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RESUMO 

 

 

Paralelo ao conjunto de vetores modernizantes que se inserem na cidade de Natal/RN, a partir 

da década de 1980 com o advento da atividade turística, surge uma parcela da população que 

sobrevive dos seus resultados: os trabalhadores de praia. Dessa forma, o presente trabalho 

teve como objetivo analisar os circuitos da economia urbana na praia de Ponta Negra, a partir 

da complementaridade e concorrência oriunda da inserção da atividade turística e a expansão 

dos trabalhadores de praia, destacando a importância do circuito inferior na dinâmica 

socioeconômica da cidade. Isto porque o Brasil, com seu extenso litoral e suas belas paisagens 

naturais, atrai milhões de turistas nacionais e estrangeiros que frequentam sua costa o ano 

todo e aproveitam o clima tropical que predomina no país, ajudando a desenvolver o 

fenômeno turístico. Contudo, percebe-se que a efetivação da atividade turística impulsionou a 

emergência e diversificação das estratégias de atuação de um expressivo número de agentes 

do circuito inferior, que trabalham como ambulantes, prestadores de serviços ou na condição 

de proprietários de quiosques e estabelecimentos comerciais de distintas naturezas. Assim, por 

meio do nosso recorte espacial, mostramos como uma praia é usada não somente como um 

dos principais lugares de lazer e usufruto do tempo livre, mas também como ambiente de 

trabalho para muitos agentes. Além disso, visamos atenuar a escassez de produção científica 

que versa sobre os trabalhadores de praia, mostrando sua forma de organização, a articulação 

com a economia do turismo e as precárias condições de trabalho. Para tanto, tomamos como 

referência analítica a teoria dos circuitos da economia urbana, proposta teórica do autor 

Milton Santos que interpreta a economia urbana dos países subdesenvolvidos por meio do 

reconhecimento da existência de dois circuitos econômicos, o circuito inferior e o circuito 

superior. Dessa forma, para a elaboração do presente trabalho, pautamo-nos 

metodologicamente na realização de revisão bibliográfica acerca dos usos do território pelos 

agentes dos circuitos da economia urbana, coleta de dados secundários em órgãos e 

instituições públicas (SEMURB, IBGE, SETUR e o SEBRAE), e a realização da pesquisa de 

campo, correspondendo à observação sistemática do lugar além da aplicação de entrevistas 

com os agentes do circuito inferior e com os turistas e frequentadores da praia. Através das 

analises evidenciamos, dentre outros resultados, que a espacialização do fenômeno turístico 

em Natal é seletiva e pontual, não trazendo o desenvolvimento social que se esperava com 

ela; a forma como os agentes do circuito inferior se beneficiam das modernizações do 

território potiguar no que concerne ao turismo; a coexistência no bairro de Ponta Negra de 

uma numerosa população pobre que sobrevive criando formas de trabalho e de consumo 

concorrendo ao mesmo mercado do circuito superior, havendo uma conformação de diversas 

opções de trabalho que variam consoante aos graus de exigência em relação à escolaridade, 

especialização ou capital empregado, de acordo com circuito que participa.   

 

 

Palavras-chave: Circuitos da economia urbana. Território usado. Turismo. Natal/RN. Ponta 

Negra. 
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ABSTRACT 

 

 

Parallel to the set of modern vector falling in Natal/RN from the 1980s with the advent of 

tourism, appears a portion of the population that survives of their results: workers beach. 

Thus, the current research focalizes to analyze the circuits of the urban economy in Ponta 

Negra’s beach, from the complementariness and concurrence arising from tourism activities 

and the expansion of workers beach, highlighting the importance of the lower circuit in the 

socioeconomic dynamics of the city. This is because Brazil, has an extensive coastline and 

beautiful natural scenery, attracts millions of domestic and foreign tourists who frequent its 

shores all year round and enjoy the tropical climate that prevails in the country, helping to 

develop the tourism phenomenon. However, it is noticed that the realization of tourism 

spurred the emergence and diversification of operational strategies in a significant number of 

agents lower circuit, working as street vendors, service providers or as owners of kiosks and 

shops in different natures. Therefore, from our spatial area, we show how a beach is not only 

used as one of the main places of leisure and enjoyment of free time, but also as a place of 

work for many agents. Furthermore, we focalizes to alleviate the scarcity of scientific 

literature that deals with workers beach, showing its form of organization, coordination with 

the tourism economy and job insecurity that surrounds them. For this, we based on Milton 

Santos’s theory of urban economy circuits that interprets the urban economy of 

underdeveloped countries by recognizing the existence of two economic circuits, the lower 

circuit and the upper circuit. Thus, for the preparation of this work, methodologically we 

based in conducting a literature review about the use of the territory by agents of the circuits 

of urban economy, secondary data collection in organizations and public institutions 

(SEMURB, IBGE, SETUR and SEBRAE), and the research field, corresponding to the 

systematic observation of the place beyond the application of interviews with operators of 

lower circuit and with tourists and beach haunters. Through this analysis we noted, among 

other findings, that the spatial distribution of the tourism phenomenon in Natal is selective 

and isolated, not bringing social development expected with it; how agents benefit from lower 

circuit upgrades in Natal territory in relation to tourism; coexistence in Ponta Negra 

neighborhood of a large poor population that survives by creating ways of working and 

competing in the same market consumption of the upper circuit, there is a formation of 

several working options that vary depending on the degree of demand in relation to education, 

expertise or capital employed, according to the circuit that participates. 

   

 

Keywords: Urban economy circuits. Territory under use. Tourism. Natal/RN. Ponta Negra. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com uma extensão de litoral de aproximadamente oito mil quilômetros, o Brasil se 

volta para o cenário do turismo internacional por possuir belas paisagens naturais, 

constituídas, sobretudo, de praias, falésias, montanhas, vegetação e dunas exuberantes. Com 

esse patrimônio natural, o país atrai, além dos turistas estrangeiros, milhões de brasileiros, que 

frequentam sua costa o ano inteiro e aproveitam o clima tropical que predomina no litoral, 

ajudando a desenvolver o fenômeno turístico, atividade econômica e prática social. 

Nesse contexto, além da estruturação do circuito superior no litoral brasileiro por meio 

do turismo, há também a geração de uma nova forma de manifestação do circuito inferior da 

economia
1
 que ocorre através de um número expressivo de comerciantes, seja em 

estabelecimentos fixos ou como ambulantes. Esses agentes, atentos à oportunidade de 

trabalho, vendem, desde variados tipos de alimentos e bebidas até souvenires para os turistas e 

frequentadores das praias.  

 Nesse sentido, observamos que as praias brasileiras são usadas não somente como um 

dos principais lugares de lazer e usufruto do tempo livre, mas também como um lugar de 

trabalho para muitos agentes. Contudo, mesmo com a notória importância da atividade para a 

população local, é incipiente a existência de trabalhos/pesquisas que versem sobre os 

trabalhadores de praia, mostrando sua forma de organização, a articulação com a economia do 

turismo e a precariedade do trabalho que os cerca. 

Mediante ao contexto e aproximando-nos com a realidade da cidade de Natal, capital 

do Rio Grande do Norte, a qual se observa a inserção e expansão das atividades econômicas 

tanto do circuito superior, quanto do circuito inferior, por todas as regiões administrativas da 

cidade (no mapa 01 visualiza-se sua divisão administrativa e os bairros que a compõem), 

buscamos em nossa pesquisa analisá-los, verticalizando nossos estudos nos trabalhadores de 

praia de Ponta Negra e sua relação com a atividade turística de Natal. 

Isto porque, a exemplo do processo que vem ocorrendo nas demais cidades brasileiras, 

Natal tem recebido a participação cada vez maior dos agentes da economia globalizada e de 

suas atividades modernas, abrigando um denso circuito superior. Todavia, a modernização 

evidenciada nas últimas décadas está acompanhada também de um profuso circuito inferior, 

visto que as atividades modernas possuem novas exigências para ocupação dos postos de 

trabalho que geram desemprego, subempregos ou atividades mal remuneradas. 

                                                           
1
 Visto que estão fora das áreas tradicionais de comércio, seja no centro ou periferia. 
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Mapa 1 - Localização do município de Natal/RN e sua divisão político-administrativa. 
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Assim, a cidade de Natal comporta diferentes atividades que coexistem e que 

estabelecem relações diferenciadas e, por esse motivo, trazem implicações na divisão 

territorial e social do trabalho, onde o circuito inferior da economia urbana, no atual período, 

torna-se uma alternativa de sobrevivência entre as camadas mais pobres
2
 ou uma forma de 

ascensão social, pois permite a geração de renda. 

Optamos por analisar o circuito inferior em uma praia urbana, pois a cidade de Natal e 

parte do litoral potiguar, a exemplo de outras cidades do Nordeste como Fortaleza e Salvador, 

nas últimas décadas vêm passando por intensas e aceleradas transformações com o advento da 

atividade turística. Nesse sentido, paralelo ao conjunto de vetores modernos que se inserem na 

cidade há também uma significativa parcela da população que sobrevive dos resultados do 

turismo: os trabalhadores de praia, dentre outras atividades do circuito inferior. 

Na cidade, a atividade turística tem crescido de forma expressiva a partir da década de 

1980, ganhando destaque na política geoeconômica e ditando sua configuração territorial, 

sendo consequência de políticas públicas que visavam desenvolver o turismo de sol e mar no 

estado. Dessa forma, acreditando na sua capacidade de dinamizar a economia e financiar o 

processo crescimento a partir da criação de novos postos de trabalho e na arrecadação de 

tributos (MARANHÃO; AZEVEDO, 2010), o período de consolidação do turismo em Natal 

pode ser caracterizado pela atuação do Estado na preparação do território (infraestrutura, 

incentivos e financiamentos) para as empresas do circuito superior. 

