o grau mais baixo 

de qualificação (mensageiro com o ensino fundamental incompleto) até profissionais com 

instrução superior (os bacharelandos em turismo descritos). 

Outra afirmação desta entrevistada também não se constata. Para ela, “os pequenos 

hotéis tem salários mais baixos [...] com os hotéis grandes a tendência é aumentar os salários” 

(informação verbal)70. Isso não se evidencia nos dados apresentados, uma vez que não há 

diferenças bruscas de rendimento entre Natal (que possui os grandes hotéis) e os demais 

municípios periféricos (detentores dos pequenos empreendimentos familiares). 

A diferenciação salarial não se observou nitidamente entre os estratos. Embora Natal 

tenha, mesmo que limitadamente, salários mais elevados do que os demais estratos, não se 

considera aqui, em termos relativos (custo de vida na capital, principalmente transporte), que haja 

uma diferenciação salarial aguda entre Natal e os demais municípios. Todavia, deve-se levar em 

consideração que mesmo assim, em Natal se visualizaram rendimentos fixos menos modestos 

(13% recebem entre 2 e 3 salários mínimos e 2,2% entre 4 e 5 salários mínimos). Desta forma, 

pode-se considerar que a atividade turística natalense, em hipótese nos cargos mais elevados, 

remunera melhor (ou menos insuficiente) seus empregados.  Além disso, em Natal se observam 

                                                 
69 Informação fornecida pela coordenadora técnica da SETUR/RN - 2006. 
70 Informação fornecida pela coordenadora técnica da SETUR/RN - 2006. 
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os cargos de gerência e supervisão nos grandes hotéis (não captados pela pesquisa), onde 

racionalmente esperam-se rendimentos mais elevados.  

Paralelo ao rendimento mensal líquido há o que Claus Offe intitulou de salário 

político e John Urry chamou de sistema total de recompensas, objetivando expor os benefícios 

extras (sob a forma monetária) vigentes na complementação dos rendimentos fixos dos 

trabalhadores em turismo. A tabela 19 abaixo expõe os dados correspondentes: 

 
Tabela 19 

Remuneração Extra 
(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 

 
Municípios do  

PRODETUR/RN I
Freqüência 
Absoluta 

% 

Sim 60 57,7 
Não 36 34,6 
Total 96 92,3 

Não Informou 8 7,7 
Total 104 100,0

                                                    Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 
 

Diante do apresentado na tabela acima, vê-se que são expressivos os benefícios 

(remuneração não fixa) auferidos pelos trabalhadores dos meios de hospedagem no RN (57,7%). 

Todavia, deve-se levar em consideração o aspecto da instabilidade/incerteza de tais adicionais, 

uma vez que podem escamotear o ganho real dos trabalhadores e comprometer o futuro em 

relação à contribuição previdenciária71. 

Em todos os tipos de trabalho na prestação de serviços encontram-se, mais ou menos 

nitidamente configuradas, formas de gratificação e remuneração que – diferentemente da forma 

salário dependente do rendimento – com o devido cuidado podem ser caracterizadas como 

“salário político”, na medida em que representam formas principalmente normativas e simbólicas 

                                                 

71 Ocorreu um caso específico (via conversa informal no SECHS/RN) em que um trabalhador aufere mensalmente 
uma média de R$ 1.600,00 e na carteira de trabalho recebe apenas um salário mínimo, implicando, certamente no 
futuro, em desestruturação salarial frente à aposentadoria. Este homem possui entre 42 e 48 anos e trabalha no ramo 
da alimentação. 
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de remuneração (OFFE & BERGER, 1991, p. 25). Em outras palavras, trata-se dos adicionais e 

benefícios paralelos aos salários que são necessários a reprodução do trabalhador, uma vez que 

este não foi remunerado na sua totalidade pelo trabalho humano geral prestado. 

O tipo de remuneração destes benefícios é também analisado pela OMT (1998, p. 

375), ou seja, a remuneração baseada em propinas ou gratificações voluntárias dos clientes; e a 

remuneração baseada em porcentagens do serviço ou na participação na quantia de negócios da 

empresa. Conforme já lembrado, tal política de remuneração extra, além de escamotear o 

rendimento real do trabalhador e potencialmente comprometer sua condição previdenciária, ainda 

flexibiliza acentuadamente seu rendimento, uma vez que o caráter destas remunerações extra é 

variável. Fora isso, o lado dinâmico para o empresário é concreto, uma vez que este se ausenta de 

recompensar melhor seu funcionário e ainda, nas palavras de Bresciani (1996), torna maleável, 

submisso, domável o trabalhador, sobretudo porque em alguns cargos frontais (com a prática de 

gorjetas e gratificações) sua remuneração aparenta estar acima do conjunto da média da economia 

nacional (conforme apresentou Arbache). São as já mencionadas ideologias que buscam uma 

nova postura profissional, mas colaborativa e, portanto, mais submissa (BRESCIANI, 1996). 

Desagregando esses dados, visualiza-se uma outra assimetria das condições e relações 

de trabalho no turismo potiguar, ou seja, a existência concentrada em Natal (63%) e Tibau do Sul 

(67,7%) da “política” de remuneração extra aos trabalhadores. Vê-se que no estrato Ceará-

Mirim/Extremoz há um limitado, caso comparado à Natal e Tibau do Sul, total de 30,8% de 

trabalhadores que informaram receber algum tipo de beneficio extra da empresa ou hóspedes. Em 

Parnamirim/Nísia Floresta o total de 42,9% se aproxima mais de Ceará-Mirim/Extremoz do que 

os estratos mais resplandecentes. A tabela 20 a seguir ilustra este panorama: 
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Tabela 20 
Remuneração Extra 

(Municípios Desagregados do PRODETUR/RN I) 
 

Natal Freqüência 
Absoluta 

% 

Sim 29 63,0 
Não  16 34,8 
Total 45 97,8 

Não Informou 1 2,2 
Total 46 100,0

 
Ceará-Mirim 

Extremoz 
Freqüência 
Absoluta 

% 

Sim 4 30,8 
Não  9 69,2 
Total 13 100,0

Não informou 0 0,0 
Total 13 100,0

Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 

Parnamirim 
Nísia Floresta 

Freqüência 
Absoluta 

% 

Sim 6 42,9 
Não  4 28,6 
Total 10 71,4 

Não Informou 4 28,6 
Total 14 100,0

 
Tibau do Sul Freqüência 

Absoluta 
% 

Sim 21 67,7 
Não  7 22,6 
Total 28 90,3 

Não Informou 3 9,7 
Total 31 100,0

 

 

Os diversos tipos de remuneração extra visualizados pela pesquisa foram basicamente 

gorjetas de hóspedes, pontuação por ocupação, “caixinhas”, comissão por passeios, 10% opcional 

sobre o serviço, percentual sobre diárias e participação nos lucros (para um gerente), isto 

concentrado exclusivamente em Natal (Via Costeira e Ponta Negra). Para os demais estratos 

subentenderam-se formas mais pessoais de gratificação, fundamentalmente as gorjetas de 

hóspedes.  

Além dos benefícios diretamente expressos sob a forma de rendimento (gorjeta, 

quebra de caixa, sistema de pontos, etc.), há também os benefícios voltados à integração do 

trabalhador a empresa. Estes podem ser caracterizados como ajuda de transporte, alimentação na 

empresa, cesta básica, plano de saúde, etc. Os números divulgados na tabela 21 a seguir 

elucidam o comentado: 
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Tabela 21 
Benefícios Extras 

(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 
 

Transporte Freqüência Absoluta % 
Ajuda de Transporte 56 53,8 

Não se Aplica 48 46,2 
Total 104 100,0 

Plano de Saúde  Freqüência Absoluta % 
Plano de Saúde 11 10,6 
Não se Aplica 93 89,4 

Total 104 100,0 
Alimentação na Empresa Freqüência Absoluta % 

Alimentação na Empresa 84 80,8 
Não se Aplica 20 19,2 

Total 104 100,0 
Formação Profissional Freqüência Absoluta % 

Incentivo à Formação Profissional 16 15,4 
Não se Aplica 88 84,6 

Total 104 100,0 
Cesta Básica Freqüência Absoluta % 

Cesta Básica 13 12,5 
Não se Aplica 91 87,5 

Total 104 100,0 
                                   Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 

 

Vê-se, como percentual expressivo da “política de benefícios” por parte das empresas 

hoteleiras, a ajuda de transporte (53,8%) e a alimentação no âmbito da empresa (80,8%) como 

recursos majoritários, enquanto que benefícios importantes para uma melhor inserção do 

trabalhador nos objetivos do empreendimento não são praticados com realce, tais como plano de 

saúde e incentivo a formação profissional. Até a política auxiliar de distribuição de cesta básica 

não se constata fortemente nos dados acima (apenas 12,5%). 

Além disso, mesmo diante do quadro limitado de benefícios extras, verifica-se ainda 

que há um percentual significativo de descontos sobre essas adições. 36,5% dos trabalhadores 

que afirmou receber algum benefício extra da empresa noticiaram que haviam descontos diante 

da aceitação destes, de acordo com tabela 22 abaixo.  
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Tabela 22 
Desconto dos Benefícios 

(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 
 

Municípios do 
PRODETUR/RN I

Freqüência 
Absoluta 

% 

Sim 38 36,5 
Não 47 45,2 
Total 85 81,7 

Não Informou ou 
não se aplica 

19 18,3 

Total 104 100,0
                                                    Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 

 

Prosseguindo a análise com esses descontos, um trabalhador do setor hoteleiro da Via 

Costeira afirmou que, frente a essa prática que reduz o rendimento do profissional, “tem gente 

que recebe menos de um salário mínimo”. E outro, igualmente da Via Costeira, aludiu que no 

hotel em que trabalha se “desconta tudo” do salário, isto é, o que se recebe, desconta-se.  

Iniciando outro bloco temático, intitulado de duração do trabalho, quatro variáveis 

estruturam o grupo: regime de trabalho, jornada de trabalho, dias trabalhados por semana e 

realização de hora-extra. Estas expressam, sob a ótica das condições e relações de trabalho, o 

tempo e a intensidade em que o trabalho é executado. O regime de trabalho significa o turno em 

que o mesmo é executado: matutino, vespertino, noturno ou flexível. A tabela 23 a seguir explica 

o regime de trabalho para os municípios do PRODETUR/RN I sem distinção: 

 
Tabela 23 

Regime de Trabalho 
(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 

 
Municípios do  

PRODETUR/RN I 
Freqüência 
Absoluta 

% 

Matutino e Vespertino 67 64,4 
Vespertino e Noturno 5 4,8 

Flexível  32 30,8 
Total 104 100,0 

                                        Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 



 170

Diante da tabela acima, tomando os estratos em conjunto, observa-se o regime de 

trabalho flexível bastante expressivo, isto é, 30,8% dos trabalhadores do recorte espacial em 

análise não possuem, a rigor, regime de trabalho pré-definido. Isso implica na maior capacidade 

do patronato em flexibilizar a mão-de-obra mediante seus propósitos, tornando o trabalhador 

polivalente no tempo (regime incerto) e no espaço (instabilidade na relação casa/trabalho). 

Desagregando esses dados, verifica-se que a flexibilidade é mais ou menos homogênea 

espacialmente quanto ao regime de trabalho, que vale salientar, é geral entre os estratos, o que 

indica uma outra realidade do turismo potiguar.  

 
Tabela 24 

Regime de Trabalho 
(Municípios Desagregados do PRODETUR/RN I, 2006) 

 
Natal 

 
Freqüência 
Absoluta 

% 

Matutino e Vespertino 31 67,4 
Vespertino e Noturno 1 2,2 

Flexível 14 30,4 
Total 46 100,0 

 
Ceará-

Mirim/Extremoz 
 

Freqüência 
Absoluta 

% 

Matutino e Vespertino 6 46,2 
Vespertino e Noturno 1 7,7 

Flexível 6 46,2 
Total 13 100,0 

Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 

Parnamirim/Nísia 
Floresta 

 

Freqüência 
Absoluta 

% 

Matutino e Vespertino 9 64,3 
Vespertino e Noturno 1 7,1 

Flexível 4 28,6 
Total 14 100,0 

 
Tibau do Sul 

 
Freqüência 
Absoluta 

% 

Matutino e Vespertino  21 67,7 
Vespertino e Noturno  2 6,5 

Flexível  8 25,8 
Total 31 100,0 

 

 

Vê-se como regime de trabalho flexível um total de 30,4% em Natal; 46,2% em 

Ceará-Mirim/Extremoz; 28,6% em Parnamirim/Nísia Floresta; e 25,8% em Tibau do Sul, o que 

aponta para uma maior capacidade do patronato em sobre-utilizar sua mão-de-obra, tanto nos 

espaços detentores de maior demanda, quanto naqueles em que o turista é mais efêmero e 

incomum. O tipo de exploração do trabalho em Ceará-Mirim, em especial, é exemplificado, 

embora pontualmente, pelos trabalhadores assalariados que residem nos seus empregos. 
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Quanto a jornada de trabalho, ou seja, o número médio de horas trabalhadas por dia, 

observa-se outro dado importante e complementar ao anterior acerca do cotidiano profissional 

destes indivíduos, isto é, 8,7% dos trabalhadores informaram trabalhar mais de 14 horas diárias. 