Contudo, reforçamos que a cidade abriga as atividades econômicas dos agentes 

hegemônicos e não hegemônicos, ao passo que não é apenas o lugar dos eventos modernos, 

mas também abriga atividades pretéritas e/ou “consideradas residuais, informais ou atrasadas” 

(SILVEIRA, 2007a, p. 3). Logo, mesmo com a importância do turismo para Natal, com a 

expansão dos agentes hegemônicos observamos que apenas parcelas do território são usadas 

para a atividade, concentrando-se principalmente no bairro de Ponta Negra, apontando como 

esse segmento atua de forma seletiva e pontual nos lugares em que se inserem.  

Ademais, paralelo à expansão da atividade turística e do circuito superior da economia 

a esta vinculado, há uma tendência de resistências pelos agentes não hegemônicos, assim 

como contrarracionalidades, mostrando que embora o uso turístico do território nos remeta a 

uma paisagem organizacional, existe também, no lugar, o uso cotidiano dos moradores. 

                                                           
2
 Por pobres, no presente estudo, estamos considerando aquelas pessoas que “[...] não têm acesso, de modo 

regular, aos bens de consumo corrente considerados como o mínimo indispensável numa certa sociedade. Muito 

raramente têm acesso ao crédito institucional e representam o essencial da clientela dos pequenos 

estabelecimentos comerciais ou artesanais, que oferecem crédito pessoal a taxas usurárias. Trata-se, em geral, 

dos não-empregados e dos subempregados, mas também dos assalariados que recebem muito pouco”. 

(SANTOS, 2008a, p. 50)  
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Dessa forma, no trabalho em tela, tem-se por objetivo analisar os circuitos da 

economia urbana em Ponta Negra (Natal/RN), a partir da complementaridade e concorrência 

oriunda da inserção da atividade turística e a expansão dos trabalhadores de praia, destacando 

a importância do circuito inferior na dinâmica socioeconômica da cidade. Nesse sentido, 

partindo da realidade da cidade, buscamos mostrar as dinâmicas que definem e caracterizam o 

circuito inferior, enfatizando as especificidades do lugar, ou seja, a economia de praia, no 

período da globalização. 

Para tanto, a pesquisa está balizada em três objetivos específicos, a saber: explicar a 

estruturação e expansão dos circuitos da economia urbana na cidade de Natal, mostrando 

como seus agentes usam o território como recurso e como abrigo, bem como a atual 

configuração territorial da cidade oriunda dessas atividades econômicas; analisar a expansão 

do circuito superior em Natal a partir da inserção das atividades turísticas, fomentado pelas 

ações do Estado, ressaltando sua importância para a dinamização da economia da cidade e 

seus reflexos no uso do território; e, por fim, evidenciar as relações de complementaridade e 

concorrência dos circuitos da economia urbana na praia de Ponta Negra, ressaltando a 

expansão do circuito inferior mediante a presença dos agentes hegemônicos e as dinâmicas 

que definem e estruturam o circuito inferior no atual período, fora dos lugares tradicionais de 

comércio. 

Isto porque, no período da globalização a lógica do mercado global e seus agentes se 

fazem cada vez mais presentes na cidade de Natal. Desta forma, buscamos compreender 

igualmente como se dão a multiplicação e a renovação dos resultados indiretos do processo de 

modernização que a cidade vem passando e que será acentuado ainda mais, tendo em vista ser 

uma das subsedes da Copa do Mundo do Brasil. 

Pretendemos, dessa forma, a partir do nosso recorte espacial e considerando os 

processos que engendram o circuito inferior, contribuir para a explicação da dinâmica do 

território brasileiro no atual período
3
. Tal esforço é uma tentativa de mostrar como uma 

parcela expressiva da população sobrevive em meio às disparidades socioeconômicas. 

Até porque, nas últimas décadas Natal vem recebendo crescentemente conjuntos de 

objetos e ações modernas através de agentes exógenos, tornando-se mais uma “base” para o 

mundo globalizado. Porém, paralelo a esse processo, o próprio número de empregos e 

atividades ligados ao circuito superior diminui, visto que são altamente poupadores de mão de 

                                                           
3
 Esse trabalho constitui em mais uma cidade brasileira analisada a partir dos circuitos da economia urbana, visto 

que outros autores vêm trazendo significativas contribuições para a análise da economia da população pobre.   
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obra. Assim, expande-se o circuito inferior, através de pequenas empresas ou vendedores 

ambulantes que realizam suas atividades com pouco capital. 

O objeto de estudo ganha relevância, visto que com a diversificação e intensidade nos 

usos das praias, tornaram-se um importante lugar para o desenvolvimento das atividades 

econômicas, atraindo agentes dos dois circuitos da economia urbana – dinamizando as cidades 

costeiras ou mesmo criando novas cidades alicerçadas na atividade turística. 

Logo, mediante a incipiente existência de pesquisas que versem sobre os trabalhadores 

de praia e a constatação de que os trabalhos que versam sobre o turismo, geralmente, não 

destacam, tampouco reconhecem e problematizam os agentes não hegemônicos provenientes 

do turismo, pois normalmente valorizam a ação do Estado, o circuito superior e seus agentes, 

e/ou o turista, aliado a falta de estatísticas referentes à economia de praia, nos motivaram a 

realizar uma análise mais acurada e profunda sobre a realidade do circuito inferior na praia, 

visto sua notória importância da atividade para a população local. 

Atentar para essa realidade é uma forma de mostrar que os usos que os agentes 

hegemônicos fazem do território vem transformando de forma rápida e intensa a cidade de 

Natal, contudo, há uma parcela da população que não se beneficia dela, ou se beneficia 

precariamente. Dessa maneira, para sobreviver, essa última se insere no circuito inferior da 

economia urbana nas praias, no qual há a possibilidade de emprego, mesmo que precário, não 

regulamentado e com longas jornadas de trabalho e sob condições insalubres. 

Cabe, assim, à luz da racionalidade dos agentes não hegemônicos, destacar as formas 

de reação à lógica dos vetores modernos, como eles se integram na economia urbana, seja na 

comercialização de produtos, seja na prestação de serviços. Isto porque, a atividade turística 

não vem promovendo uma distribuição prudente de renda ou mesmo atenuando as 

desigualdades sociais como propagava as políticas públicas. 

A importância dessa pesquisa se expressa também ao passo que são equivocadas as 

análises que afirmam que os mecanismos que produzem a pobreza deixam a população à 

margem do trabalho e do consumo. Até porque, há a necessidade do desenvolvimento de uma 

economia, mesmo da pobreza, para essa parcela da população sobreviver. 

Portanto, considerando os diferentes usos que se dão na cidade, através das investidas 

de vetores externos, bem como as estratégias adotadas pelos agentes não hegemônicos (por 

exemplo, a imitação), entenderemos como atividades de pequenas dimensões, gerenciadas 

pela população pobre, suportam os fortes investimentos dos agentes hegemônicos. Além 

disso, mostramos também como a complementaridade e concorrência entre os circuitos da 

economia vêm transformando a cidade e como se manifestam no bairro de Ponta Negra. 
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Dessa forma, é necessária uma análise dialética, uma vez que os circuitos da economia 

urbana não podem ser caracterizados por variáveis isoladas, mas pelo conjunto de atividades 

(SANTOS, 2008a), onde a paisagem nos revela como num mesmo território coexistem 

diferentes circuitos da economia urbana. 

No período da globalização não temos só a expansão do circuito superior da economia 

urbana, mas também do circuito inferior. Os elementos que contribuem para expansão do 

circuito inferior são em síntese: a expansão do consumo em todas as classes, a presença de 

uma massa com salários muito baixos e o avanço das políticas neoliberais (aconteceres 

hierárquicos), que são portadoras de um novo sistema técnico e político, nascido das 

privatizações e da redução das funções do Estado.  

Soma-se a isto, o desinteresse das grandes empresas em utilizar técnicas de alto 

coeficiente de emprego, visto as despesas com funcionários e a força reivindicatória e política 

dos mesmos, a robotização, a terceirização e, principalmente, as políticas sociais que 

permitem o consumo de bens que outrora não era possível pela população pobre – em ambos 

os circuitos. 

Em virtude também de apenas os elementos que constituem o circuito superior serem 

objeto de pesquisas, pelo fato de muitos estudiosos confundirem o setor moderno da 

economia urbana como a economia urbana como um todo, surge a necessidade de estudos que 

analisem a economia dos lugares valorizando os agentes não hegemônicos. Nesse sentido, 

Tedesco (1999) afirma que: 

 
Os vários campos das ciências sociais, sob a desgraça da tão propalada crise de 

paradigmas e, algumas vezes, preocupados demais com os macroprocessos, 

esforçam-se para compreender e correr atrás da dinâmica dos fatos; porém, muitas 

vezes, esquecem as suas microinstancias, a sua subjetividade, a organização da vida 

dos sujeitos sociais envolvidos, suas estratégias e racionalidades internas, 

implementadas como experiências relacionais de um mundo historicamente vivido 

(TEDESCO, 1999, p. 17). 

 

Nessa empreitada, buscamos em nosso recorte espacial mostrar o espaço enquanto 

totalidade, ressaltando a importância e a indissociabilidade entre os circuitos da economia 

urbana, considerando a complementaridade e a concorrência existente entre eles. Mediante 

também a constatação da importância do comércio e serviço
4
 para a economia da cidade, 

aprofundamos os debates e ressaltamos como estas atividades são capazes de absorver uma 

                                                           
4
 Quando nos referimos ao comércio e serviço está implícito a relevância também das formas de emprego 

oriundas do turismo para a cidade de Natal.  
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gama de trabalhadores qualificados ou não, diante de um mercado cada vez mais exigente que 

requer cada vez mais uma especialização dos seus empregados. 

Outro ponto que revela a importância do nosso objeto de estudo advém da constatação 

de que as dinâmicas recentes do mercado de trabalho brasileiro vêm influenciando em grande 

medida na expansão do circuito inferior da economia urbana nas grandes cidades brasileiras. 

Através da constatação de que a maior parte das ocupações nas metrópoles brasileiras é 

gerada ultimamente em atividades de “baixa” produtividade, especialmente em micro e 

pequenas empresas de baixa capitalização, revelam a aptidão do circuito inferior em se 

renovar e se expandir no atual período (MONTENEGRO, 2006).           

Dessa forma, o circuito inferior vem se consolidando como abrigo e fornecedor de 

renda para grande parte da população, mesmo que também seja manifestação da pobreza 

estrutural no país. Todavia, essa é a forma da população pobre sobreviver em meio a uma 

sociedade dominada pelos interesses hegemônicos. 

Assim, mostramos ao longo da dissertação quais os mecanismos que permitem a 

manutenção/expansão do circuito inferior no atual período, diante da penetração do circuito 

superior nas camadas mais pobres da população. Para tanto, nossas reflexões foram 

verticalizadas no conjunto de empresas comerciais e de serviços do turismo, desdobrando nas 

atividades promovidas pelos agentes do circuito inferior, em especial os trabalhadores de 

praia.  

Logo, analisamos desde os vetores que vem transformando o território e dinamizando 

a economia da cidade nas ultimas décadas, até os seus resultados indiretos - o circuito inferior, 

apontando como a atuação de ambos reflete na configuração territorial da cidade. Dessa 

forma, buscamos em nosso estudo, além de entender como os circuitos da economia 

transformam o território, mostrar as medidas que os agentes do circuito inferior adotam para 

se manterem no mercado de trabalho.  

Tal fato se torna necessário na medida em que o circuito superior lhes impõe várias 

normatizações além de uma concorrência desigual, visto que há o interesse das grandes 

empresas, sobretudo as comerciais e financeiras, em orientar seus produtos para as classes 

mais pobres da sociedade. Em decorrência, fortaleceria os agentes hegemônicos e faria com 

que o circuito inferior, supostamente, perdesse mercado.  

Porém, o que se observa é uma complementaridade (incluindo, contudo, certo grau de 

subordinação e dependência), à medida que a banalização do consumo de objetos técnicos, a 

partir da possibilidade de “crédito fácil” para a população pobre, abre também novas 

perspectivas de emprego no circuito inferior.  
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A importância da análise do circuito inferior, nas praias da cidade e em seu entorno, 

está presente também na pesquisa de Costa (2011), na qual indica que a maior parcela da 

população residente nos municípios do Rio Grande do Norte, que tem o turismo como base de 

sua economia, não está qualificada profissionalmente para assumir os empregos gerados, 

ficando a margem do processo e se inserindo nos trabalhos informais. Natal é um bom 

exemplo disso, uma vez que, através de sua paisagem, constatamos vários vendedores 

ambulantes e artesãos comercializando diversos tipos de produtos e serviços. 

Além disso, se por um lado o turismo torna-se um potencial gerador de postos de 

trabalho nos circuitos da economia urbana, por outro gera um forte movimento de segregação 

espacial (COSTA, 2011), caso bem evidente no bairro de Ponta Negra nas ultimas décadas, 

que tem a população autóctone expulsa para a implantação de novos empreendimentos. 

Por esse motivo verticalizamos as discussões na importância do turismo para Natal, 

destacando o surgimento e evolução das atividades turísticas, principalmente a partir de sua 

intensificação na década de 1990 no contexto da globalização. Nesse sentido, enfatizamos que 

essa atividade ocasionou novos usos do território, mercantilizando a paisagem, tornando Natal 

um produto a ser vendido. 

Destacamos, dessa forma, como os agentes do circuito superior (voltados para as 

atividades turísticas) selecionaram os usos de determinadas porções do território, tornando-os 

verdadeiros espaços luminosos. Somando a isto, buscamos também analisar as ações do poder 

público no sentido de possibilitar, através da construção ou melhoria dos sistemas de 

engenharia, a expansão e a demanda turística, tornando essa atividade uma das mais 

importantes da cidade e do estado.  

Logo, o trabalho proposto tem uma dupla finalidade, dado que traz uma contribuição 

original acerca da economia urbana da cidade de Natal, a partir dos trabalhadores de praia, 

ressaltando a importância do circuito inferior para a dinâmica desse lugar, bem como colabora 

com novas reflexões acerca da teoria dos circuitos da economia urbana, proposta no livro 

“Espaço Dividido” na década de 1970 pelo autor Milton Santos. Diante da constatação do 

surgimento de novos trabalhos alicerçados nessa teoria, julgamos que os estudos das 

especificidades dos lugares contribuirão como importante ferramenta para se entender como o 

circuito inferior se manifesta nas cidades. 

Ressaltamos que produzimos um trabalho diferente acerca dos circuitos da economia 

urbana, uma vez que a maioria dos estudos prioriza apenas o circuito inferior. No nosso 

entendimento, uma contribuição original parte da complexidade da análise de ambos os 
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circuitos na cidade, mostrando como esses circuitos explicam a realidade, transformam os 

territórios conforme seus usos.  

Embora participem de lógicas distintas da divisão territorial do trabalho, os circuitos 

são interdependentes, só podendo ser possível uma leitura do território se levarmos em 

consideração a relação indissociável e dialética existente entre eles. Portanto, buscamos 

analisar a economia da população menos favorecida, ou seja, do circuito inferior a partir da 

coexistência e da indissociabilidade entre as atividades de pequena e grande dimensão. 

Para lograr êxito na pesquisa proposta, agregamos o rigor científico ao trabalho, 

planejando objetivamente a execução de um conjunto de técnicas que, juntamente com o 

nosso embasamento teórico, permitiu uma melhor operacionalização da pesquisa. Assim, para 

atingir o objetivo proposto, buscamos respaldo em bibliografia pertinente, que nos possibilite 

o diálogo entre as teorizações a respeito da temática dos circuitos da economia urbana e o 

quadro empírico em análise. 

Assim, em nossa pesquisa bibliográfica priorizamos estudos que expressam a 

importância dos agentes hegemônicos na cidade - como o caso das atividades relacionadas ao 

turismo - bem como o comércio e serviço moderno em geral. Nesse ínterim, procuramos 

entender o processo de expansão urbana de Natal e os lugares eleitos para atender os vetores 

da modernização.  

A segunda vertente da pesquisa bibliográfica refere-se aos trabalhos que versam sobre 

a economia informal da cidade e/ou das atividades realizadas pela população pobre. Embora 

saibamos que não há correspondência direta entre o conceito de circuito inferior e os 

conceitos de informalidade ou de micro e pequenas empresas, como adotam os documentos 

oficiais, é uma importante ferramenta para se conhecer os lugares dentro da cidade onde se 

concentra e como atuam os agentes não hegemônicos, mesmo que ainda seja insuficiente para 

os nossos objetivos
5
. 

Realizamos também levantamento de dados estatísticos e de documentos que 

contemplam informações sobre a pesquisa em tela, recorrendo aos órgãos e instituições 

públicas. Assim, coletamos informações sobre o território de Natal na Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), na Secretaria de Estado do Turismo em Natal (SETUR), no Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), no Ministério do Trabalho e Emprego etc. 

                                                           
5
 Como assevera Montenegro (2012), reside ai o caráter essencial do trabalho de campo e da coleta e 

interpretação das informações para se analisar o circuito inferior. Por esse motivo recorremos à observação e a 

realização de entrevistas, buscando desvendar a lógica de atuação dos agentes do circuito inferior.  
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Como fonte primária, nossa pesquisa foi desenvolvida a partir da observação 

sistemática do lugar, ou seja, sobre a ação dos agentes hegemônicos e não hegemônicos, por 

meio da expansão das grandes empresas bem como as formas de atuação dos agentes do 

circuito inferior na praia e no bairro de Ponta Negra. Destacamos que aliada a observação 

também realizamos o registro fotográfico e pequenos vídeos que subsidiaram as posteriores 

análises. 

No concernente aos agentes do circuito inferior, em determinados dias da semana nos 

destinávamos à praia, em diferentes horários do dia e com variadas condições climáticos (sol 

e chuva), para observar os períodos de maior concentração dos trabalhadores de praia, as 

estratégias de venda, os horários de trabalho, as dinâmicas de atuação conforme a variação da 

maré etc.. Além disso, buscamos encontrar os locais de maior densidade de banhistas e 

turistas e as mutações da paisagem da praia conforme o trecho percorrido, o horário, os dias 

da semana e os diferentes meses.    