A tabela 25 divulga a referida variável: 

 
Tabela 25 

Jornada de Trabalho 
(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 

 
Municípios do 

PRODETUR/RN I
Freqüência 
Absoluta 

% 

6 horas 3 2,9 
8 horas 79 76,0 
10 horas 7 6,7 
12 horas 2 1,9 
14 horas 1 1,0 

Acima de 14 horas 9 8,7 
Total 101 97,1 

Não Informou 3 2,9 
Total 104 100,0

                                                    Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 
 

A ampliação da jornada de trabalho revela uma tendência patronal vigorante na 

atividade turística em elevar a duração do trabalho mediante a demanda verificada no recinto dos 

meios de hospedagem - em especial. Considerando a instabilidade da demanda turística, dada 

pela sazonalidade, vinda ocasional de grupos fechados, eventos nos hotéis, etc., muitos 

trabalhadores são cooptados pelo patronato a realizarem hora-extra nos empreendimentos, 

objetivando dar conta do “inesperado” fluxo de clientes. Assim, as oito horas contratuais 

estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (excetuando os casos especiais) 

deixam de valer e, sob a denominação de “hora-extra”, parcela significativa da mão-de-obra dos 

hotéis estende sua jornada de trabalho para além do desejado. Assim, este total de 8,7% que 

informou trabalhar mais de 14 horas diárias significa uma parcela da força de trabalho que está 

sendo sobre-utilizada, hipoteticamente nos períodos de alta estação turística. Ao desmembrar os 

dados, uma nova assimetria se observa: 



 172

Tabela 26 
Jornada de Trabalho 

(Municípios Desagregados do PRODETUR/RN I, 2006) 
 

 
Natal 

 

Freqüência 
Absoluta 

% 

6 horas 1 2,2 
8 horas 39 84,8 
10 horas 3 6,5 
12 horas 1 2,2 
14 horas 1 2,2 

Acima de 14 horas 0 0,0 
Não Informou 1 2,2 

Total 46 100,0 
 

Ceará-Mirim 
Extremoz 

 

Freqüência 
Absoluta 

% 

6 horas 0 0,0 
8 horas 8 61,5 
10 horas 1 7,7 
12 horas 0 0,0 
14 horas 0 0,0 

Acima de 14 horas 2 15,4 
Não Informou 2 15,4 

Total 13 100,0 
   Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 

Parnamirim 
Nísia Floresta 

 

Freqüência 
Absoluta 

% 

6 horas 0 0,0 
8 horas 8 57,1 
10 horas 2 14,3 
12 horas 0 0,0 
14 horas 0 0,0 

Acima de 14 horas 4 28,6 
Não informou 0 0,0 

Total 14 100,0 
 

 
Tibau do Sul 

 

Freqüência 
Absoluta 

% 

6 horas 2 6,5 
8 horas 24 77,4 
10 horas 1 3,2 
12 horas 1 3,2 
14 horas 0 0,0 

Acima de 14 horas 3 9,7 
Não informou 0 0,0 

Total 31 100,0 

 

 

A nova assimetria é dada pelo maior cumprimento (ou menor descumprimento) da 

jornada média de trabalho pelo estrato natalense, ou seja, 84,8% dos trabalhadores vigentes em 

Natal captados pela pesquisa trabalham dentro da jornada de trabalho regulamentada. Nos demais 

estratos, tal flexibilização e desregulamentação da legislação trabalhista se acentua, sobretudo 

porque, dentro do total destes trabalhadores que ampliam sua jornada de trabalho, há um 

percentual expressivo que não é remunerado sob a exatidão da legislação em vigor e nem pelo 

estipulado pelo Acordo Coletivo de Trabalho da categoria. 

Em Ceará-Mirim/Extremoz, por exemplo, 15,4% dos informantes trabalham mais de 

14 horas diárias, além de 7,7% acima de 10 horas. Somados, 23,1% dos trabalhadores extrapolam 

o “normal” da jornada de trabalho. O mesmo ocorre com Tibau do Sul, onde 3,2% afirmaram 
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trabalhar uma média de 10 horas diárias; 3,2% 12 horas; e 9,7% acima de 14 horas diárias, ou 

seja, 16,1% extrapolam as oito horas “normais” de trabalho. O caso mais teatral se verifica no 

estrato Parnamirim/Nísia Floresta, uma vez que, somados, 42,9% extrapolam as oito horas, 

inclusive com um total de 28,6% que informou trabalhar acima de 14 horas diárias. Essa variável 

expressa que, mesmo diante de estratos periféricos, há uma maior flexibilização e sobre-

utilização da mão-de-obra empregada nos meios de hospedagem. O mapa 07 abaixo apresenta o 

exposto: 
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Fonte: Pesquisa de Campo – Jean Henrique Costa (2006). 
CARTOGRAFIA: Josué Alencar Bezerra, 2007. 

Mapa 07 – Trabalhadores e jornada de trabalho - 2006 
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Visualizou-se na pesquisa um descontentamento por parte da mão-de-obra com 

relação a jornada de trabalho vigente no setor. Embora a ampliação da jornada de trabalho não 

seja homogênea para todos os estratos em estudo, existe um ar de insatisfação concernente ao 

sobre-trabalho. Um trabalhador na praia de Cotovelo/Parnamirim e outro em Natal (Ponta Negra) 

afirmaram que o trabalho em turismo é escravizante. Um gerente de pousada na praia de Pipa 

afirma não ter hora certa de trabalhar, tendo em vista a especificidade de seu cargo. Outro 

trabalhador da Via Costeira, em processo de homologação de demissão, menciona que se trabalha 

todos os dias nos hotéis quando ocorrem eventos, através do recurso da hora-extra ou não. O 

entrevistado representante do SECHS/RN (informação verbal)72 elucida esse tipo de relação de 

trabalho e afirma que “se você fizer uma pesquisa no geral, você vai encontrar trabalhadores 

fazendo ali no mínimo 16 horas. E não há uma fiscalização”. 

A realização da hora extra como solução utilizada pela classe empresarial pra dar 

conta das flutuações de pessoal é manifesta na atividade turística. De acordo com a tabela 27 

abaixo, 63,5% dos entrevistados informaram realizar hora extra no âmbito dos meios de 

hospedagem.  

 

Tabela 27 
Realização de Hora-Extra 

(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 
 

Municípios do 
PRODETUR/RN I

Freqüência 
Absoluta 

% 

Sim 66 63,5 
Não 33 31,7 
Total 99 95,2 

Não Informou 5 4,8 
Total 104 100,0

                                                    Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 

                                                 
72 Informação fornecida pelo representante do SECHS/RN - 2006.  
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O mais cativante é o fato dessas horas extras não serem remuneradas integralmente 

sob a forma monetária, e sim através de folga (32,7%); ou, ainda, quando não são pagas73 nem 

mesmo mediante folga. Em Parnamirim dois funcionários afirmaram que a empresa em que 

trabalham não paga a hora-extra e, mesmo assim, são obrigados a fazer. A tabela 28 a seguir 

divulga esse panorama: 

 
Tabela 28 

Remuneração da Hora-Extra 
(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 

 
Municípios do 

PRODETUR/RN I
Freqüência 
Absoluta 

% 

Dinheiro 30 28,8 
Não se Aplica 74 71,2 

Total 104 100,0
Municípios do 

PRODETUR/RN I
Freqüência 
Absoluta 

% 

Folga 34 32,7 
Não se Aplica 70 67,3 

Total 104 100,0
                                                    Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 

 

Como freqüência na realização dessas horas extras, em todos os estratos há um 

elemento comum justificador da jornada ampliada, isto é, o aumento do fluxo turístico. Em 

Parnamirim/Nísia Floresta a apreensão desta freqüência dá-se basicamente mediante o aumento 

da necessidade (que é bastante flexível). Em Ceará-Mirim/Extremoz essa freqüência nem foi 

detectada, muito embora a prática do alargamento do tempo de trabalho seja visível nos dados 

sobre o regime e a jornada de trabalho. É somente em Natal e Tibau do Sul que as horas extras 

são detectadas com maior constância. Em Tibau do Sul, tem-se depoimentos de trabalhadores que 

fazem hora-extra “todo dia”, “eventualmente”, 30 horas-extras mensais”, etc. Em Natal, por sua 

vez, “em eventos”, “três vezes por semana”, “na alta estação todos os dias”, etc. De toda a 

                                                 
73 Somados os casos de remuneração por folga e por dinheiro, obtém-se apenas um total de 61,5%, o que induz a 
pensar que, nos casos em que “não se aplicam”, as horas extras não são remuneradas sob forma alguma.  
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forma, percebe-se que nos espaços periféricos a jornada de trabalho se eleva mesmo sem o 

recurso formal da compensação do sobre-trabalho.  

Paralela a ampliação da jornada de trabalho, observa-se também os acordos parciais 

de trabalho, os também denominados de part-time. Indicam relações de trabalho limitadas ao 

tempo cheio do trabalho (full-time), implicando em jornadas reduzidas e direitos trabalhistas 

igualmente amortizados, tendo em vista, em muitos casos, o caráter tradicional destas relações de 

trabalho: informalidade, acordo familiar, diárias, etc. 

Igualmente a essa desregulamentação é a flexibilidade atinente aos dias semanais de 

trabalho. Constata-se nos dados em vigor na tabela 29 que, mesmo ocorrendo um total de 

trabalhadores que exercem seu cotidiano profissional com uma folga semanal (74% trabalham 

seis dias por semana), há, por outro lado, dados que robustecem duas tendências no setor 

hoteleiro: 1. existe superexploração da mão-de-obra, uma vez que 10,6% dos trabalhadores 

informaram trabalhar 7 dias por semana, sem folga, portanto; e 2. há também uma série de 

contratos ou acordos parciais de trabalho, expressos por 3,8% dos entrevistados que informaram 

trabalhar apenas cinco dias semanais; 1,9% quatro dias; 1% três dias; e outro 1% apenas dois dias 

semanais. A tabela abaixo descreve o comentado: 

 

Tabela 29 
Dias Trabalhados por Semana 

(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 
 

Municípios do  
PRODETUR/RN I

Freqüência 
Absoluta 

% 

Dois 1 1,0 
Três 1 1,0 

Quatro 2 1,9 
Cinco 4 3,8 
Seis 77 74,0 
Sete 11 10,6 
Total 96 92,3 

Não Informou 8 7,7 
Total 104 100,0

                                                    Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
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A OMT (1998, p. 374) classifica didaticamente o tipo de emprego que é gerado em 

turismo, onde para esta Organização existe o trabalho estacional, ou seja, aquele utilizado para 

fazer frente às variações cíclicas e previsíveis da atividade; o trabalho em tempo parcial, aquele 

trabalho regular desempenhado durante um número de horas inferior ao que se considera normal 

em uma empresa ou segundo a convenção coletiva do setor; o trabalho temporal, aquele utilizado 

diante das necessidades imprevisíveis de mão-de-obra, fundamentalmente devido a aumentos de 

atividades súbitas ou pontuais; e as possibilidades de contratação que se complementam com o 

recurso das horas extras. 

Estas “flexibilidades” trabalhistas se aceram, por um lado, basicamente nos espaços 

onde há uma maior demanda turística e, por conseguinte, maior necessidade de mão-de-obra. 

Natal e Tibau do Sul exemplificam essa realidade. Por outro, nos espaços onde a atividade 

turística é irregular, ou seja, os espaços periféricos (Ceará-Mirim, Parnamirim, Extremoz e Nísia 

Floresta), há também a necessidade do patronato flexibilizar temporalmente o uso da força de 

trabalho, tendo em vista os constantes momentos de “crise” da limitada demanda turística. 

O penúltimo bloco temático analisado faz referência à segurança no trabalho e à 

saúde ocupacional, indicando os aspectos fisiológicos das condições e relações de trabalho. 

Adverso ao que ocorre em outros setores da economia, sobretudo atividades ligadas à indústria e 

atividades do setor primário, na atividade turística são poucas as ocorrências de acidentes de 

trabalho. Segundo consta nos dados obtidos in loco, apenas 5,8% dos trabalhadores informaram 

já ter sofrido algum tipo de acidente laboral. Basicamente os acidentes foram noticiados por 

quatro casos específicos: queda de moto; torção no pé; queimadura na cozinha; e queda de um 

objeto sobre a mão do trabalhador (tampa de mármore). Embora não se deseje expressar 

numericamente, estes acidentes se concentraram exclusivamente em Tibau do Sul e Natal. Não se 

verificou, por conseguinte, nenhum acidente de trabalho nos estratos de Ceará-Mirim/Extremoz e 

Parnamirim/Nísia Floresta, embora a hipotética “falta de profissionalismo” nestes espaços 

potencialize maior diversidade de acasos/eventualidades.  

Quanto a referida variável “saúde ocupacional”, observa-se um total de 23,1% de 

trabalhadores que informou possuir algum problema de saúde decorrente especificamente do 
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exercício de sua função74. Dentre os averiguados problemas ocupacionais, foram captados pela 

pesquisa as seguintes disfunções: stress; dor de cabeça; dor na coluna; desidratação; dor nas 

pernas; dor nos braços; e alergia. Em Extremoz, 4 de 9 trabalhadores afirmaram sofrer de 

disfunções fisiológicas decorrentes do trabalho. Em Parnamirim, por exemplo, um trabalhador 

residente na pousada em que trabalha, informou recentemente ter ido ao psicólogo por motivo de 

stress no trabalho. Como provável explicação para os casos de stress, a sobrecarga de trabalho 

(trabalho noturno, em final de semana, jornadas superiores a 10 horas, residência no local de 

trabalho, etc) parece ser uma plausível forma de elucidação para tal problema ocupacional, 

enquanto que dores diversas (coluna, braços e pernas) se referem, hipoteticamente, à funções 

caracterizadas pela operacionalização manual do setor: trabalho ereto do recepcionista, 

carregadores de malas, porteiros, mensageiros, etc. 