Ademais, paralelo às atividades acima destacadas, que duraram entre julho de 2013 a 

janeiro de 2014, houve a realização da segunda etapa da pesquisa de campo, correspondendo 

à aplicação de entrevistas com os agentes do circuito inferior (vendedores ambulantes e donos 

de quiosques/barracas
6
), no mês de julho de 2013, acerca de suas estruturas e atuações. Tais 

entrevistas abarcaram tanto os trabalhadores que atuam na faixa de areia da praia, quanto 

aqueles que estão em seu no calçadão, sendo realizadas durante o período diurno (manhã e 

tarde).   

As questões contempladas nas entrevistas visaram evidenciar: a importância dos 

turistas para suas atividades, os instrumentos de trabalho e o uso de novas tecnologias, a 

composição e a organização da mão de obra, a financeirização das atividades e do consumo, o 

uso da informação (publicidade) em suas diferentes formas, motivação para o ofício, renda, 

condição de trabalho (esforço par andar com a mercadoria, acesso ao local de trabalho, 

jornada de trabalho, segurança no local), tipos de produtos oferecidos, relação com os 

fornecedores, relação com o pode público e composição inter-classes dos consumidores nesse 

circuito e a importância da mobilidade.  

Ressaltamos que a pesquisa realizada não utilizou o método da amostragem e, nossa 

opção metodológica para um melhor aproveitamento do trabalho de campo, residiu na 

aplicação de 59 entrevistas distribuídas entre os vendedores ambulantes de alimentos (15), 

                                                           
6
 Devido ao universo de ofícios realizados na praia, optamos por estudar apenas os trabalhadores ambulantes 

(vendedores de bebidas, alimentos e artesanato) e os donos de quiosques/barracas, ficando fora de nossa pesquisa 

aqueles agentes que atuam prestando algum tipo de serviço, como alugando boias, fazendo massagem corporal, 

produzindo tatuagens de henna etc. 
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bebidas (15) e artesanatos (15) e os donos de quiosques/barracas (14), tratando-se assim, de 

uma análise qualitativa. A aplicação de entrevistas se fez necessária, à medida que 

possibilitou melhor compreensão sobre o processo que incide nas praias da cidade de Natal, 

bem como as perspectivas que os agentes do circuito inferior têm para manutenção de sua 

forma de sustento. Ademais, esses agentes carregam importantes informações sobre a 

estrutura de trabalho realizada pela população pobre da cidade.  

Salientamos que nossa preocupação não foi elencar a totalidade das atividades que 

compõem este circuito na praia de Ponta Negra, mas a partir de situações relevantes explicar a 

realidade dessa população que vive no circuito inferior e que transforma o espaço urbano da 

cidade a partir da complementaridade e da concorrência com o circuito superior. 

Para complementar nossas análises, permitindo uma visão mais abrangente acerca das 

manifestações do circuito inferior na praia de Ponta Negra, entrevistamos também, no mês de 

novembro de 2013, o ativista Marcos Martins de Souza - artesão e representante da 

Associação dos Trabalhadores de Ponta Negra (ATPON) - que desde 2009 vem lutando em 

favor da manutenção dos diretos dos agentes que ali trabalham e se mantêm, bem como por 

melhores condições de trabalho. 

Ademais, aplicamos também, no mês de agosto de 2013, 51 entrevistas divididas entre 

turistas e frequentadores (banhistas) a fim de saber os principais produtos consumidos na 

praia de Ponta Negra com os agentes do circuito inferior, quanto gasta em média com esse 

tipo de lazer, os principais estabelecimentos do circuito superior que utilizam etc. 

Por meio da seleção de situações significativas na praia de Ponta Negra, buscamos 

desvendar as dinâmicas do circuito inferior fora de sua área tradicional de comércio. Dessa 

forma, na área selecionada para investigação elegemos as situações geográficas que revelam, 

num primeiro momento, a expansão do circuito superior a partir do turismo, enquanto num 

segundo momento mostram a forma como as variáveis do período (técnica, ciência, finanças e 

a informação) se geografizam nos lugares, transformando a economia do circuito inferior.  

Nesse sentido, fica evidente que a situação geográfica (SILVEIRA, 1999) será um 

instrumento metodológico fundamental para pesquisa. Tal opção se fez necessário uma vez 

que no esforço de analisar um lugar ou uma região: 

 
[...] não seríamos convocados a estudar todos seus elementos conhecidos num 

inventário sem hierarquias, mas a compreendê-la como uma ou mais situações 

significativas, decorrentes da geografização dos eventos, detectando certos 

problemas-chave que obrigam, com mais evidência, a uma permanente referência ao 

país, ao mundo e a uma indagação sobre seus dinamismos. (SILVEIRA 1999b, 

p.24). 
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Embora tenha sido delimitado um recorte espacial da pesquisa que coincide com os 

limites do bairro de Ponta Negra, esta preocupação com o limite não deve encobrir nossa 

preocupação com os processos, até porque a divisão do território em bairros certamente não 

coincide com o limite de extensão dos processos que nele se desenvolvem. Além disso, 

nenhum lugar pode ser explicado por ele próprio, daí a nossa preocupação não somente com o 

bairro, mas com a conexidade existente entre a cidade, o estado, o país e o mundo. 

Pelo exposto, ressaltamos que em nossas reflexões sobre os circuitos da economia 

urbana na cidade de Natal, tentamos conciliar a descrição e a explicação, ou seja, realizamos 

uma analise teórico-empírica visando mostrar a manutenção e expansão do circuito inferior 

frente ao paralelo crescimento do circuito superior na cidade. Para tanto, buscamos os 

elementos explicativos e suas implicações territoriais também a partir de um recuo histórico e 

da identificação de eventos que dão início, efetivamente, as atividades econômicas na cidade 

no atual período. 

Acrescentamos que nosso objetivo não pauta-se numa análise comparativa, até porque 

cada lugar deve ser explicado por sua singularidade, fruto de diferentes conjuntos de ações, 

bem como temporalidades adversas dos objetos que nele se instalam. Nesse sentido é que 

 
A singularidade dos diferentes lugares resulta da combinação diferenciada de certas 

possibilidades do período, da formação socioespacial e da região com o conjunto de 

existências preexistente em cada lugar. Assim, o arranjo entre o complexo de 

variáveis toma um peso diferente em cada lugar e, conforme afirma Santos (1996b, 

p.24), mesmo que haja semelhanças entre certos resultados aparentes, isso não 

significa que haja repetição das causalidades, o que, de qualquer modo, seria 

impossível (MONTENEGRO, 2012, p. 07).  

 

 Feito essas considerações, destacamos que o trabalho está dividido em três capítulos: o 

primeiro traz a discussão teórica acerca dos circuitos da economia urbana, no qual buscamos 

caracterizá-los apresentando como os agentes usam o território como recurso e como abrigo, 

juntamente com nossa concepção de espaço geográfico, respaldado na linha de pensamento do 

autor Milton Santos.  

 Ainda no primeiro capítulo, enfatizamos os usos do território pelos circuitos da 

economia urbana em Natal, mostrando a lógica de inserção dos agentes do circuito superior e 

aonde se instalam correlato à expansão urbana da cidade e a configuração territorial 

resultante. Além disso, evidenciamos a expansão do circuito inferior na cidade, tanto nas 

áreas periféricas (Regiões Administrativas Norte), quanto nas áreas centrais da cidade, como 

os bairros Cidade Alta e Alecrim e ainda em áreas privilegiadas, como no entorno dos 

shoppings. 
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 O segundo capítulo está verticalizado nas análises da inserção e expansão do circuito 

superior a partir das atividades turísticas na cidade, mediadas pelas ações do Estado, como o 

megaprojeto turístico Parque das Dunas / Via Costeira em meados da década de 1980 e 

Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte (PRODETUR/RN). 

Além disso, por meio da espacialização do fenômeno turístico na cidade, mostramos 

como a atividade é seletiva e pontual, ao passo que apenas se insere e se concentra nos lugares 

com condições vantajosas para sua ação, bem como não trouxe o desenvolvimento social que 

se esperava com ela. Destacamos ainda as fragilidades nas metodologias que servem para 

dimensionar a importância econômica do turismo no país. 

 Já no terceiro capítulo evidenciamos as relações de complementaridade e concorrência 

dos circuitos da economia urbana no bairro e na praia de Ponta Negra, ressaltando a expansão 

do circuito inferior frente à presença dos agentes hegemônicos e as dinâmicas que definem e 

estruturam o circuito inferior no atual período fora dos lugares tradicionais de comércio. 

Portanto, nesse capítulo enfatizamos as formas de trabalho realizado pela população 

pobre em uma praia da cidade, ressaltando como ou em que medida esse circuito se beneficia 

das modernizações do território potiguar no que concerne ao turismo, assim como explicando 

como atividades tão dispares (no que se refere a organização, tecnologia e capital) estão 

imbricadas no território e dão forma a economia urbana.  

Nesse sentido, nossa preocupação, na etapa final do trabalho, foi mostrar como o 

circuito inferior se articula para trabalhar no território, sendo uma forma de resistência ou até 

mesmo de sobrevivência perante as imposições do capital (agentes hegemônicos) que ditam 

os lugares eleitos para a sua reprodução. 

Por fim, realizamos algumas considerações acerca dos resultados obtidos a partir da 

construção deste trabalho dissertativo. Com isso, esperamos que a nossa pesquisa possa 

fomentar o interesse de novos estudos e contribuir para o conhecimento da realidade 

socioespacial das cidades litorâneas do país. 
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2. OS CIRCUITOS DA ECONOMIA URBANA EM NATAL-RN: DA LÓGICA 

GLOBAL À CONTRARRACIONALIDADE DO LUGAR. 

 

O mundo, a partir do período técnico-científico-informacional, caracterizado pela 

profunda interação entre a ciência e a técnica, e sob a égide do mercado, tornou-se muito mais 

articulado e integrado por meio das grandes empresas. Logo, essas empresas produzem 

privadamente suas próprias normas, sendo geralmente e sob muitos aspectos, alheio aos 

contextos que estão se inserindo (SANTOS, 2008b). 

Cria-se, então, nas cidades uma “luta” pelo uso do território entre as grandes empresas 

- que assumem uma posição ativa - e as demais empresas, marcadamente “passivas”, 

subordinadas. Por esse motivo, empresas e instituições, dos mais variados níveis, convivem 

em constantes conflitos, cabendo aos Estados e as esferas locais suprimir ou atenuar essa 

situação através de regulações. 

Essa situação de “convivência necessária, mas de conflito inevitável” também se 

manifesta por meio dos usos da infraestrutura local. Se por um lado observamos uma 

corporatização do território, na qual a destinação dos recursos públicos volta-se para atender 

às necessidades das grandes empresas; por outro constatamos que os agentes não 

hegemônicos respondem conforme sua própria racionalidade (SANTOS, 2008b). 

Essa racionalidade é expressa, no campo das atividades econômicas, pelo circuito 

inferior com todas as suas formas de organização: micro empresas pouco capitalizadas, 

adequadas nas próprias residências ou em estabelecimentos comerciais, podendo ser familiar 

ou individual; vendedores ambulantes próximos a empresas do circuito superior ou em 

centros populares; pequenas indústrias, como a alimentícias e de vestuário atendendo 

mercados locais e/ou regionais etc..  

Podemos acrescentar ainda que essa racionalidade (ou contrarracionalidade na 

concepção hegemônica) se manifesta também pela apropriação das variáveis modernas (a 

técnica, a informação, o consumo, a publicidade e as finanças), próprias do circuito superior, 

para se fortalecerem e permanecerem no mercado cada vez mais competitivo. Aliado a isto, 

conta também com as relações de proximidade, uma forma de rede social, organizada para 

servir de resistência às forças hegemônicas contemporâneas (RIBEIRO, 2000). 

Dessa forma, devemos analisar a cidade sempre como uma totalidade, seja qual for sua 

dimensão ou localização, pois permite a coexistência dos diferentes agentes e abriga variadas 

redes, manifestações, fluxos etc.. De acordo com Arroyo (2008), para entendê-la é necessário 

também reconhecer que a mesma é uma totalidade dentro de duas outras totalidades, ou seja, 
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o mundo e a formação socioespacial nacional que, por sua vez, expressam e se concretizam 

justamente na cidade. Portanto, são os processos que compõem a cidade, imbricados, que 

determinam seu dinamismo, variando conforme os eventos e os agentes envolvidos. 

Por esse motivo a cidade de Natal está paulatinamente mais sintonizada com o ritmo 

do mundo e do Brasil, principalmente quando se observa a penetração da ciência, da 

tecnologia, da finança e da informação
7
 no território, permitindo a interdependência da escala 

global até a local. Contudo, estamos cientes de que a forma e a intensidade dessa 

interdependência ainda são pouco expressivas, se comparada com as principais metrópoles 

brasileiras que participam ativamente da rede urbana nacional e mundial. 

Para articular essa totalidade que a cidade representa, optamos pela sua análise através 

dos circuitos da economia urbana, proposta teórica do autor Milton Santos na década de 1970, 

que envolvem as atividades econômicas e seus respectivos agentes por meio dos diferentes 

níveis de tecnologia, organização, capital e trabalho.   

Sendo o resultado das modernizações que atingem os países subdesenvolvidos, os 

circuitos da economia urbana, caracterizam a urbanização, em constante transformação, dos 

países subdesenvolvidos. Todavia, como vetores modernos são seletivos, atingindo apenas 

alguns pontos das cidades, privilegiam o uso de parcelas do território, deixando as demais, 

juntamente com sua população, à margem do processo. Por isso, o circuito inferior é o 

resultado indireto das modernizações que atingem os países. Corroborando com nossas 

análises, Arroyo, (2008, s.p) destaca que: 

 
Ao mesmo tempo, os dois circuitos da economia urbana servem para entender a 

cidade como totalidade, já que eles se relacionam entre si por meio da cooperação, 

da concorrência e/ou da subordinação. Os circuitos superior e inferior interagem e 

participam do movimento que se desenvolve dentro da mesma cidade: trata-se de um 

único meio construído, embora desigual e fragmentado, e de um único mercado, 

embora fortemente segmentado. 

 

Por esse motivo, mesmo que as grandes empresas busquem homogeneizar o mundo 

conforme sua lógica para melhorar suas atuações pode observar que as cidades, sobretudo, as 

metrópoles, se configuram a partir de diversas combinações materiais e sociais. Logo, embora 

os agentes não hegemônicos não possuam de forma absoluta o poder, através de sua 

criatividade e seu número, os mesmos conseguem interferir também na configuração do 

território, usando-o como abrigo. Tais agentes, tendo o território como abrigo, buscam 

                                                           
7
 Como destaca Silveira (2007a, p. 2), “Produtoras de um movimento ao mesmo tempo harmonioso e crítico, a 

tecnociência, a informação e a finança se planetarizam e alcançam, como formas ou nexos, como realidades ou 

tendências, todos os lugares do planeta”. 
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incessantemente uma adaptação do meio geográfico ao qual estão inseridos, criando e 

recriando estratégias para garantirem suas sobrevivências nos lugares. 

Ressaltamos, nesse momento, que nossas análises estão pautadas no conceito de 

espaço geográfico
8
 a partir do território usado, visto que este está voltado para a 

operacionalização daquele conceito. Desta forma, conforme Santos (2005), o território usado 

deve se compreendido como sinônimo de espaço geográfico, espaço banal, ou seja, espaço de 

todos os agentes, de todas as instâncias da sociedade. 

Destacamos, nesse ínterim, que o entendimento de espaço geográfico como sinônimo 

de espaço banal nos impõe que levemos em consideração todos os elementos e a perceber a 

inter-relação entre os fenômenos (SANTOS et al., 2000). Assim, o espaço geográfico, 

empiricizado pelo território usado, é o resultado de processos históricos acrescido das bases 

materiais e sociais que as novas ações impõem. Ampliando a compreensão, temos que a 

 
[...] perspectiva do território usado conduz à ideia de espaço banal, o espaço de 

todos, todo o espaço. Trata-se do espaço de todos os homens, não importa suas 

diferenças; o espaço de todas as instituições, não importa a sua força; o espaço de 

todas as empresas, não importa o seu poder. Esse é o espaço de todas as dimensões 

do acontecer, de todas as determinações da totalidade social. É uma visão que 

incorpora o movimento do todo, permitindo enfrentar corretamente a tarefa de 

análise. Com as noções de território usado e de espaço banal, saltam aos olhos os 

temas que o real nos impõe como objeto de pesquisa e de intervenção (SANTOS et 

al. 2000, p. 104).  

 

Completando essa discussão, acrescentamos a noção de território como abrigo e como 

recurso, ideia original do autor Jean Gottman e complementada por Santos (1998). Para 

Gottman (2012 [1975]), ao considerar o território “uma porção do espaço geográfico que 

coincide com a extensão espacial da jurisdição de um governo. Ele é o recipiente físico e o 

suporte do corpo político organizado sob uma estrutura de governo.”, destaca que esse 

conceito deveria ser usado para buscar o bem estar do povo que o ocupa. Todavia, há um 

dilema para seu povo, pois é tradicionalmente usado como abrigo e como recurso. Logo, 

Gottman concebia o território tanto como um reduto para propósitos estratégicos (políticos e 

militares) e uma plataforma de oportunidades para o desenvolvimento econômico, como um 

abrigo para a segurança da população. 

Isto posto, na concepção de Santos (1998) temos que o território como recurso é 

aquele usado pelos agentes hegemônicos de forma seletiva, garantindo a realização de 

interesses particulares. Assim, o rebatimento das ações hegemônicas leva a permanentes 

                                                           
8
 O espaço geográfico é formado, conforme Santos (2008b, p. 63), 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”. 
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adaptações no uso do território, “com adição de uma materialidade funcional ao exercício das 

atividades exógenas ao lugar, aprofundando a divisão social e territorial do trabalho, mediante 

a seletividade dos investimentos econômicos que gera um uso corporativo do território” 

(SANTOS et al. 2000, p. 108).  

Paralelo a esse uso do território por poucos agentes, tem-se um território marcado pela 

contiguidade, ou seja, por um número exorbitante de agentes não hegemônicos, que o utiliza 

como abrigo
9
. Contudo, o território serve como abrigo para a maioria não só da população, 

mas também das empresas menores, como é o caso do circuito inferior. Por esse motivo, para 

estes agentes, o território continua sendo sinônimo de nação e de Estado, pois não podem ou 

não se valem de toda fluidez do período; restando-lhes, principalmente, os resultados indiretos 

das modernizações que atingem o território: subempregos e parcelas das cidades desprezadas 

(SANTOS 1998; 2005). 

Na realidade, observamos que uma mesma fração do território pode ser abrigo e 

recurso, visto que em certos momentos pode condicionar ações mais pragmáticas do circuito 

superior e, ao mesmo tempo, ações mais generosas do circuito inferior. Dessa forma, são 

justamente esses movimentos concomitantes que explicam a cidade atualmente, a partir da 

relação entre o global e o local (SANTOS, 2004).  