Muitos destes problemas ocupacionais decorrem, em especial no setor hoteleiro, 

devido ao desvio de tarefas das funções originais dos trabalhadores. Segundo depoimento de um 

trabalhador demitido de um hotel da Via Costeira, há trabalhadores fazendo atividades distantes 

de suas ocupações contratuais. Por exemplo, garçom transportando tábuas. Essa função de “faz 

tudo” também se constatou na praia de Pipa, mediante informações de um trabalhador. O 

entrevistado representante do SECHS/RN afirma que: 

 
Na realidade, [o] funcionário [...] acaba fazendo várias funções [...] por 
determinação [...] da empresa, [pois apesar de existir] uma função determinada 
na carteira, [...] pela pressão que a empresa faz sobre o funcionário, ele [acaba 
cometendo] várias situações que venha a fazer várias funções, e isso gera com 
certeza problemas ocupacionais (informação verbal)75.  
 

 

Isso se agrava ainda pelo problema da instabilidade vigente nestes empregos, 

reforçada, sobretudo, pelas taxas de rotatividade e pela flexibilidade vigente nos contratos de 

trabalho. A questão da saúde ocupacional ocorreu, embora em proporções distintas, em todos os 

estratos, muito embora Natal e Tibau do Sul tenham tido maior concentração: 5 casos em Ceará-

Mirim/Extremoz; 2 casos em Parnamirim/Nísia Floresta; 8 casos em Tibau do Sul; e 9 casos em 

                                                 
74 Embora não possamos afirmar integralmente que esses problemas ocupacionais sejam exclusivos do trabalho. 
75 Informação fornecida pelo representante do SECHS/RN – 2006. 
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Natal. Ambas, segurança e saúde ocupacional, apontam para a existência de riscos no trabalho 

nos espaços onde há uma maior estrutura material e demanda turística, resultado hipotético da 

maior coação sobre o trabalhador. A tabela 30 a seguir apresenta os dados correspondentes e 

finda esse bloco: 

 
Tabela 30 

Doença Ocupacional 
(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 

 
Municípios do  

PRODETUR/RN I
Freqüência 
Absoluta 

% 

Sim 24 23,1 
Não 79 76,0 
Total 103 99,0 

Não Informou 1 1,0 
Total 104 100,0

                                                    Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 
 

No último bloco temático em estudo, isto é, a relação sindicato/empresa, observa-se 

uma importante tendência empírica nas relações de trabalho vigentes no turismo potiguar, ou 

seja, a apatia sindical. Esta apatia foi fundamentada em duas instâncias: 1. Não filiação ou 2. 

Filiação sem perspectiva de atuação/envolvimento. As tabelas 31 e 32 abaixo e a subseqüente 

análise de depoimentos demonstram tal afirmação: 

 
Tabela 31 

Sindicalização 
(Municípios do PRODETUR/RN I, 2006) 

 
Municípios do  

PRODETUR/RN I
Freqüência 
Absoluta 

% 

Sim 55 52,9 
Não 43 41,3 
Total 98 94,2 

Não Informou 6 5,8 
Total 104 100,0

                                                    Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 
 
 



 181

Aceitando os estratos em conjunto, visualiza-se que apenas 52,9% dos trabalhadores 

informaram diretamente serem filiados a alguma entidade sindical ligada ao correspondente setor 

profissional – em especial ao sindicato representante da categoria no espaço em estudo – O 

Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares do Rio Grande do Norte – 

SECHS/RN76. Ao desagregar os dados pelos estratos construídos, uma nova assimetria se 

constata, baseada na desigualdade espacial quanto à filiação sindical e na atuação do(s) órgão(s) 

de representação trabalhista: 

 
Tabela 32 

Sindicalização 
(Municípios Desagregados do PRODETUR/RN I, 2006) 

 
Natal Freqüência Absoluta % 
Sim 31 67,4 
Não  11 23,9 
Total 42 91,3 

Não Informou 4 8,7 
Total 46 100,0 

Ceará-Mirim/Extremoz Freqüência Absoluta % 
Sim 1 7,7 
Não  12 92,3 
Total 13 100,0 

Não Informou 0 0,0 
Total 13 100,0 

Parnamirim/Nísia Floresta Freqüência Absoluta % 
Sim 6 42,9 
Não  8 57,1 
Total 14 100,0 

Não Informou 0 0,0 
Total 14 100,0 

Tibau do Sul Freqüência Absoluta % 
Sim 17 54,8 
Não 12 38,7 
Total 29 93,5 

Não Informou 2 6,5 
Total 31 100,0 

                                 Fonte: Pesquisa de Campo do Autor. 

                                                 
76 O entrevistado do SECHS/RN (informação verbal) menciona que o sindicato abarca os sub-setores da hotelaria, 
alimentação e o segmento de entretenimento em geral, excetuando-se o setor das agências de viagens. Com uma 
média de 2000 associados no período da entrevista (13/03/2006), sua área geográfica de atuação se estende a quase 
todo o RN, com exceção de Mossoró que é representada por outra entidade, segundo a análise desse entrevistado. 
Com uma contribuição sindical que compreende 2% do salário base do funcionário, este sindicato oferece aos seus 
associados plano odontológico; cursos nas áreas de inglês e informática; e a parte médica: clínico geral, 
cardiologista, ginecologista, pediatria, dermatologista e outras especialidades que acompanham alguns exames – 
urina, fezes, etc.  
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De acordo com os dados acima, observa-se uma maior filiação sindical no espaço 

natalense (67,4%), enquanto que nos demais estratos ocorrem níveis de sindicalização próximos a 

50%. O estrato Ceará-Mirim/Extremoz se constitui na exceção a esta média, com apenas 7,7%. 

Por um lado, observa-se uma nítida apatia vigente na não-filiação sindical, sobretudo em Ceará-

Mirim/Extremoz (apenas 7,7%). Por outro, há também uma indiferença atinente à percepção do 

trabalhador quanto à representação sindical, uma vez que, tomando os estratos sem distinção, 

apenas 2,9% dos trabalhadores informou fazer visitas periódicas junto ao órgão representante da 

categoria. Mesmo 49% dos trabalhadores não informando sobre este item, 48,1% deixou bastante 

claro a desconfiança quanto a seriedade do(s) sindicato(s). 

Constatou-se, sobretudo em Tibau do Sul, um descontentamento expressivo em 

relação ao sindicato, uma vez que, segundo depoimento de um trabalhador: “o sindicato só 

beneficia o povo de Natal. Se tivesse uma sede aqui seria bom!”. Alguns consideram o desconto 

sindical arbitrário, por ser automático, tendo em vista a pouca expressividade dos benefícios que, 

para eles, se concentram em Natal. Nas palavras de outro trabalhador, “todo mundo aqui em 

Tibau do Sul está insatisfeito com o sindicato”; e ainda, “o sindicato é um absurdo. Se Ele vier 

aqui o povo de Tibau do Sul vai expulsá-lo”. Percebe-se, todavia, um ar de dúvida em muitos dos 

entrevistados acerca do processo de sindicalização. A contribuição sindical é automática e muitos 

trabalhadores não sabem que existe o desconto sindical. Um trabalhador neste município nem 

sabia que o sindicato existia. Inferimos e ampliamos esse exemplo, portanto, tanto em dados, 

como em suposições, que muitos outros também não saibam.  

Esta realidade em Natal, sobretudo por ser o espaço sede da Associação, é amenizada 

significativamente, segundo os dados percentuais dispostos na tabela correspondente. Como 

críticas ao sindicato, os trabalhadores natalenses empreenderam basicamente colocações em 

termos de informações e custos associativos. Para um destes, o sindicato apenas distribui 

panfletos; outro trabalhador reclamou da falta de informação vigorante no sindicato; outro 

afirmou que ele não orienta a categoria; um outro caso mencionou que o sindicato não luta pelos 

funcionários e somente distribui jornais; outro funcionário disse não ter nada contra o sindicato - 

Ele apenas vem e leva o meu dinheiro, afirma. Um outro trabalhador rezingou do desconto em 

folha do imposto sindical; além disso, outro trabalhador disse não contribuir com o sindicato 

devido o compromisso imposto após a filiação. 
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Nos estratos periféricos a realidade quanto a representação trabalhista é mais precária. 

Em Ceará-Mirim/Extremoz a falta de informação sobre a entidade é ampla. Na praia de Pirangi, 

em Parnamirim, um trabalhador teceu críticas ao desconto automático da contribuição sindical; e 

em Nísia Floresta, um dado interessante se interpõe a realidade sindical do espaço do 

PRODETUR/RN I: a distância da periferia do turismo em relação ao sindicato começa a ser 

sentida, tendo em vista a localização do órgão classista em Natal. Nem o trabalhador dos espaços 

periféricos se desloca ao sindicato e nem este com freqüência direciona ações aos municípios 

mais distantes. O mapa 08 a seguir ilustra o cenário da assimetria sindical no turismo potiguar: 
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Fonte: Pesquisa de Campo – Jean Henrique Costa (2006). 
CARTOGRAFIA: Josué Alencar Bezerra, 2007. 

Mapa 08 – Trabalhadores e sindicalização 
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Assim, a participação do(s) órgão(s) de representação sindical no recinto das 

empresas se manifesta na seletividade de sua atuação, segundo a percepção dos entrevistados. 

Avançando no problema, do total de informantes que se exprimiu sobre o quesito da ação 

sindical, apenas 18,3% dos trabalhadores afirmaram que o sindicato realiza visitas periódicas na 

empresa em que trabalham; 69,2% foram bastante claros ao afirmar a não envoltura da questão 

sindical na esfera das empresas; e 12,5% dos trabalhadores não informaram sobre esse ponto. O 

entrevistado do SECHS/RN justifica essa pouca ação sindical em razão da repressão que as 

empresas impõem a entidade, não permitindo que o sindicato chegue até o trabalhador. Para ele 

(informação verbal)77: 

 

Normalmente quando se vai, principalmente em hotéis, que tem uma estrutura 
[maior] de segurança, portaria (...), o dirigente sindical [...] é barrado. Mas 
isso não quer dizer que a gente não entre. Quando vai determinado a gente 
entra mesmo. 

 

Até mesmo entre os estudantes de turismo captados pela pesquisa há uma indiferença 

sindical, expressa por uma sindicalização de apenas 31,3% do total pesquisado (32 – freqüência 

absoluta). A assimetria quanto a seletividade espacial/sindical se reforça nos dados obtidos 

através dos trabalhadores transeuntes pelo sindicato da categoria, uma vez que, do total 

(freqüência absoluta de 50 trabalhadores), 94% eram de Natal e apenas 6% eram de outros 

estratos (4% Parnamirim e 2% Maxaranguape). 

Finalizando este último bloco temático, de acordo com o entrevistado representante 

dos trabalhadores78, da mesma maneira que há uma limitação do sindicato em se aproximar do 

trabalhador, há por parte deste uma série de dificuldades que reduzem a ação sindical. Para ele, 

há uma pressão, dentro da empresa, que inibe o trabalhador de se dirigir ao dirigente sindical no 

locus do trabalho, pressão esta por parte do patrão ou gerência direta. Existe também, 

genericamente entre os trabalhadores, apenas um dia de folga semanal, restringindo as 

                                                 
77 Informação fornecida pelo representante do SECHS/RN – 2006. 
78 Informação fornecida pelo representante do SECHS/RN – 2006 
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possibilidades de associação e participação; e há, ainda que em menor intensidade, um certo 

receio em ir ao sindicato e ser notificado punitivamente pela empresa. 

Assentadas as condições e relações de trabalho no turismo litorâneo potiguar, resta 

avaliar, mediante os dados analisados, qual a pertinência do modelo de desenvolvimento turístico 

adotado e induzido pelo poder público, tendo em vista analisar a diferenciação existente na 

condição dos trabalhadores e a desigualdade vigorante entre os municípios. 

 

4.3 Distribuição e Repercussão Espacial dos Empregos Turísticos Potiguares 
 

4.3.1 Natal: o produto turístico central 

 

 

A centralidade natalense no espaço geográfico potiguar emerge simultaneamente à 

ocupação da capitania do Rio Grande, ainda no século XVI, na medida em que o ralo 

povoamento inicial e as estruturas de administração deste espaço se concentravam no embrião da 

atual urbe, fundamentalmente em razão da localização litorânea (menores adversidades naturais, 

posição estratégica militar e solo circundante de melhor produtividade). Esta centralidade, mesmo 

compartilhada em algum período de tempo com a produção agropecuária mossoroense, 

historicamente se verifica em Natal, principalmente por abrigar o aparato político-burocrático do 

estado e, recentemente (três últimas décadas), suas atividades mais modernas, onde o turismo 

possibilitou ao espaço uma nova funcionalidade econômica, juntamente com diversas atividades 

terciárias e o setor da construção civil. 

Felipe (2002, p. 233) é sucinto ao afirmar que no Rio Grande do Norte os detentores 

do poder, enquanto sujeitos ativos da dominação, submetem-se à lógica global do capital e criam 

as condições para a concentração de investimentos em Natal e seu entorno. Este autor 

exemplifica tal afirmação com dados sobre a reforma do Aeroporto Internacional Augusto 

Severo, a urbanização do bairro de Ponta Negra, a construção do complexo viário do estádio de 

futebol Machadão, etc., sem falar dos investimentos também direcionados à cidade em décadas 
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recentes (pós 1980): Via Costeira, Rota do Sol, etc. Todos estes investimentos foram efetivados 

na capital “em prol do RN”. 