Desta forma, concordamos com Montenegro (2006) ao considerar que a teoria dos 

circuitos da economia urbana permite avançar na compreensão do espaço geográfico enquanto 

território usado, nos quais os agentes de cada circuito possui força diferente. Assim, enquanto 

os agentes do circuito inferior usam o território como abrigo, os agentes do circuito superior 

usam-no como recurso para realização de seus interesses corporativos. Mesmo cientes de que 

cada ação, hegemônica ou hegemonizada, se dá conforme o seu tempo, as diversas ações se 

dão conjuntamente, na qual o espaço reúne a todas, além de expressar as múltiplas e desiguais 

combinações de uso do território e do tempo. 

Assim, ao adotarmos a teoria dos circuitos da economia urbana como recorte para 

nossas reflexões, consideramos a cidade como totalidade em constante movimento e que 

abriga duas diferentes áreas de mercado diferenciadas, porém complementares. Destarte, a 

cidade só pode ser compreendida a partir da coexistência das divisões territoriais do trabalho 

(SANTOS 2008a; MONTENEGRO, 2006). 

                                                           
9
 Estamos cientes que a compreensão do território como abrigo não se refere apenas aos agentes não 

hegemônicos, mas o abrigo de todos os homens, instituições e organizações, recuperando a ideia de espaço 

banal. Todavia, para enfatizar o uso específico pelos agentes não hegemônicos, fizemos tal distinção, pois as 

grandes empresas usam o território como abrigo e como recurso. 
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Nessa perspectiva, os circuitos da economia urbana nos ajuda a analisar a divisão do 

trabalho a partir da coexistência dos diferentes tipos de trabalho, pois constantemente 

presenciam-se divisões do trabalho que se sucedem e coexistem a cada período. Contudo, 

salientamos que mesmo que se trabalhe com uma divisão do trabalho oriunda do passado, a 

ação é sempre presente, carregada de rugosidades
10

, ou seja, de heranças de formas espaciais 

pretéritas produzidas em momentos distintos do modo de produção (SANTOS, 1978; 2008a). 

Portanto, o reconhecimento da existência de dois circuitos na economia urbana e sua 

interação dialética representa um novo paradigma de análise da urbanização nos países 

subdesenvolvidos. Essa teoria, então, é um esforço do autor Milton Santos em realizar uma 

interpretação sistemática e interdisciplinar acerca da evolução econômica, política, social e, 

ao mesmo tempo, geográfica dos países subdesenvolvidos.  

O autor considerava que as teorias utilizadas anteriormente para a interpretação de 

fenômenos, tais como a urbanização, evolução urbana, as relações entre diferentes territórios 

dentro de um país etc., eram, em sua maioria, uma imitação imperfeita ou mesmo uma 

deformação das realidades dos países desenvolvidos. Desse modo, praticamente não levavam 

em consideração os fenômenos que ocorriam nos países subdesenvolvidos. Contribuindo com 

essa análise, Oliveira (2008, p. 61) destaca que:  

 
A teoria sobre os dois circuitos é também uma inserção crítica nos debates em torno 

das questões do desenvolvimento. Os argumentos propostos na teoria dos circuitos 

da economia urbana pretendem uma contraposição às interpretações que associam o 

subdesenvolvimento à idéia de atraso. A força dos argumentos dessa teoria está 

justamente em enfatizar que se trata de uma análise espacial do processo de 

modernização tecnológica, tomado como origem e explicação da existência e do 

funcionamento dos circuitos da economia urbana.  

 

Assim, essa teoria se propõe a fazer uma leitura do fenômeno da urbanização e a 

organização do espaço geográfico sob um novo enfoque, modificando muitas noções que 

estavam em vigor naquele período. Uma delas eram as abordagens que, ao utilizar métodos 

estatísticos e matemáticos para análise, chegavam a resultados com grande abstração, 

desconsiderando questões fundamentais, como, por exemplo, a redução de trabalhadores nos 

setores mais dinâmicos da economia devido os impactos das novas tecnologias. 

Constatamos assim que o autor foi inovador ao compreender e analisar as cidades 

subdesenvolvidas a partir de suas características comuns e de seus fatores de diferenciação, 

                                                           
10

 Como assevera Santos (1978, p. 138), “as rugosidades nos oferecem, mesmo sem tradução imediata, restos de 

uma divisão de trabalho internacional, manifestada localmente por combinações particulares do capital, das 

técnicas e do trabalho utilizados”. 
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deixando para trás modelos “importados” dos países desenvolvidos, além de contrapor às 

interpretações que relacionam o subdesenvolvimento com o atraso. 

Ademais, os circuitos da economia urbana podem ser vistos como subsistemas do 

sistema urbano, no qual todas as formas de trabalhos estão associadas. Ambos possuem a 

mesma origem, embora compreendam resultados diretos e indiretos da modernização 

tecnológica e organizacional característicos do meio técnico-científico-informacional. Logo, 

os circuitos não são sistemas fechados em si mesmo, pois estabelecem relações de 

complementaridade e de concorrência.  

Todavia, a complementaridade dos circuitos não suprime a concorrência e a 

hierarquia, na qual o circuito inferior é, na maioria dos casos
11

, dependente do circuito 

superior ao passo que necessita dos serviços prestados pelos fornecedores de crédito, por 

atacadistas e, por vezes, de transportadores (SANTOS, 2008a).  

Como destaca Montenegro (2012), com a inserção dos vetores da globalização nos 

lugares, variando os níveis de intensidade e diferentes nexos, o conteúdo do meio técnico-

científico-informacional produz diferencialmente a pobreza, implicando, nesse sentido, uma 

manifestação diferenciada do circuito inferior nos diversos territórios, nas cidades.  

Observamos, dessa forma, um paralelo crescimento das atividades modernas, ou seja, 

do circuito superior e as atividades tradicionais e/ou precárias do circuito inferior. Enquanto o 

primeiro está associado a uma a divisão social do trabalho e permitida pela expansão das 

redes técnicas, o segundo é dependente dos conteúdos dos lugares onde se instaram e 

multiplicam-se mesmo realizando formas de trabalho com capitais reduzidos (SANTOS, 

2008a). Portanto,  

 
Com a modernização contemporânea, todos os lugares se mundializam. Mas há 

lugares globais simples e lugares globais complexos. Nos primeiros apenas alguns 

vetores da modernidade atual se instalam. Nos lugares complexos, que geralmente 

coincidem com as metrópoles, há profusão de vetores: desde os que diretamente 

representam as lógicas hegemônicas, até o que elas se opõem. São vetores de todas 

as ordens, buscando finalidades diversas, às vezes externas, mas entrelaçadas pelo 

espaço comum. Por isso a cidade grande é um enorme espaço banal, o mais 

significativo dos lugares. Todos os capitais, todos os trabalhos, todas as técnicas e 

formas de organização podem ai se instalar, conviver, prosperar. Nos tempos de 

hoje, a cidade grande é o espaço onde os fracos podem subsistir. (SANTOS, 2008b, 

p. 322). 

 

                                                           
11

 As atividades nunca são totalmente autônomas, pois dependem da aquisição de algum insumo ou mesmo 

ferramenta fornecida por empresas do circuito superior e, principalmente, porque a existência e a expansão do 

circuito inferior se explicam pelo déficit de empregos e serviços não atendidos pelo circuito mais moderno da 

economia (ARROYO, 2008).   
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Cientes, então, que as diferentes divisões do trabalho coexistem e possuem suas 

relações diferenciadas com o lugar, bem como o trabalho proposto está pautado na teoria dos 

circuitos da economia urbana, verticalizaremos adiante nossas reflexões sobre esses circuitos, 

a partir de suas características e suas organizações na cidade de Natal. 

Resultado dos diferentes níveis de organização, tecnologia e disponibilidades de 

capital nas atividades econômicas da cidade, estes circuitos são oriundos da existência de uma 

enorme parcela da população vivendo de atividades ocasionais ou com salário muito baixo, 

em detrimento de uma minoria com altos salários. Cria-se, então, na cidade uma divisão entre 

os sujeitos que têm acesso aos bens e serviços de forma permanente, oferecidos pelo mercado, 

e aqueles que não têm, mesmo que dotados das mesmas necessidades. Como nos aponta 

Santos (2008a, p. 37): 

 
Isso cria ao mesmo tempo diferenças quantitativas e qualitativas no consumo. Essas 

diferenças são a causa e o efeito da existência, ou seja, da criação ou da manutenção, 

nessas cidades, de dois circuitos de produção, distribuição e consumo dos bens e 

serviços.    

 

Diante do descrito, é possível perceber que a economia urbana é composta por um 

circuito superior, também articulado com o circuito superior marginal, embora este último não 

constitua um terceiro circuito, e um circuito inferior, apesar de ambos não poderem ser vistos 

de forma dissociada.  

O circuito superior é o resultado direto das modernizações que atingem o território, 

sendo composto pelos bancos, indústrias e comércio de exportação, indústria urbana moderna, 

comércio moderno, inclusive atacadista, serviços modernos e transportadores (SANTOS, 

2008a). Como nos informa Silveira (2007a), devido à relevância da informação e da finança 

no atual período, deve-se acrescentar a esse quadro as corporações globais e multisetoriais, 

empresas de produção e serviço de alta tecnologia, grandes firmas do entertainment, empresas 

de consultoria e firmas produtoras de informação, além do sistema financeiro, como, por 

exemplo, os fundos de investimento, fundos de pensão etc. 

Já o circuito inferior
12

 constitui-se essencialmente por formas de fabricação de “capital 

não intensivo”, serviços não modernos fornecidos a varejo, comércio não moderno e de 

pequena dimensão, inclusive ambulante, e é moldado pelos tempos e formas do lugar. Dito de 

outra forma, ele abarca a fabricação e comércio em pequenas quantidades, diversas formas de 

                                                           
12

 Além disso, constitui-se através de uma gama de condições de emprego, podendo ser: pequenas empresas, 

acordos pessoais entre funcionário e patrão, trabalho autônomo ou trabalho familiar. 
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artesanato, prestação de serviços banais, reparação e consertos, alguns transportes e, 

principalmente, utiliza-se de capitais reduzidos (SANTOS, 2008a; SILVEIRA, 2007a). 

Segundo Xavier (2009, p. 9-10), 

 
A origem destes dois circuitos estaria na forma como, a partir do período 

tecnológico que tem início com a Revolução Técnico-científica após a Segunda 

Guerra Mundial, as sucessivas modernizações passaram a chegar aos países 

subdesenvolvidos se sobrepondo aos sistemas pré-existentes, levados a uma 

adequação frente a novas situações. Não apenas a produção, mas também a 

distribuição e o consumo se transformaram, gerando novas combinações e 

coexistências entre o novo e o velho. Estas modernizações têm chegado aos países 

periféricos de forma seletiva, de tal forma que a produção moderna se concentra em 

certos pontos do território enquanto o consumo, respondendo às forças de dispersão, 

tende, de um lado, a se expandir territorialmente, mas, de outro, a também ser freado 

em função dos diferentes níveis de renda. 

 

Temos ainda o circuito superior marginal, que, segundo Santos (2008a, p.103) é o 

“resultado da sobrevivência de formas menos modernas de organização ou resposta a uma 

demanda incapaz de suscitar atividades totalmente modernas”. Ainda conforme o mesmo 

autor, essa demanda pode vir tanto de atividades modernas, quanto do circuito inferior. 

Portanto, o circuito superior marginal possui, ao mesmo tempo, um caráter residual e um 

caráter emergente. Nesse sentido, Silveira (2007b) afirma que o circuito superior marginal 

pode se consolidar passando a fazer parte do circuito superior puro, mas, geralmente não 

consegue tal objetivo, sendo forçado a uma rugosidade, um circuito superior marginal 

residual. 

Diante desse contexto e pautados nas reflexões de Silveira (2007a) e Montenegro 

(2012), consideramos que no atual período as atividades do circuito superior representam os 

motores da divisão territorial do trabalho, regulada, sobretudo, pelos conteúdos determinantes 

do meio técnico cientifico informacional
13

, da “cara geográfica da globalização” (SANTOS, 

2008b, p. 239). 

Logo, os lugares são preparados a partir de uma especialização que atendem, grosso 

modo, a demandas da globalização. Como destacamos no capítulo seguinte sobre o turismo 

em Natal, essas demandas geram infraestruturas e novos objetos técnicos que são difundidos 

desigualmente no território, criando densidades técnicas altamente diferenciadas para receber 

novas atividades projetadas nos lugares. 

No atual período, os agentes hegemônicos, munidos com um sistema de informação 

para lhes atender, utilizam-se de todas as redes e de todos os territórios. Contudo, como nos 

                                                           
13

 Com base em Santos (2008b), tais conteúdos são: as finanças, as técnicas, a ciência e a informação.  
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aponta Santos (2008b, p. 243) “Eles preferem o espaço reticular, mas sua influência alcança 

também os espaços banais mais escondidos”. 

É nesse sentido que Silveira (2009) afirma que cada empresa ou ramo de atividade 

produz uma lógica territorial que se manifesta pelo conjunto de pontos e áreas de interesse 

para sua operação, que ultrapassa a própria firma, projetando-se sobre outros agentes sociais. 

“São os pontos essenciais ao exercício da atividade de um circuito superior, que revela sua 

capacidade de macro-organizar o território nacional” (SILVEIRA, 2009, p. 69). 

Ademais, as variáveis determinantes transformaram-se também em dominantes 

(SILVEIRA, 2007a), pois ao se inserirem no território modifica as divisões territoriais do 

trabalho nele presente, isto é, o circuito superior marginal e o circuito inferior. Dessa forma, 

ao abrigar o circuito superior, as cidades tornam-se o lugar das produções modernas, 

globalizadas, mesmo que também acompanhadas de um amplo circuito inferior, em constante 

expansão (MONTENEGRO, 2012). Por essa razão: 

 
Essa complexa justaposição de divisões territoriais do trabalho pede, portanto, um 

olhar atento às contradições. Nos dias de hoje, a pobreza parece resultar não apenas 

da exclusão da modernidade contemporânea, mas sobretudo da presença desta. De 

certo modo, a pobreza advém da banalização das variáveis determinantes e, por isso, 

não pode ser estudada à margem da riqueza (SILVEIRA, 2007a, p.4). 

 

Por esse motivo, embora ao analisar as características de cada circuito da economia 

observe-se a existência de certo grau de oposição, há também a interdependência entre eles. 

Tal oposição é expressa ao constatarmos que circuito inferior encontra os seus elementos e 

sua articulação, geralmente, na cidade e na região, enquanto o circuito superior usualmente 

tem suas atividades locais integradas ao contexto nacional e internacional. Porém, em cada 

circuito aparecem elementos que os ligam por meio de uma lógica interna, tais como: 

tecnologias, organização, dimensão de atividades, utilização ou não de publicidade, número 

de empregos etc. (SANTOS, 2008c). 

Esse é um dos principais motivos pelos quais os estudos de organização espacial em 

países subdesenvolvidos não podem ser feito sem uma visão da totalidade, ou seja, uma visão 

que leve em conta a existência de ambos os circuitos. Logo, os circuitos da economia urbana 

devem ser caracterizados pelo conjunto de suas atividades, já que apresentam-se 

espacialmente imbricados no território. Ademais, como ressalta Silveira (2007a, p. 03): 

 
Hoje, em tempos de pobreza estrutural, a riqueza produzida pelo circuito superior 

não pode ser compreendida sem a pobreza própria do circuito inferior, que este 

também perpetua. O espaço é assim considerado não apenas como econômico, mas 

como espaço banal (SANTOS, 1996) por abrigar a totalidade das existências. 
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Nesse momento, para melhor entendimento sobre os circuitos da economia urbana, 

julgamos pertinente mostrar, mesmo que sucintamente, algumas características desses 

circuitos, para embasar as discussões que seguem. Todavia, no decorrer dos capítulos 

traremos novas faces desses circuitos, sobretudo, do circuito inferior e sua organização 

diferenciada na praia de Ponta Negra.  

Com base no proposto, temos que o circuito superior utiliza um importante e elevado 

nível tecnológico, bem como dispõe de crédito bancário – sendo normal grandes firmas 

criarem e controlarem bancos, tornando um meio também de controlar outras atividades e 

eventualmente absorvê-las. Já as atividades do circuito inferior estão simultaneamente 

baseadas, geralmente, no crédito pessoal e dinheiro líquido, utilizando pouca tecnologia 

(SANTOS, 2008a). Embora essa realidade venha sendo modificada nos últimos anos.  

As atividades do circuito superior manipulam grandes volumes de bens, ao passo que 

as do circuito inferior, no comércio e nos setores de fabricação, trabalham com pequenas 

quantidades. Contudo, também no circuito moderno as quantidades podem ser limitadas, com 

as lojas especializadas de grifes, nos quais os preços elevados são devido à qualidade do 

produto oferecido, a marca e uma demanda muito especifica (Ibid.). 

Enquanto no circuito superior o capital é comumente grande, devido à tecnologia 

utilizada, no circuito inferior as atividades de trabalho intensivo utilizam menos capital e 

podem progredir sem uma organização burocrática. Em relação ao emprego, as atividades 

modernas são poupadoras de mão de obra, enquanto no circuito inferior os empregos são 

volumosos. Esse é um dos principais motivos pela expansão do circuito inferior no período 

atual (SANTOS, 2008c).  

No circuito moderno os preços são geralmente fixados (ou pelo menos se apresentam 

como tal publicamente). Já no circuito inferior, são submetidos à discussão entre o comprador 

e o vendedor, na qual a “pechincha”, o regateio faz parte do cotidiano. A tarefa, no circuito 

superior, é acumular o capital indispensável à manutenção da atividade e à sua renovação, 

enquanto no circuito inferior, a acumulação não é, a priori, fundamental, o importante é a 

sobrevivência e assegurar a vida familiar diária e, quando possível, participar do modo de 

consumo da vida moderna (Ibid.).   

No que concerne à margem de lucros, o circuito superior possui baixo lucro por 

unidade, mas volumoso pela quantidade de negócios (exceto em produtos de luxo), já o 

circuito inferior possui uma margem de lucro elevado por unidade, mas vende, geralmente, 

em pequenas quantidades (SANTOS, 2008a). 
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A atividade no circuito superior está amplamente baseada em anúncios, na 

propaganda, já no circuito inferior não é tão necessária - graças ao contato direto com os 

consumidores e, por muitas vezes, por se valer da propaganda do circuito superior, já que há 

falsificação de muitos produtos - nem possível (para todos) visto que os lucros servem para a 

subsistência do agente e sua família (Ibid.). Todavia, é uma realidade atualmente, por alguns 

agentes do circuito inferior, utilizar algumas formas de propagandas: calendário, carro de 

som, panfletos etc.  