Furtado (2005, p. 60), em apreciação mais geral, afirma que: 

 
O mesmo se verificou nas políticas de turismo, que privilegiaram aqueles locais 
onde a resposta ao capital privado era mais imediata, concentrando maior infra-
estrutura em determinadas cidades do país com tradição na atividade e relegando 
a um plano secundário locais que, embora possuidores de potencialidades, 
careciam de investimentos mais pesados para responder à racional visão de lucro 
que os empreendedores da iniciativa privada demandavam. 
 
 

O PRODETUR/RN I, enquanto política pública, não foge a regra e segue tal 

tendência intrínseca à natureza do Estado capitalista, ou seja, parafraseando Marx: perpetuar a 

dominação de classes. Em outras palavras, o planejamento no modo de produção capitalista 

expressa os interesses da classe hegemônica e objetiva “ocultar/amenizar” os conflitos sociais. 

Francisco de Oliveira (1981, p. 23, grifo nosso) é enfático ao dizer que “o planejamento não é 

encarado, portanto, apenas como uma técnica de alocação de recursos, em qualquer nível, nem 

como uma panacéia [remédio para todos os males]; escapa, pois, [...] a discussão muitas vezes 

bizantina [tola] sobre a neutralidade do planejamento e seu oposto, sobre seu caráter 

revolucionário”. 

Interpretando Oliveira (1981, p. 24) ao sintetizar o planejamento no capitalismo como 

“a forma de racionalização da reprodução ampliada do capital”, tem-se que as políticas públicas 

de turismo não são políticas destinadas à “massa da população” e sim ao capital. Uma vez que 

tais ações do PRODETUR/RN focalizam genericamente suas principais estratégias em Natal 

(força centrípeta que busca vantagens locacionais), e que destina para os demais municípios obras 

de peso inferior (basicamente estradas), fica evidente que, ao contrário de seu discurso social e 

democrático79, o objetivo de tal programa foi beneficiar o espaço turístico natalense (a elite 

                                                 
79 “O Governo do Estado se propõe a dar continuidade ao processo de desenvolvimento econômico e social de toda a 
região impactada pelos investimentos que provocaram o início deste processo, envolvendo-se todos os municípios 
beneficiados com investimentos públicos, no sentido de proporcionar um crescimento equilibrado, harmônico e 
sustentável” (PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TURISMO SUSTENTÁVEL DO PÓLO 
COSTA DAS DUNAS, ca. 2002, grifo nosso). 
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política e o capital não estão na periferia). Este beneficiamento deu-se mediante a inclusão dos 

espaços secundários (litoral de Parnamirim, Ceará-Mirim, Extremoz, Nísia Floresta e Tibau do 

Sul) como apêndices do turismo natalense, ampliando, assim, ainda mais a dependência destes 

espaços deprimidos frente à modernidade do espaço turístico de Natal. 

Essa força centrípeta que atrai investimentos para dadas localidades é proporcionada 

pelas vantagens locacionais de cada espaço (vantagens criadas e naturais). Cabe ao Estado tentar 

minimizar estas vantagens locacionais. No entanto, o que vem se observando é que o Estado, 

contrariamente, tende a reforçar estas desigualdades, via seletividade espacial em suas ações.  

Além dos efeitos diretos em Natal produzidos por essas ações turísticas, há ainda a 

movimentação correlata de outros setores, principalmente o da produção imobiliária. De acordo 

com Felipe, “essa concentração de recursos, que chega também a estrutura urbana da cidade de 

Natal, cria condições para dinamizar a construção civil que, nesses últimos anos, verticaliza o 

crescimento da cidade; assim como o comércio, que se moderniza com os centros comerciais, 

com os shoppings e as novas redes de supermercados” (FELIPE, 2002, p. 234). 

Fonseca, Petit e Ferreira (2002, grifo nosso) mostram em seu estudo que os 

investimentos do PRODETUR-RN alocados para a ampliação e consolidação de uma rede viária 

nas áreas interiores (notadamente em Parnamirim, área conurbada com Natal) não se justificam 

pela atividade turística, inexistente na área. Para elas, esta constatação evidencia uma outra 

questão: 

 
“Mais do que dar suporte à atividade turística, a aplicação de recursos em infra 
estrutura ocorreram pela necessidade de criação de espaços qualificados para a 
expansão do parque habitacional de Natal e dos investimentos dos produtores 
imobiliários, destinados a uma demanda formada por segmentos de renda 
diferenciada [...] A proximidade com a capital, os menores preços praticados 
pelo mercado imobiliário, as menores restrições de uso e ocupação do solo, 
aliado aos investimentos ocorridos no sistema viário de Parnamirim, explicam o 
incremento da produção imobiliária neste município ao longo dos anos noventa” 
(FONSECA, PETIT E FERREIRA, 2002). 
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Diante deste quadro de seletividade espacial, isto é, segundo Corrêa (2003), do 

homem (Estado) decidir “sobre um determinado lugar segundo este apresente atributos julgados 

de interesse de acordo com os diversos projetos estabelecidos”, Natal emerge com tais 

predicados julgados como economicamente viáveis. Em contrapartida, a marginalização espacial 

é um resultado matematicamente lógico: periferizam-se aqueles espaços em que as formas-

conteúdo não são passíveis de valorizarem o mesmo frente ao mercado. Para Felipe: 

 

“Os lugares do Rio Grande do Norte, principalmente as cidades sertanejas, tanto 
no Seridó, como na região central e na região oeste do estado, têm pela frente 
uma luta gigantesca para se afirmar como lugar e como morada de uma 
sociedade particular, pois irão se confrontar com a lógica política – que é 
também econômica, que concentra capitais via políticas e programas 
governamentais em Natal e na sua precoce área metropolitana [...] que exclui os 
lugares que não se modernizam ou que não têm uma mercadoria para ser 
vendida nesse mercado global” (FELIPE, 2002, p. 234-235). 
 
 

Sendo assim, uma luta - inexistente ao olhar imediato e imbuído em ideologias do 

“desenvolvimento a qualquer preço” (CRUZ, 1999, p. 270) - acentuadamente desigual se 

manifesta entre os espaços dinâmicos (legais) e os periféricos (ilegais), numa conjuntura em que 

a própria reprodução da periferia é acentuadamente dependente da ação social do Estado. Este, 

por sua vez, abstém-se de suas funções sociais para conduzir a viabilidade de interesses de grupos 

que no turismo vêm auferindo riquezas, gerando, por conseguinte, novas dependências via 

marginalização espacial. Estas dependências se legitimam através desta nova racionalidade 

espacial, em que alguns espaços se submetem e são controlados pelos espaços hegemônicos.  

Quanto a reprodução social dos trabalhadores diretamente ocupados na atividade, 

tem-se que a mesma dicotomia centro/periferia, embora numa discrepância reduzida, vigora no 

quadro atual das condições e relações de trabalho do turismo norte-rio-grandense. Considera-se 

uma “discrepância reduzida” em razão de que, Natal, por ter um espaço materialmente 

racionalizado para a atividade, hipoteticamente deveria apresentar um grau de precarização das 

relações de trabalho significativamente menor. No entanto, o que se observa nos dados da 

pesquisa é uma precariedade geral, mesmo Natal possuindo algumas singularidades que tornam o 

emprego turístico em seu espaço mais atrativo. 
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Racional e quantitativamente os empregos se concentram em Natal, devido ser o 

espaço privilegiado pelo turismo no RN, contar com a melhor infra-estrutura/serviços e também 

por ter mais ampla oferta de mão-de-obra. Tal constatação é inquestionável e os dados/fontes 

secundárias, apesar de serem limitadas, oferecem contribuições à realidade da atividade. Sob o 

aspecto quantitativo, a distribuição espacial do emprego turístico nos municípios analisados se 

concentra em Natal, tendo Tibau do Sul com uma parcela, em termos relativos locais, importante 

no nível de ocupação.  

Por outro lado, referindo-se as variáveis vigentes nas condições e relações de 

trabalho, percebe-se uma diferenciação do emprego turístico natalense em relação aos demais 

municípios. O emprego turístico natalense em vigor apresenta remuneração menos abjeta; 

qualificação profissional mais expressiva; filiação sindical menos desconexa; política empresarial 

de benefícios mais presente; jornada de trabalho, embora ampla, menos distante da CLT; etc. 

Todavia, e isso é o fundamental, estes ainda são bastante precários, em conformidade à tendência 

estrutural vigente no setor em nível global. Mesmo assim, tem-se que o avanço da materialidade 

do espaço turístico de Natal contribui para uma maior inserção e reprodução do trabalhador na 

atividade, embora não seja possível, como apontam os apologistas, tornar o trabalho em turismo 

mais sedutor, conforme nos apresentaram os dados obtidos em campo.  

 

4.3.2 Periferização dos demais Municípios Turísticos 

 

  

A conseqüência mais límpida deste processo é a periferização dos municípios 

secundarizados pelo PRODETUR/RN I. Na medida em que a ação da política beneficia Natal em 

detrimento dos demais espaços contemplados pelo Programa, atribui a estes uma menor 

capacidade de inserção no quadro de desenvolvimento turístico do Estado, gerando novas e 

acentuando pretéritas dependências. Não se pode esperar, conforme acredita o poder público, que 

os benefícios se estendam a periferia involuntariamente. O setor privado necessita de vantagens 

locacionais e estas não se dão, salvo raros casos, de forma espontânea.  
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No âmbito discursivo, o PRODETUR/RN ostenta constantemente sobre a 

necessidade de interiorizar o turismo no estado, através de ações estruturais e de qualificação da 

mão-de-obra. O discurso democrático se apresenta como a “bandeira” em prol da política de 

turismo, fazendo lembrar a idéia de pátria já expressa por Carlos Vainer (2000). Tais práticas 

discursivas exploram a questão da busca do “equilíbrio” entre os municípios e em suas 

mensagens de “bem-comum” alardeiam retóricas quase sempre consensuais entre a população. O 

mais grave disso é que tais retóricas produzidas pelas classes dirigentes são também incorporadas 

por muitos agentes da sociedade civil, dentre eles organizações não-governamentais, cursos de 

turismo (inclusive superiores), sindicatos, etc. O sacrifício do intelecto weberiano parece imperar 

naqueles que “atuam” no turismo potiguar! 

Pinheiro afirma que a organização do espaço dá-se mediante a organização 

internacional do trabalho, que gerou e continua gerando espaços diferenciados. A autora é 

enfática ao dizer que: 

 
As características de dependência desses espaços determinam uma hierarquia 
espacial, que no nosso caso é verdadeiramente indesejável, pois se de um lado 
temos espaços que lograram vantagens locacionais ao capital e este por sua vez 
acumulou-se gerando dinamismo econômico e social, já de outro lado 
encontramos espaços periféricos dos primeiros, que nada mais são do que 
fornecedores de mão-de-obra e matérias-primas ao dinamismo econômico que 
fora engendrado (PINHEIRO, [1970?, p. 53). 

 
 

Posto assim, com a centralização de Natal, dada pelo logro das vantagens locacionais 

induzidas pelo PRODETUR/RN I, os espaços litorâneos de Extremoz, Ceará-Mirim, Parnamirim, 

Nísia Floresta e, em menor escala, Tibau do Sul (uma dessas “exceções”), passam a ser apêndices 

demandantes de “matérias-primas e mão-de-obra” para a capital do Estado, uma vez que Natal já 

possui estas vantagens locacionais e a política de turismo contribuiu pra reforça-las. Estes 

espaços, já deprimidos turisticamente em suas formas-conteúdo, agora são responsáveis por 

suprir as deficiências do espaço turístico natalense, efetivamente através do movimento oscilante 

e efêmero do turista de Natal para a área de “integração” do PRODETUR/RN I. Em termos 

concretos, o turista, em muitos casos, geralmente movimenta a economia natalense (hotelaria, 

agência de receptivo, bares, restaurantes, guias, transportes, etc) e, quando ocioso ou curioso, 
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visita os atrativos dos espaços periféricos circundantes. A economia dos serviços de passeio de 

buggy-turismo muito bem exemplifica esta realidade, resultado do deslocamento de turistas dos 

hotéis de Ponta Negra/Via Costeira para as dunas de Genipabu, Pitangui e adjacências.  

Desta forma, quais os benefícios advindos do turismo potiguar para a periferia? 

Gastos ínfimos na limitada cadeia de serviços destes espaços marginais!? A coordenadora técnica 

da SETUR/RN (informação verbal)80 afirma que se não fossem os investimentos do 

PRODETUR/RN I, haveriam muito menos empregos caso as obras estruturais não tivessem 

ocorrido. Ora, concordamos que estes poucos e precários empregos melhoram pontualmente a 

vida de x ou y. No entanto, o custo social desta política pública é altíssimo, tendo em vista o 

montante de recursos alocados para a requalificação (desigual) desses espaços. Quanto a isso 

concordamos com um dos entrevistados, quando afirma (informação verbal)81 que “há uma 

inserção dessa população [local] nesses equipamentos [turísticos], mas [que] não é aquela que a 

gente estuda nos livros”. 

Concernente às condições e relações de trabalho, há uma acentuação na precariedade 

dos empregos vigentes no setor, sobretudo nestes espaços onde o grau de dinamicidade da 

atividade é menor, em especial, o litoral de Ceará-Mirim, Extremoz, Parnamirim e Nísia Floresta. 

Nestes, há uma menor oferta de “emprego” e as variáveis aqui analisadas não revelam um quadro 

otimista para as populações locais: predominância do trabalho exercido por jovens; baixa 

profissionalização – qualificação profissional limitada (formal e específica) e falta de motivação; 

instabilidade/rotatividade; falta de carteira assinada; ínfimos rendimentos; limitada remuneração 

extra como complementação dos baixos rendimentos; baixo tempo de trabalho; regime de 

trabalho flexível e jornada de trabalho elevada; hora-extra não remunerada sob a forma 

monetária; e limitado grau de sindicalização. O mesmo quadro de precariedade contido nos dados 

da OMT (1998) para as condições de trabalho no turismo europeu parece se repetir na realidade 

potiguar e, ainda, de modo mais acentuado nesses municípios. 

 

 
                                                 
80 Informação fornecida pela Coordenadora Técnica da SETUR/RN – 2006. 
81 Informação fornecida por docente do Curso de Turismo da UnP – 2006. 
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4.3.3 A Pertinência do Modelo de Desenvolvimento Turístico adotado pelo Poder Público 

Potiguar 

 

Diante das considerações expostas, inquietantes questões emergem como seqüela da 

aludida política pública de turismo, ou seja: qual foi a pertinência social do PRODETUR/RN I 

para os espaços secundarizados pelas ações do programa? Em que medida o mesmo contribuiu 

para a redução das desigualdades entre os espaços? 

Aceita-se de modo pleno a afirmação de Pinheiro [1970?, p. 66) quando é dito que 

caso “trouxéssemos um histórico sobre a atuação do Estado concernente ao planejamento [...] 

verificaríamos que em todas as oportunidades a acumulação do capital foi privilegiada. Portanto, 

o que interessa é reiterar sempre que possível o caráter anti-social do planejamento na vigência 

do sistema econômico que vivemos”. 

Por um lado, então, historicamente, vale lembrar a contundente lei do 

desenvolvimento desigual, ampliada82 pela noção de desigual e combinada por Leon Trotski 

(BOTTOMORE, 2001). Para Bottomore, a lei do desenvolvimento desigual significa que países, 

sociedades, nações, (espaços, dizemos) etc., desenvolvem-se segundo ritmos diferentes, “de tal 

modo que, em certos casos, os que começam com uma vantagem sobre os outros podem 

aumentar essa vantagem, ao passo que, em outros casos, por força dessas mesmas diferenças de 

ritmo de desenvolvimento, os que haviam ficado para trás podem alcançar e ultrapassar os que 

dispunham de vantagem inicial” (2001, p. 98).  

Sendo assim, de acordo com o próprio Trotski, “a desigualdade do desenvolvimento 

histórico é [...] desigual para os diversos estados e continentes”, onde as condições geográficas e 

históricas são determinantes, havendo, portanto, uma medida de desigualdade para cada espaço 

(TROTSKI, 1981, p. 191). Assim se manifesta o autor diante da teoria: 

                                                 
82 “Embora países relativamente atrasados, sob a forma de capitalismo do laissez-faire, tenham atravessado, em 
linhas gerais, fases de desenvolvimento semelhantes às atravessadas pelos países adiantados algumas décadas antes, 
isso já não pode ocorrer sob o imperialismo. Em lugar do crescimento orgânico, a maior parte dos países menos 
desenvolvidos passou por um processo de combinação de desenvolvimento e subdesenvolvimento. As economias 
desses países aparecem como uma combinação de um setor moderno e [...] um setor tradicional”. (BOTTOMORE, 
2001, p. 99, grifos do autor). 
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“Antes de tudo, seria certo dizer que toda a história da humanidade se 
desenvolve sob o signo do desenvolvimento desigual. O capitalismo já encontra 
os diversos setores da humanidade em graus diversos de evolução, cada um com 
suas próprias contradições internas profundas [...] É apenas gradualmente que [o 
capitalismo] consegue dominar a desigualdade que herdou, para rompê-la e 
modificá-la com seus métodos e com seus sistemas [...] Mas aproximando os 
vários países e equiparando os níveis de seu desenvolvimento, o capitalismo 
opera com seus métodos, isto é, com métodos anárquicos, que minam 
continuamente o seu próprio trabalho, opondo um país a outro e um setor da 
indústria a outro, favorecendo o desenvolvimento de certas partes da economia 
mundial, freando e fazendo regredir outras. Só a combinação destas duas 
tendências fundamentais, centrípeta e centrífuga, ambas conseqüências da 
própria natureza do capitalismo, explica a conexão viva do processo histórico” 
(TROTSKI, 1981, p. 194-195, grifo do autor).  

 

 

Para Michel Löwi (1995, p. 73), a “teoria do desenvolvimento desigual e combinado 

é interessante não apenas por sua contribuição à reflexão sobre o imperialismo, mas também 

como uma das tentativas mais significativas de romper com o evolucionismo, a ideologia do 

progresso linear e o euro-centrismo [...] Trata-se provavelmente da maior contribuição83 de 

Trotsky à teoria marxista”. Problematizando sobre Trotski, Löwi (1995) cita que os diferentes 

estágios de desenvolvimento não estão simplesmente um ao lado do outro, numa espécie de 

coexistência congelada, mas se articulam; combinam-se num processo de desenvolvimento 

capitalista criado pela união das condições locais (atrasadas) com as condições gerais 

(avançadas), formando uma amálgama social cuja natureza não pode ser definida pela busca de 

lugares comuns históricos, mas somente por meio de uma análise com base materialista. 

Outro interessado pelo tema do desenvolvimento desigual é Neil Smith (1988), ao 

estabelecer as bases gerais para a diferenciação espacial no capitalismo e, especificamente, a 

partir de sua base econômica, já que para ele “quaisquer que sejam as razões para a desigualdade 

pré-capitalista, elas são bastante diferentes daquelas pertinentes ao capitalismo”. Smith menciona 

                                                 
83 Citando Ernest Mandel, Löwi (1995, p. 79) menciona que a “idéia do desenvolvimento desigual e combinado do 
capitalismo mundial é — com a exceção da concepção de Marx sobre a determinação econômica da luta de classes 
— a tese marxista mais amplamente assimilada desde há meio século, mesmo que raramente seja feita referência ao 
seu autor. Esta influência — direta ou difusa — exerceu- se particularmente no domínio da economia política, mas 
também, de forma mais limitada, em outras ciências sociais, como a história, a sociologia ou a antropologia”. 
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que a divisão do trabalho na sociedade é a base histórica da diferenciação espacial de níveis e 

condições de desenvolvimento (1988, p. 152). Afirma ainda que na maior parte da História 

humana, a divisão do trabalho esteve baseada na diferenciação das condições naturais, mas que 

com o desenvolvimento das forças produtivas sob o capitalismo, a lógica que preside a 

localização geográfica afasta-se cada vez mais de tais condições naturais (1988, p. 157). 

Avançando na discussão, Smith argumenta que a diferenciação do espaço geográfico, 

chamada por ele de divisão territorial do trabalho, deriva da divisão social do trabalho mais 

geral (1988, p. 159). Desta forma, a diferenciação geográfica do mundo capitalista ocorre em 

duas instâncias:  

 
Na escala dos capitais individuais, o processo de diferenciação é bastante direto; 
o capital é concentrado e centralizado em alguns lugares em detrimento de 
outros. Na escala da divisão particular do trabalho – a divisão da economia em 
setores específicos – a diferenciação do espaço geográfico é menos direta. Ela 
ocorre de maneira cíclica de acordo com a igualização da taxa de lucro dentro de 
dado setor, e com o movimento resultante do capital entre os setores, daqueles 
com uma baixa taxa de lucros para aquelas com uma taxa de lucro mais alta 
(SMITH, 1988, p. 168). 

 
 

Paralela a essa tendência à diferenciação locacional dos capitais, há uma tendência 

oposta, ou seja, a igualização das condições de produção (embora seja continuamente frustrada 

pela diferenciação do espaço geográfico). Marx, citado por Smith (1988), reconhece que o capital 

é um nivelador. Esta generalização, afirma Smith parafraseando Marx, é provocada pela 

observação de que o capital exige em cada esfera da produção igualdade nas condições de 

exploração do trabalho. Assim, ocorre uma tendência para a igualização das condições de 

produção e do nível de desenvolvimento das forças produtivas. 

Smith (1998, p. 170) argumenta que na “constante oposição à tendência para a 

diferenciação, a tendência para a igualização e a contradição resultante são os fatores 

determinantes mais concretos do desenvolvimento desigual”, expressa pelo desenvolvimento 

tecnológico que, por sua vez, é acentuado pela competição econômica. Neste ponto, ele assim se 

manifesta: 
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A competição é o fluxo social que generaliza a necessidade de inovação por toda 
a economia. Supondo condições de trabalho semelhantes, novas técnicas 
adotadas por um capital devem ser igualadas ou superadas por outros capitais no 
mesmo setor, se quiserem sobreviver no mercado (SMITH, 1988, p. 171). 
 
 

Destarte, novamente nas palavras de Marx citado em Smith (1988, p. 182, grifo 

nosso): “se considerarmos o elemento material da acumulação, ela significa apenas que a divisão 

do trabalho exige a concentração dos meios de subsistência e dos meios de trabalho em pontos 

particulares, ao passo que anteriormente estavam espalhados e dispersos”, enquanto que no nível 

dos capitais individuais, a concentração e a centralização do capital oferecem o impulso central 

para a diferenciação geográfica. 

Visualiza-se, conseqüentemente, a própria natureza desigual que vivenciam os 

espaços no modo de produção capitalista, dada pelo fundamento da reprodução ampliada do 

capital via busca por vantagens competitivas. Por outro lado, porém indissociável do primeiro, 

como requer o método marxista, há um ponto nevrálgico da dominação no caráter elitista da 

política profissional que limita o resultado da ação do Estado. Tal afirmação repousa no fato que 

o planejamento está ligado ao Estado e, por conseguinte, a interesses particulares. 

Assim sendo, o PRODETUR/RN, na medida em que se insere nesse contexto geral 

do capitalismo periférico potiguar (misto de modernidade e tradicionalismo na esfera 

produtiva84), enquadra-se no movimento desigual de valorização dos espaços, desigualdade esta 

que não é neutra e que encobre uma racionalidade empiricamente perceptível nos dados obtidos 

em campo: a reprodução do capital via concentração de recursos públicos em Natal. Os empregos 

foram gerados em grande parte decorrente dessa política pública de turismo. No entanto, não com 

o ritmo e amplitude do discursado pelos apologistas. 

Diante do cenário exposto, a ação do PRODETUR/RN I via Estado de mal-estar 

social como denomina Francisco de Oliveira, se consolidou através do que chamamos de 

disfunção pública, ou seja, quando a mobilidade de recursos públicos, que deveriam retornar a 

                                                 
84 Modernidade material da atividade e tradicionalismo nas relações de trabalho; diferenciação espacial entre os 
espaços. 
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população por meio de seus anseios mais urgentes, é transferida (alocada) visando o 

beneficiamento do capital. 

De tal modo, evitando teleologias e não partindo da premissa que as coisas vão se 

reverter (conforme se percebeu na fala dos entrevistados do poder público), concordamos com 

Mattoso e Pochmann (1995) quando estes afirmam que “o enfrentamento dos problemas que 

afetam o mundo do trabalho (desemprego, precarização, reduções salariais, elevação da jornada 

de trabalho) dificilmente poderá ser realizado através de políticas limitadas ao mercado de 

trabalho, sejam elas de maior ou menor desregulamentação”. Em outras palavras, são necessárias 

políticas públicas reguladoras, em um contexto de crescimento econômico mais acentuado, 

pautadas no melhoramento material das condições de vida da população – infra-estrutura de 

saneamento, habitação, transportes, educação, saúde, etc. O PRODETUR/RN não partiu dessa 

premissa e o resultado foi obviamente esperado: criação importante de postos de trabalho85, 

embora marcadamente indiretos (induzidos pela atividade - construção civil, em especial, devido 

ao boom da produção imobiliária), precários e informais. 

Dentre os diversos pontos negativos do Programa assinalados86 em sua primeira 

versão, há um sine qua non se poderia encerrar e avaliar esta política pública, isto é, a falta de 

compromisso com a população local e o planejamento estatal dirigido ao turista, ao visitante – 

com fins, é claro, da reprodução do capital. A isso denominamos de planejamento centrípeto do 

capital, uma vez que os anseios mais urgentes do residente são limitados frente às aspirações 

mais imperativas do capitalista, restringindo os benefícios da atividade para alguns espaços 

luminosos e reforçando as desigualdades espaciais. Desta forma, a pertinência social do 

PRODETUR/RN é seletiva, seletividade esta materializada pelo poder público.  

A título de desfecho, aliás, concorda-se com Pinheiro (1970?, p. 66) quando afirma 

que “é preciso antes de mais nada acreditar no processo social e sentir que tal processo trará à 

                                                 
85 Tendo em vista a realidade local deprimida, concernente ao desemprego e condições de vida.  
86 Em entrevista concedida, o Subsecretário Estadual de Turismo e representante do PRODETUR/RN apontou 
algumas deficiências do Programa em sua primeira versão, dentre elas: 1. Simplesmente se implantando infra-
estrutura o turismo não acontece naturalmente; 2. Faltou na 1ª versão a questão do envolvimento e conscientização 
da população [que para ele está sendo realizado na 2ª versão]; 3. A coordenação à distância do Programa, ou seja, a 
partir do Banco e o Ministério do Turismo. Outro entrevistado (docente UnP) também assinalou alguns pontos 
negativos. Dentre eles: as obras aconteceram antes dos planos diretores; o fortalecimento institucional não foi o que 
deveria ser; e a questão ambiental que não foi totalmente observada.  
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tona as verdadeiras aspirações sociais que deverão criar novas estruturas e um modo de vida mais 

condizente coma natureza humana”. Assim colocado, pensar alternativas para além do capital, 

conforme expressão de István Mészáros87, capazes de empreender o grande desafio de “forjar 

novas formas de atuação capazes de articular intimamente as lutas sociais, eliminando a 

separação entre ação econômica e ação político-parlamentar” (ANTUNES 2002, b), pode se 

constituir numa alternativa ao poderio da relação Estado/Capital, pois: 

 
“O processo de auto-emancipação do trabalho não pode restringir-se ao âmbito 
da política. Isto porque o Estado moderno é entendido por Mészáros como uma 
estrutura política compreensiva de mando do capital, um pré-requisito para a 
conversão do capital num sistema dotado de viabilidade para a sua reprodução, 
expressando um momento constitutivo da própria materialidade do capital” 
(ANTUNES, 2002, b). 
 

O PRODETUR, concorda-se parcialmente com Telles (2005), “é [...] um instrumento 

alimentador [no] processo de desenvolvimento, todavia, insuficientemente para viabilizar o 

crescimento e as expectativas estabelecidas anteriormente. Neste sentido, além do uso racional 

dos recursos públicos alocados ao turismo, depende da capacidade de investimentos do setor 

privado, tanto na ampliação da oferta como na atração da demanda turística agregada”. Esta 

dependência do setor privado é um fator limitante no conteúdo de seus objetivos, além da questão 

da seletividade espacial de suas ações se concentrarem em Natal. Acrescentemos, ainda, o 

problema da precariedade dos postos de trabalho em nível ínfimo de remuneração. Nas palavras 

do entrevistado representante dos trabalhadores88, “tem algumas empresas que oferecem algum 

tipo de condições [de trabalho] mais humanas, apesar de que são pouquíssimas [e ainda são 

expressivas em Natal, afirma.]”. 

Achar que a precariedade desses empregos é algo efêmero é rejeitar as características 

fundantes do trabalho em turismo (sazonalidade, produto supérfluo, demanda elástica, etc.). A 

explicação dada pelo representante estadual do PRODETUR/RN, de que, por a atividade ser 

recente e pela conseqüente falta de organização do “lado mais fraco” – os trabalhadores, o 

patronato tem maiores condições para se organizar, é correta e pertinente. No entanto, considerar 

                                                 
87 Resenha empreendida por ANTUNES, Ricardo. Resenha de Para Além do Capital, de István Mészáros. Revista 
Espaço Acadêmico. Ano II, nº 14, julho de 2002. 
88 Informação fornecida pelo representante do SECHS/RN – 2006. 
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que isso é passageiro e que o jogo vai se alterar/equilibrar evidencia uma pobreza analítica 

bastante acentuada, uma vez que as regras do jogo são ditadas pelo capital flexível e suas formas 

de gerenciamento da força de trabalho. Não querendo perpetrar nenhuma teleologia e nem 

ambicionando expor “o fim da história”, seria uma inversão estrutural a priori difícil de se 

conceber no âmbito do modo de produção capitalista. Fora essa questão, geograficamente, até 

mesmo nos países desenvolvidos o trabalho em turismo apresenta grande precariedade, conforme 

apontaram os dados da OMT (1998). Negar estas constatações é desconsiderar todo o 

conhecimento produzido pelas ciências humanas e sociais ao longo de suas distintas trajetórias. E 

este indeferimento produz males consideráveis, tendo em vista que novas versões desta e de 

outras políticas de turismo estão em andamento e a surgir. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do publicado no decorrer do trabalho, pode-se avançar a um breve exercício 

sinóptico, na tentativa de abreviar os resultados aqui impressos. Tenta-se, assim, sintetizar ao 

máximo o vislumbrado pela pesquisa. Porém, lembrando o sociólogo Gabriel Cohn89 (1973, p. 

161), “não se pretende de forma alguma resumir o que foi dito no texto, nem mesmo extrair dele 

todas as inferências mais amplas que propicia”. Trata-se, segundo o exercício conciso de Cohn, 

de “extrair algumas conclusões básicas, que são enumeradas de modo mais sintético”. E ainda, 

assinalando o risco pontual de conclusões restritas, citando o filósofo alemão Immanuel Kant 

(1724-1804), “nem neste mundo nem fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado 

bom sem limitação, a não ser uma só coisa: uma boa vontade” (KANT, 2005, p. 21, grifo do 

autor)90. A partir do exposto a seguir, encerra-se formalmente esta pesquisa com suas principais 

considerações empíricas: 

 

 

1. O turismo no Estado do Rio Grande do Norte inicia-se com a construção da Via Costeira, 

resultado da política de mega-projetos para a região Nordeste. A construção desta Via 

Costeira baseia-se no que chamamos de privatização do patrimônio público a baixo custo, 

fenômeno este ligado à privatização de extensos trechos de litoral voltados ao capital, 

privatização expressivamente irregular quanto ao sistema geral de preços ligado à base 

fundiária e de caráter eminentemente excludente da população local. Francisco de 

Oliveira, citado por Lopes Júnior (2000), considera tal fenômeno como o 

desenvolvimento econômico via afirmação do Estado de mal-estar social. Para 

Cavalcanti, a expansão do turismo no RN não fugiu a essa regra estrutural de 

desenvolvimento, “onde o Estado assumiu papel decisivo possibilitando ao capital 

privado condições atrativas, além de fornecer a esse capital toda a infra-estrutura 

necessária a sua instalação e expansão” (1993, p. 127-128). Assim como colocou Lopes 

Júnior (2000), Cavalcanti (1993, p. 129) também é enfática ao afirmar que o projeto de 
                                                 
89 COHN, Gabriel. Sociologia da comunicação: teoria e ideologia. São Paulo: Pioneira, 1973.  
90 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos. Tradução Leopoldo 
Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2005.  
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maior impacto do Governo do Rio Grande do Norte referente ao turismo, dentro do 

quadro de desenvolvimento privilegiado pelo II PND, foi o projeto Parque das Dunas/Via 

Costeira. 

 

2. O atual quadro empírico revigorou-se ainda mais com a implementação do “Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte”, intitulado PRODETUR/RN, em 

sua primeira versão, implementada “efetivamente” entre os anos de 1995 e 2002. Esta em 

sua primeira versão no Rio Grande do Norte abarcou seis municípios potiguares, no qual 

possibilitou aos mesmos uma nova, porém desigual, dinâmica de interação espacial. Estes, 

Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim, Nísia Floresta, Extremoz e Tibau do Sul ganharam uma 

nova conotação no cenário turístico estadual, uma vez a política de turismo foi 

responsável por investimentos em infra-estrutura nestes municípios envolvidos. 

Primeiramente, esta política pública de turismo no RN, não apenas no discurso, mas 

efetivamente em suas ações, foi o agente viabilizador do turismo potiguar. Isto se deu não 

através da omissão do Estado, mas fundamentalmente a partir de suas ações, 

implementando a materialidade da infra-estrutura (por exemplo, a ampliação e 

modernização do Aeroporto Internacional Augusto Severo, re-urbanização do bairro de 

Ponta Negra, estradas, etc.); criando o ambiente competitivo para as empresas (incentivos 

indiretos diversos); e divulgando o produto turístico RN no cenário nacional e 

internacional. O espaço produzido por estas ações foi um espaço construído 

capitalisticamente com fins turísticos e não com fins sociais na perspectiva do residente. 

Isso leva a refletir sobre o lugar do morador na nova lógica de produção e organização do 

espaço, com vistas ao desmanche da idéia patriótica consensual que o turismo é condição 

ímpar para o desenvolvimento do estado e a criação de um novo pensar, este 

fundamentado num novo modelo de desenvolvimento econômico.  

 

3. Como considerações finais da pesquisa, tem-se que existe uma assimetria no espaço 

turístico potiguar, onde Natal é o espaço que recebe os maiores benefícios proporcionados 

pela atividade, enquanto os demais municípios dão sustentação à atividade turística 

natalense. Dessa forma, os municípios periféricos (todos exceto Natal) englobados no 

PRODETUR/RN I exercem o papel de sub-produtos da cidade capital, onde a 
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precarização das relações de trabalho se acentua ainda mais nestes espaços “secundários”. 

A política pública ao invés de tentar equalizar os benefícios da atividade nos seis 

municípios, contribui ainda mais para reforçar o nível de centralidade de Natal. O 

PRODETUR/RN I foi capaz de gerar, indiretamente, significativos empregos, muito 

embora a maioria destes se situe nos níveis operacionais da atividade, com as 

características vislumbradas pela pesquisa (baixa escolaridade, ínfimos rendimentos, 

informalidade, elevadas jornadas de trabalho, baixo grau de sindicalização, etc); os 

empregos que são gerados se localizam expressivamente em Natal; e os demais 

municípios servem como elementos de apoio para a capital enquanto produto central das 

decisões sobre o turismo no estado do RN, tendo, portanto, uma repercussão sócio-

espacial restrita. 

 

4. As condições e relações de trabalho que se estabelecem na atividade turística seguem a 

tendência estrutural vigente atualmente no mundo do trabalho, ainda que com 

características singulares resultantes das especificidades do setor: sazonalidade, limitada 

racionalização do trabalho, demanda elástica, bem supérfluo, baixa profissionalização da 

mão-de-obra, etc. Desta forma, a literatura estudada no decorrer da dissertação caracteriza 

as condições de trabalho em turismo como tendo as seguintes características: maiores 

taxas de rotatividade de mão-de-obra; elevada e crescente participação de trabalhadores 

autônomos e das pequenas firmas; mecanismos distintos de formação de salários – capital 

humano, gênero, raça, idade, sindicatos, etc.; baixa remuneração e escolaridade; parte 

expressiva de trabalhadores situada nos níveis operacionais, enquanto uma ínfima parcela 

está nos níveis de direção, inclusive gerenciamento; o caráter sazonal da atividade; fraca 

qualificação; baixa produtividade; flutuação do pessoal (trabalho apenas como interesse 

transitório); condições de trabalho penosas e pouco atrativas, devido à jornadas de 

trabalho altas e em horários inadequados; rotatividade de mão-de-obra aos objetivos das 

empresas; empregados em diferentes postos de funções (polifuncionalidade); 

terceirização; flexibilidade de pagamento – trabalhadores essenciais e periféricos; uso 

generalizado de empregados em turno parcial, para dar conta das flutuações da demanda 

durante o dia, de empregados temporários, sazonais, que atendam o muito conhecido 

caráter sazonal dessa mesma demanda, e da subcontratação para certas funções; nítida 
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divisão quanto a flexibilização do gênero, na forma e na amplitude dessas várias e 

flexíveis práticas de trabalho; elevado percentual de trabalhadores temporários; 

importante presença de mulheres com contratos em tempo parcial; escasso número de 

mulheres em cargos de maiores responsabilidade; importante presença de jovens com 

baixa qualificação empregados no setor esporadicamente; menor remuneração do que 

outros setores econômicos; maior número de horas trabalhadas por semana, com horários 

e turnos especiais; e baixo grau de sindicalização. 

 

5. Correlacionando os dados com desvendado bibliograficamente, percebe-se uma 

similaridade bastante clara entre o conteúdo trabalhado pela dissertação e o obtido via 

pesquisa de campo, isto é, os dados in loco. Vêem-se nestes dados colhidos com os 

trabalhadores, de maneira geral, trabalhadores predominantemente jovens (68,2% 

possuem entre 18 e 33 anos); baixa escolaridade média (38,4% não possuem o segundo 

grau completo); não realização de cursos específicos para o exercício do trabalho, 

principalmente nos municípios periféricos; trabalhadores oriundos de uma ampla gama de 

atividades desconexas ao turismo (72,1%); motivação profissional fortemente aliada a 

falta de trabalho (41,3%) e indicação de terceiros (35,6%;) rotatividade da mão-de-obra 

elevada nos primeiros anos de trabalho; percentual expressivo de trabalhadores sem 

vínculo formal de trabalho (24%); baixo rendimento salarial (61,5% recebem até 1 salário 

mínimo; 31,7% recebem entre 1 e 2 salários mínimos; e somados, 93,2% recebem até 2 

salários mensais); importante presença das remunerações extras como mecanismo de 

complementação salarial (57,7%); baixo percentual de benefícios de integração do 

trabalhador na empresa, basicamente restritos a alimentação na mesma (80,8%) e ajuda no 

transporte (53,8%); percentual significativo de desconto destes mesmos benefícios 

(36,5%); acentuado regime de trabalho flexível, ou seja, sem turno estável de trabalho 

(30,8%); ampliação da jornada de trabalho (8,7% informaram trabalhar acima de 14 horas 

diárias, sobretudo na alta estação); marcante presença da hora-extra de trabalho (63,5%) e 

baixo percentual de remuneração desta hora-extra sob a forma “dinheiro” (28,8%); 

importante percentual de trabalhadores sem folga semanal (10,6% trabalham os sete dias 

semanais); existência de doenças ocupacionais, basicamente cansaço físico e mental – 

stress (23,1%); e baixo grau de sindicalização (41,3% não são sindicalizados). 
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6. A realidade da precariedade vigente nestas condições e relações de trabalho se acentua 

fortemente nos municípios periféricos (Ceará-Mirim, Extremoz, Parnamirim, Nísia 

Floresta e, em menor escala, Tibau do Sul). No espaço natalense vigoram as condições 

laborais mais atrativas, sobretudo devido à complexidade do espaço turístico vigente e as 

maiores possibilidades de inserção dos trabalhadores nos benefícios da atividade. Esta 

afirmação ratifica o construído pela hipótese da pesquisa, já que a assimetria teve como 

agente indutor o Estado, ao privilegiar Natal como espaço principal. O Estado reforça a 

assimetria existente anteriormente. 

 

7. Finalizando, o PRODETUR/RN I, ao reforçar o nível de centralidade natalense frente a 

sua hinterlândia subsidiária, contribuiu ainda mais para a não inserção relativa dos 

municípios periféricos na dinâmica luminosa do turismo potiguar, restando a estes, 

genericamente, a condição de sub-produtos do turismo natalense. 
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APÊNDICE 01 

 
 
MUNICÍPIOS E PRAIAS PESQUISADAS 
 

MUNICÍPIOS PRAIAS 
 

Natal 
 

Ponta Negra 
Via Costeira 

 
Parnamirim 

Pium 
Cotovelo 

Pirangi (norte) 
 

Nísia Floresta 
 

Búzios 
Tabatinga 

 
Tibau do Sul 

 

Pipa 
Sede do Município 

 
Ceará-Mirim 

Muriú 
Jacumã 

Porto Mirim 
 

Extremoz 
Genipabu 
Graçandú 
Pitangui 
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APÊNDICE 02 

 
DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

MUNICÍPIOS PRAIAS 
 
 
 
 
 

Natal 

Ponta Negra 

Hotel Tubarão 
Pizzato Praia Hotel 
Marambaia 
Soleil 
Pousada do Alemão 
Safári Hotel 
Corais de Ponta Negra 
Hotel Panorama 
Hotel Praia de Ponta Negra 
Atol das Rocas 
Hotel o Tempo e o Vento 
Divi-Divi Praia Hotel 
Pousada La Luna 
Areia de Ouro Apart Hotel 
Vip Flat 
Pousada Alimar 
Hotel Pousada Maresias 

Via costeira 

Hotel Escola Barreira 
Roxa 
Imirá Plaza 
Porto do Mar 
 Pestana 
Parque da Costeira 
Marsol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parnamirim 

Hotel e Restaurante Candeias 
Pousada Esquina do Sol 
Varandas do Sol 
Pousada não identificada em Cotovelo. 

 
Nísia Floresta 

Pousada Flutuante do Mar 
Cabanas de Búzios 
Aquá-Búzios 
Pousada Sol e Mar. 

 
 
 

Tibau do Sul 

Hotel Paraíso 
Rio Mar Pousada 
Hotel Tibau Lagoa 
Pousada Coqueirais 
Lago Hotel 
Lagoa Eco Resort 
Pousada Maria Joana 
Pousada Sonho Meu 

Pousada da Bárbara 
Pousada dos 
Pássaros 
Pipa’s Bay 
Pousada Praiana 
Pousada Oásis 
Pousada Aconchego 
Pipa Resort 
Pousada Itacoatiara. 

 
Ceará-Mirim 

Muriú Bay 
Algarve 
Recanto das Dunas 
Pousada Jacumã. 

 
 

Extremoz 

Dunas de Genipabu 
Recanto do Morro 
Vila do Sol 
Aldeia 
Raio do Sol 
Palm Beach 
Pousada do Tio 
Pousada Pitangui. 
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APÊNDICE 03 

 
QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS NA PESQUISA DE CAMPO 
 

Apêndice 03.1 

Questionário Utilizado Diretamente nas Empresas e nas Faculdades de Turismo 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-graduação em Geografia (PPGe/UFRN) 

 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO 

 
JEAN HENRIQUE COSTA (MESTRANDO) 

MARIA APARECIDA PONTES DA FONSECA (ORIENTADORA) 

 
CONDIÇÕES E RELAÇÕES DE TRABALHO DOS TRABALHADORES EM TURISMO NO RN 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS DA EMPRESA 
 
Município em que se situa a empresa pesquisada (cidade que você trabalha): 
 
1. (     ) Natal 
2. (     ) Nísia Floresta 
3. (     ) Parnamirim 
4. (     ) Tibau do Sul 
5. (     ) Extremoz 
6. (     ) Ceará-Mirim 
 
Distrito (localidade) do município (caso não seja área urbana): --------------------------------------------------  
 
Caso se trate de área urbana, bairro: -----------------------------------------------------------------------------------  
 
Subsetor pesquisado: 
 
1. (     ) Hospedagem 
2. (     ) Alimentação  
3. (     ) Agenciamento de Viagem 
4. (     ) Entretenimento  
5. (     ) Locação de Veículos 
6. (     ) Órgão Público ligado, direta ou indiretamente, ao Turismo 
 
Procedência do investidor (nacionalidade da empresa em que trabalha): 
 
1. (     ) Local (RN) 
2. (     ) Nacional (Fora do RN)  
3. (     ) Estrangeira 
 
Especificar a procedência: -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. PERFIL DO TRABALHADOR 
 
Sexo 
1. (     ) Masculino 
2. (     ) Feminino 
 
Função (cargo) na empresa: ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Naturalidade do trabalhador (local de nascimento): 
 
1. (     ) Do município onde trabalha 
2. (     ) De outra cidade do RN 
3. (     ) De outro Estado do país 
4. (     ) De outro país 
Local de residência do trabalhador: 
 
1. (     ) Do município onde trabalha 
2. (     ) Outro município 
 
Caso outro, qual? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Idade 
1. (     ) Abaixo de 18 anos 
2. (     ) Entre 18 e 25 anos 
3. (     ) Entre 26 e 33 anos 
4. (     ) Entre 34 e 41 anos 
5. (     ) Entre 42 e 48 anos 
6. (     ) Entre 49 anos e 56 anos 
7. (     ) Acima de 57 anos 
 
Situação Conjugal 
1. (     ) Em união 
2. (     ) Solteiro  
3. (     ) Viúvo  
 
Possui Filhos? 
1. (     ) Sim 
2. (     ) Não 
 
Caso sim, quantos? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Sua escolaridade: 
 
1. (     ) 1° grau incompleto  
2. (     ) 1° grau completo  
3. (     ) 2° grau incompleto 
4. (     ) 2° grau completo  
5. (     ) Superior incompleto  
6. (     ) Superior completo 
7. (     ) Pós-graduação 
 
 
3. HISTÓRICO DO TRABALHADOR NA ATIVIDADE TURÍSTICA  
 
Antes de atuar na atividade turística, trabalhou em outro ramo de atividade? 
 
1. (     ) Sim 
2. (     ) Não  
 
Caso sim, qual? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O que o motivou a atuar na atividade turística? 
 
1. (     ) Falta de trabalho ou opção  
2. (     ) Realização de cursos 
3. (     ) Indicação de terceiros (amigos, parentes, etc). 
4. (     ) Não está motivado 
5. (     ) Afinidade, motivação pessoal ou desejo pela área 
6. (     ) Outros 
 
Caso outros, qual(is)? -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Você trocaria o trabalho em turismo por outro trabalho de SALÁRIO SIMILAR? 
 
1. (     ) Sim  
2. (     ) Não  
 
Há quanto tempo trabalha na atividade turística? 
 
1. (     ) Abaixo de 1 ano 
2. (     ) Entre 1 e 2 anos 
3. (     ) Entre 2 e 3 anos 
4. (     ) Entre 4 e 5 anos 
5. (     ) Entre 6 e 10 anos  
6. (     ) Entre 11 e 15 anos  
7. (     ) Entre 16 e 20 anos  
8. (     ) Acima de 21 anos 
 
E nesta empresa atual? 
 
1. (     ) Abaixo de 1 ano 
2. (     ) Entre 1 e 2 anos 
3. (     ) Entre 2 e 3 anos 
4. (     ) Entre 4 e 5 anos 
5. (     ) Entre 6 e 10 anos  
6. (     ) Entre 11 e 15 anos  
7. (     ) Entre 16 e 20 anos  
8. (     ) Acima de 21 anos 
 
Já trabalhou em outras empresas ligadas ao turismo? 
 
1. (     ) Sim 
2. (     ) Não 
 
Caso sim, em quantas outras? --------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Fez algum curso profissionalizante relacionado à função que ocupa? 
 
1. (     ) Sim 
2. (     ) Não 
 

Caso sim, qual(is)? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Persistindo o sim, onde foram realizados?: ----------------------------------------------------------------------------  
 
4. REMUNERAÇÃO 
 
Qual o tipo de contrato de trabalho? 
 
1. (     ) Carteira assinada pela própria empresa 
2. (     ) Carteira assinada por empresa terceirizada (terceirização de mão-de-obra) 
3. (     ) Trabalhador permanente sem carteira assinada pela própria empresa 
4. (     ) Trabalhador temporário sem carteira assinada pela própria empresa 
5. (     ) Trabalhador permanente sem carteira assinada por empresa terceirizada 
6. (     ) Trabalhador temporário sem carteira assinada por empresa terceirizada 
7. (     ) Outro 
Caso outro, qual? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Faixa de remuneração mensal líquida (SALÁRIO FIXO): 
1. (     ) Até 1 Salário Mínimo (SM) 
2. (     ) 1 – 2 SM 
3. (     )  2 – 3 SM 
4. (     )  3 – 4 SM 
5. (     )  4 – 5 SM 
6. (     )  5 – 6 SM 
7. (     )  7 – 8 SM 
8. (     )  8 – 9 SM 
9. (     )  9 – 10 SM 
10. (     ) 10 – 12 SM 
11. (     ) 12 – 14 SM 
12. (     ) 14 – 16 SM 
13. (     ) Acima de 16 SM 
 
Além disso, recebe alguma outra forma de remuneração NÃO FORMAL (gratificações, comissões, etc)? 
1. (     ) Sim 
2. (     ) Não 
  
Caso sim, quais os tipos de remunerações extras? --------------------------------------------------------------------  
 
5. DURAÇÃO DO TRABALHO 
 
Qual o seu regime de trabalho? 
 
1. (     ) Matutino 
2. (     ) Vespertino 
3. (     ) Matutino e Vespertino  
4. (     ) Noturno 
5. (     ) Vespertino e Noturno 
6. (     ) Noturno e Matutino   
7. (     ) Flexível  
 
Quantas horas trabalha diariamente? 
 
1. (     ) 4 horas 
2. (     ) 6 horas 
3. (     ) 8 horas 
4. (     ) 10 horas 
5. (     ) 12 horas  
6. (     ) 14 horas 
7. (     ) Acima de 14 horas 
 
Quantos dias trabalha por semana? -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Faz hora-extra na empresa? 
 
1. (     ) Sim  
2. (     ) Não  
 
Caso sim, com que freqüência? -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Caso não, por que? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Caso faça hora extra, como a empresa às remunera? 
 
1. (     ) Dinheiro 
2. (     ) Folga 
3. (     ) Outra forma 
 
Caso seja outra forma, qual? ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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6. BENEFÍCIOS EXTRAS 
 
Dos benefícios EXTRAS enumerados abaixo, qual deles recebe? 
 
1. (     ) Ajuda de transporte 
2. (     ) Plano de saúde 
3. (     ) Vale refeição 
4. (     ) Alimentação na empresa 
5. (     ) Incentivo à formação profissional 
6. (     ) Cesta Básica 
7. (     ) Plano odontológico  
8. (     ) Outros 
 
No caso de outros, qual(is)? ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Estes ou algum destes benefícios são DESCONTADOS do salário? 

1. (     ) Sim  
2. (     ) Não  
 
  
7. SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA NO TRABALHO 

 

Já sofreu algum tipo de acidente no trabalho em turismo? 
 
1. (     ) Sim 
2. (     ) Não 
 
Caso sim, qual a forma de acidente? -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Persistindo o sim, como a empresa agiu? -------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Possuiu algum tipo de doença ou problema de saúde decorrente do exercício de sua função na empresa? 
 
1. (     ) Sim  
2. (     ) Não  
 
Caso sim, qual o tipo de problema de saúde? --------------------------------------------------------------------------  
 
 
8. RELAÇÃO SINDICATO-EMPRESA 

 

Você é sindicalizado? 
1. (     ) Sim 
2. (     ) Não  
 
Caso sim, quais as vantagens que o sindicato contribui para o exercício de sua função?  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Caso não, porque não possui vínculo com o sindicato? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Os dirigentes sindicais fazem visitas periódicas à empresa em que trabalha? 
 
1. (     ) Sim  
2. (     ) Não  
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Você participa das reuniões, assembléias ou outros encontros do sindicato de sua categoria? 
 
1. (     ) Sim 
2. (     ) Não  
 
Por fim, gostaria de acrescentar algo a esta pesquisa? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Apêndice 03.2 

Questionário Resumido Utilizado no Sindicato da Categoria 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Programa de Pós-Graduação em Geografia (PPGe/UFRN) 

 
QUESTIONÁRIO DA PESQUISA DE CAMPO 

 
JEAN HENRIQUE COSTA (MESTRANDO) 

MARIA APARECIDA PONTES DA FONSECA (ORIENTADORA) 
 

CONDIÇÕES E RELAÇÕES DE TRABALHO DOS TRABALHADORES EM TURISMO 
NO RN 

 
Município que se situa a empresa pesquisada (cidade que você trabalha): 
 
1. (     ) Natal 
2. (     ) Nísia Floresta 
3. (     ) Parnamirim 
4. (     ) Tibau do Sul 
5. (     ) Extremoz 
6. (     ) Ceará-Mirim 
 
Especifique o bairro, praia, etc: _____________________________. 
 
 
Subsetor pesquisado: 
 
1. (     ) Hospedagem 
2. (     ) Alimentação (bares e restaurantes turísticos). 
3. (     ) Agência de Viagem 
4. (     ) Entretenimento (boates, clubes, lazer, etc). 
5. (     ) Locação de Veículos 
 
 
Sexo 
1. (     ) Masculino 
2. (     ) Feminino 
 
Função (cargo) na empresa:  
 
___________________________________ 
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Escolaridade 
 
1. (     ) 1° grau incompleto  
2. (     ) 1° grau completo  
3. (     ) 2° grau incompleto 
4. (     ) 2° grau completo  
5. (     ) Superior incompleto  
6. (     ) Superior completo 
7. (     ) Pós-graduação 
 
Idade 
 
1. (     ) Abaixo de 18 anos 
2. (     ) Entre 18 e 25 anos 
3. (     ) Entre 26 e 33 anos 
4. (     ) Entre 34 e 41 anos 
5. (     ) Entre 42 e 48 anos 
6. (     ) Entre 49 anos e 56 anos 
7. (     ) Acima de 57 anos 
 
 
Possui carteira assinada? 
 
1. (     ) Sim  
2. (     ) Não  
 
Caso possua carteira assinada, QUAL O SALÁRIO NA CARTEIRA DE TRABALHO? 
 
1. (     ) Até 1 Salário Mínimo (SM) 
2. (     ) 1 – 2 SM 
3. (     )  2 – 3 SM 
4. (     )  3 – 4 SM 
5. (     )  4 – 5 SM 
6. (     )  5 – 6 SM 
7. (     )  7 – 8 SM 
8. (     )  Acima de 8 SM 
 
Além disso, recebe alguma outra forma de remuneração NÃO FORMAL (gratificações, comissões, quebra de caixa, 
pontos, etc)? 
 
1. (     ) Sim 
2. (     ) Não 
 
Caso sim, com estas remunerações extras, quanto consegue obter mensalmente? 
_________________________________________. 
 
Quantas horas trabalha diariamente? 
 
1. (     ) 4 horas 
2. (     ) 6 horas 
3. (     ) 8 horas 
4. (     ) 10 horas 
5. (     ) 12 horas  
6. (     ) 14 horas 
7. (     ) Acima de 14 horas 
 
Com as horas extras  e trabalhos adicionais em dias de alta ocupação, quantas horas você trabalha diariamente?  
____________________. 
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APÊNDICE 04 

 
 

LISTA DE ENTREVISTADOS 
 
 

Relação dos Entrevistados Função, Cargo ou Ligação com o Turismo 
Sandoval Lopes Relações Trabalhistas do Sindicato dos 

Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares 
do RN (SECHS/RN) 

Francisco Soares Júnior Sub-Secretário Estadual de Turismo do RN e 
representante do PRODETUR/RN 

Carmem Vera Coordenadora Técnica da Secretaria Estadual 
de Turismo do RN – SETUR/RN 

Jurema Dantas Docente do Curso de Turismo da Universidade 
Potiguar 

Empresário 01 Proprietário de pousada em Muriú 
Empresário 02 Proprietário de pousada em Genipabu 
Empresário 03 Proprietário de pousada em Búzios 
Empresário 04 Proprietário de loja de artesanato em Pitangui 
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APÊNDICE 05 

 
ROTEIROS DE ENTREVISTA UTILIZADOS 

 
Roteiro de entrevista com o representante do PRODETUR/RN 

 

Responsável pelas informações: ___________________________________________ 

Cargo: _________________________ Data: _________________________________ 

 

1. Quais os principais objetivos do PRODETUR/RN I? Estes foram atingidos? 

2. Quais foram os pontos positivos e os pontos negativos do Programa nesta sua primeira versão? 

3. Algum dos seis municípios englobados pelo Programa foi mais beneficiado nesta política pública? 

4. Caso sim, quais as razões? Caso não, por que? 

5. Na sua opinião, o PRODETUR/RN I contribuiu para “equalizar” os  supostos benefícios da atividade 

turística nos seis municípios potiguares envolvidos ou serviu para centralizar o produto turístico Natal?  

6. Na sua visão, como o senhor avalia a quantidade e a qualidade dos empregos formais gerados pelo turismo 

nos municípios do Programa? 

7. A qualidade desses empregos gerados justifica os investimentos efetuados no setor turístico potiguar? 

8. A população local destes municípios conseguiu se inserir de maneira representativa na exploração da 

atividade turística através dos empregos formais gerados? 

9. Caso sim, como? Caso não, porque? 

10. Existe alguma diferença entre os empregos turísticos natalenses com relação aos empregos turísticos 

vigentes nestes cinco outros municípios do Programa? 

11. Como está o andamento da implementação do PRODETUR/RN II? 

12. Quais as principais metas/objetivos do PRODETUR/RN II? 

13. Atualmente, quais as ações desenvolvidas pelo Estado para promover a qualificação da mão-de-obra no 

setor turístico potiguar? 

14. Quais as principais dificuldades encontradas pelo segmento turístico em relação a mão-de-obra empregada, 

tanto no setor público, quanto no privado? 

15. Quais dificuldades são encontradas pelo empresariado para contratar mão-de-obra local? 

16. O modelo turístico de desenvolvimento adotado “não prioriza” os pequenos investimentos locais, de modo 

que a população local atua apenas enquanto mão-de-obra,  ou observa-se pouco empreendedorismo local? 

17. Quais as principais dificuldades para que o turismólogo seja inserido no segmento turístico estadual e/ou 

local? 

18. Roteiro de entrevista com o sindicato trabalhista do setor 
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Roteiro de entrevista com o representante do Sindicato dos Empregados no Comércio 

Hoteleiro e Similares do RN - SECHS/RN 

 
Entidade Sindical: _________________________________________________________ 

Localização: ______________________________________________________________ 

Responsável pelas informações: ______________________________________________ 

Cargo que ocupa: ____________________________________ Data: ________________ 

 

1. Quais os sub-setores econômicos ligados ao turismo que o sindicato abarca? 

2. Como o sindicato avalia a geração de empregos formais decorrente do turismo no Estado do Rio Grande do 

Norte? 

3. E na cidade do Natal? 

4. E nos cinco demais municípios englobados pelo PRODETUR/RN I (Extremoz, Ceará-Mirim, Parnamirim, 

Nísia Floresta e Tibau do Sul)? Existe diferença entre o emprego turístico formal natalense em relação a 

estes municípios? 

5. Quais as principais dificuldades visualizadas pelo sindicato quanto às condições de trabalho na atividade 

turística potiguar? 

6. Como o sindicato avalia a informalidade no trabalho turístico potiguar? 

7. Qual(is) o(s) aspecto(s) mais importante que justifica(m) a existência do PRODETUR/RN? 

8. Faça uma avaliação das ações que têm sido desenvolvidas pelo PRODETUR/RN II no que se refere à 

qualificação da mão-de-obra turística? 

9. Você considera que a política de turismo desenvolvida pelo Estado/município é satisfatória para a geração 

de empregos que contemplam mão-de-obra local? 

10. Que medidas podem ser tomadas para que a mão-de-obra local possa ser melhor aproveitada no segmento 

turístico? 
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Roteiro de entrevista com o patronato do segmento turístico 
 

Município pesquisado: _____________________________________________________ 

Responsável pelas informações: ______________________________________________ 

Cargo: ____________________________________________ Data: _________________ 

 

1. Como o(a) senhor(a) avalia a ação geral do PRODETUR/RN I no Estado do Rio Grande do Norte? 

2. Como o(a) senhor(a) avalia a ação do PRODETUR/RN I em seu município de atuação? 

3. Na sua opinião, houveram fatores benéficos proporcionados pelo PRODETUR/RN I ao seu município? 

4. Houve fatores não benéficos? Caso sim, qual(is)? 

5. Na sua visão, como o senhor avalia a quantidade e a qualidade dos empregos formais gerados pelo turismo 

em seu município? 

6. E em sua empresa? 

7. A população local conseguiu se inserir de maneira representativa na exploração da atividade turística 

através dos empregos gerados em seu município? 

8. Na sua empresa houve essa representatividade? 

9. Quais as medidas tomadas por sua empresa para a qualificação de sua mão-de-obra? 

10. Existe alguma contrapartida do poder público quanto a essa qualificação? 

11. Caso sim, qual(is)? 

12. Na sua empresa existe terceirização de mão-de-obra? 

13. Alguma entidade sindical tem livre acesso a sua empresa? 

14. Quais as dificuldades encontradas pela classe empresarial do segmento com relação a mão-de-obra 

disponível? 

15. Quais as principais dificuldades para que o turismólogo seja inserido no segmento turístico estadual e/ou 

local? 
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Roteiro de entrevista com profissionais ligados a área de pesquisa 
 
 
Instituição de ensino em turismo: ____________________________________________ 

Responsável pelas informações: ______________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________ Data: __________________ 

 

1. Quais os principais objetivos do PRODETUR/RN I? Estes foram atingidos? 

2. Quais foram os pontos positivos e os pontos negativos do Programa nesta sua primeira versão? 

3. Algum dos seis municípios englobados pelo Programa foi mais beneficiado nesta política pública? 

4. Caso sim, quais as razões? Caso não, por que? 

5. Na sua opinião, o PRODETUR/RN I contribuiu para “equalizar” os  supostos benefícios da atividade 

turística nos seis municípios potiguares envolvidos ou serviu para centralizar o produto turístico Natal?  

6. Na sua visão, como o senhor avalia a quantidade e a qualidade dos empregos formais gerados pelo turismo 

nos municípios do Programa? 

7. A qualidade desses empregos gerados justifica os investimentos efetuados no setor turístico potiguar? 

8. A população local destes municípios conseguiu se inserir de maneira representativa na exploração da 

atividade turística através dos empregos formais gerados? 

9. Caso sim, como? Caso não, porque? 

10. Existe alguma diferença entre os empregos turísticos natalenses com relação aos empregos turísticos 

vigentes nestes cinco outros municípios do Programa? 

11. Como está o andamento da implementação do PRODETUR/RN II? 

12. Quais as principais metas/objetivos do PRODETUR/RN II? 

13. Atualmente, quais as ações desenvolvidas pelo Estado para promover a qualificação da mão-de-obra no 

setor turístico potiguar? 

14. Quais as principais dificuldades encontradas pelo segmento turístico em relação a mão-de-obra empregada, 

tanto no setor público, quanto no privado? 

15. Quais dificuldades são encontradas pelo empresariado para contratar mão-de-obra local? 

16. O modelo turístico de desenvolvimento adotado “não prioriza” os pequenos investimentos locais, de modo 

que a população local atua apenas enquanto mão-de-obra, ou observa-se pouco empreendedorismo local? 

17. Quais as principais dificuldades para que o turismólogo seja inserido no segmento turístico estadual e/ou 

local? 
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Roteiro de entrevista com o poder público estadual 
 

 

Responsável pelas informações: ___________________________________________ 

Cargo: _________________________ Data: _________________________________ 

 

 

1. Na visão da SETUR/RN, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos do Prodetur/RN nesta sua 

primeira versão? 

2. Algum dos seis municípios englobados pelo Programa foi mais beneficiado nesta política pública? 

3. Caso sim, quais as razões? Caso não, por que? 

4. Na sua opinião, o PRODETUR/RN I contribuiu para “equalizar” os  supostos benefícios da atividade 

turística nos seis municípios potiguares envolvidos ou serviu para centralizar o produto turístico Natal?  

5. Na sua visão, como o senhor avalia a quantidade e a qualidade dos empregos formais gerados pelo turismo 

nos municípios do Programa? 

6. A qualidade desses empregos gerados justifica os investimentos efetuados no setor turístico potiguar? 

7. A população local destes municípios conseguiu se inserir de maneira representativa na exploração da 

atividade turística através dos empregos formais gerados? 

8. Caso sim, como? Caso não, porque? 

9. Existe alguma diferença entre os empregos turísticos natalenses com relação aos empregos turísticos 

vigentes nestes cinco outros municípios do Programa? 

10. A SETUR/RN tem informações de como está o andamento da implementação do PRODETUR/RN II? 

11. Atualmente, quais as ações desenvolvidas pelo Estado para promover a qualificação da mão-de-obra no 

setor turístico potiguar? 

12. Quais as principais dificuldades encontradas pelo segmento turístico em relação a mão-de-obra empregada, 

tanto no setor público, quanto no privado? 

13. Quais dificuldades são encontradas pelo empresariado para contratar mão-de-obra local? 

14. O modelo turístico de desenvolvimento adotado “não prioriza” os pequenos investimentos locais, de modo 

que a população local atua apenas enquanto mão-de-obra,  ou observa-se pouco empreendedorismo local? 

15. Quais as principais dificuldades para que o turismólogo seja inserido no segmento turístico estadual e/ou 

local? 
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