Para a manutenção das atividades modernas é necessário altos custos fixos, que 

comumente aumentam com o tamanho da empresa. Já nas firmas do circuito inferior quase 

não têm custos fixos. Ressaltamos também que a relação com o consumidor no circuito 

superior é impessoal e/ou com papéis, enquanto no circuito inferior é direta, personalizada 

(Ibid.).  

Por fim, temos que o circuito superior beneficia-se direta ou indiretamente da 

assistência governamental, por meio de implantação de infraestrutura, subsídios, redução de 

impostos etc. Em contrapartida, o circuito inferior, além de, geralmente, não ter subsídios 

governamentais, por vezes, são perseguidos, como é o caso dos vendedores ambulantes 

espalhados nas cidades (Ibid.). 

 

 

2.1. A EXPANSÃO DO COMERCIO E DOS SERVIÇOS MODERNOS EM NATAL: O 

CIRCUITO SUPERIOR E SUA CAPACIDADE DE MACROESTRUTURAR A 

CIDADE 

 

Iniciando esse tópico, queremos ressaltar que nosso objetivo aqui não é o de realizar 

um inventário dos estabelecimentos do circuito superior em Natal. Todavia, estamos 

motivados a mostrar a espacialização do fenômeno (expansão dos agentes hegemônicos na 

cidade) e seus rebatimentos na configuração territorial da cidade que, particularmente, passou 

por expansões atreladas ao desenvolvimento das novas atividades econômicas, amparadas 

pela ação do Estado. Logo, a priorização do circuito superior nesse tópico é apenas uma forma 

de mostrar como esses agentes possuem a capacidade de macro organizar a cidade, para num 

segundo momento, apontar como os circuitos estão imbricados.  

Feita essa consideração, observamos que Natal começou intensivamente seu processo 

de urbanização a partir da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), com a chegada dos soldados 

norte-americanos, havendo um maior fluxo de migrantes oriundos do interior do estado para 

trabalhar. Preteritamente, durante as primeiras décadas do século XX, teve como função 



42 

 

somente administrativa, devido a pouca expressividade das atividades econômicas, atendendo 

a uma demanda local (SILVA; GOMES, 2007). 

Todavia, para a análise da dinâmica econômica da cidade de Natal, avançamos para a 

década de 1960 para destacar que o processo de expansão urbana da cidade foi preponderante 

para os novos usos do território pelos circuitos da economia, principalmente, no que se 

referem às atividades de comércio e serviço moderno.  

Nesse sentido, sublinhamos que para o crescimento do comércio e serviço fosse 

possível, outras atividades econômicas tiveram seu grau de importância. A principal, no 

período, foi a indústria, visto que o Distrito Industrial na Região Administrativa Norte 

provocou uma expressiva expansão urbana da cidade, atrelado a construção de diversos 

conjuntos habitacionais e, por conseguinte, a demanda para o consumo. Ademais, foram 

indústrias que fizeram surgir uma grande variedade de novos serviços (educação, finanças, 

contabilidade, etc.), além de fomentar crescimento de muitas empresas já existentes.  

Logo, o início da década de 1960 é marcado por uma nova fase de urbanização da 

cidade de Natal. Isto porque a cidade deixou de se restringir às funções administrativas e de 

pequeno comércio para participar do contexto urbano do país, por meio da política de 

desenvolvimento regional de caráter urbano-industrial. 

Assim, o processo de urbanização da cidade se expandiu através da política 

desenvolvimentista implementada pelo Estado Militar, ao qual, na tentativa de eliminar as 

disparidades econômicas e sociais das regiões brasileiras, atuou no sentido de implantar 

indústrias e infraestrutura nos centros urbanos a fim de levar o Brasil à condição de “Grande 

Potencia” (BECKER; EGLER, 1998). 

As capitais do Nordeste passaram a receber indústrias através da política adotada pela 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE
14

), consequentemente, Natal 

inseriu-se neste contexto com a implantação do Distrito Industrial do Natal (DIN). A 

industrialização do Nordeste tinha uma de suas premissas corrigir a profunda desigualdade 

regional existente no país, sobretudo em relação ao Sudeste que, devido ao grande contingente 

populacional que migrava em busca de emprego e melhores condições de vida, 

sobrecarregava e agravava os problemas sociais já existentes naquele espaço (ARAÚJO, 

2004). 

                                                           
14

 Ressaltamos que além dos incentivos da SUDENE, outras políticas públicas e privadas atuaram no território 

de Natal no intento de financiar o crescimento urbano da cidade. Dentre elas, destacamos: a política habitacional, 

a extração de petróleo (devido à sede administrativa localizar-se em Natal), a expansão das atividades turísticas e 

das demandas de serviços.  
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Ressaltamos, porém, que mesmo que o setor industrial na capital potiguar não tenha se 

consolidado ao longo dos anos como setor predominante na economia da cidade, as indústrias 

instaladas, associadas às políticas do Sistema Financeiro de Habitação por meio do Banco 

Nacional de Habitação (BNH), contribuíram significativamente para incitar fluxo migratório 

para Natal, à medida que demandavam na época uma considerável mão de obra (COSTA, 

2000).  

Acrescentamos também que, nesse momento, determinados subespaços da cidade 

passaram por uma ação mais intensa de ampliação dos equipamentos urbanos, referente à 

infraestrutura. Tal ação visava atender aos interesses dos agentes hegemônicos, visto que sem 

ela o crescimento industrial não seria possível.  

Dessa forma, frente aos incentivos (incluindo-se também os financeiros e fiscais), a 

cidade atraiu capitais nacionais e estrangeiros, levando a diversificação dos ramos industriais. 

Entre as diversas indústrias atraídas pelo governo, destacam-se: Alpargatas Confecções, 

Soriedem Confecções, Matarazzo Indústria Reunidas, Purina Alimentos Balanceados, White 

Martins, Sanbra Sociedade Algodoeira Nordeste do Brasil S.A., Seridó Fiação Tecelagem e 

Confecções, Anderson Clayton Indústria e Comércio (CUNHA, 1991).  

Antes da década de 1960 predominavam as indústrias de transformação de bens de 

consumo leve (têxtil, alimentícia, calçados/confecções etc.). Contudo, com os incentivos 

dados ao setor, outros ramos ganharam notoriedade, como as indústrias de bens 

intermediários e de capitais. Logo, esse período ficou marcado pela inserção das atividades 

modernas na cidade, manifestação do circuito superior, através das indústrias. 

Nesse contexto, cabe-nos ressaltar duas importantes questões: primeira, o Estado teve 

um papel fundamental no desempenho das atividades econômicas na cidade (visto as 

construções de objetos técnicos), assim como da sua expansão urbana; segunda, a dinâmica do 

setor industrial (atrelada as constantes secas e à depressão das economias sub-regionais do 

estado) consolidou Natal como um polo de migração
15

 - que viam na capital uma alternativa 

de emprego e renda. Logo, esse período é marcado também pela expansão das atividades 

“tradicionais” do comércio e serviço do circuito inferior, visto a incapacidade das indústrias 

em absorve esse contingente que chegava à cidade. Temos então que: 

 

                                                           
15

 Embasando a afirmação, Costa (2000) destaca que na década de 1960 o saldo migratório chegou a 60.968 

migrantes, representando, aproximadamente, um quarto da população da cidade. Além disso, conforme dados do 

IBGE (1980), dos 416.898 habitantes da cidade em 1980, 215.629 eram migrantes. Isso representa 51, 7% da 

população total da cidade e demonstra a intensificação do fluxo migratório nessas décadas. 
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Nos países subdesenvolvidos, uma industrialização com alto coeficiente de capital 

atrai mais e mais pessoas, mas não é capaz de fornecer empregos suficientes. É por 

isso que desde os primeiros momentos de sua modernização, as cidades dos países 

subdesenvolvidos têm um terciário mais importante que o secundário, ao contrário 

do que se passou nos países desenvolvidos, onde a expansão do setor terciário foi a 

mais tardia (SANTOS 2008a, p. 71). 

 

Nesse período, como afirma Cunha (1987), a cidade de Natal teve um crescimento 

expressivo no número de habitantes, chegando a mostrar um crescimento em torno de 165% 

no período 1960 a 1980 (quando sua população atingiu 416.898 habitantes). Com o aumento 

notório da malha urbana, Natal passou por uma ampliação das suas atividades econômicas e 

infraestrutura. 

A integração de Natal no contexto industrial, junto ao número elevado de imigrantes, 

fez diversificar as atividades do setor terciário através de empresas prestadoras de serviços às 

indústrias, bem como pela expansão do comércio. 

Assim, os comércios e os serviços, num primeiro momento, se desenvolveram para 

atender a funções intermediárias complementares ao processo de industrialização e 

modernização agrícola. Contudo, a incapacidade de absorção da mão de obra recém-chegada 

à cidade pelo setor industrial, fez com que essas atividades ganhassem notoriedade em Natal, 

oferecendo trabalho a uma variedade de trabalhadores sem qualificação, expandindo o 

circuito inferior. Nesse sentido é que Santos (2008a) assevera que à medida que o país se 

industrializa, a urbanização torna-se cada vez mais terciária
16

. 

Mesmo cientes de que as indústrias alteraram significativamente a configuração 

territorial da cidade, principalmente, em seu sentido norte, foram as porções modernas das 

atividades de comércio e serviço que ampliaram os usos do território. Logo, a partir da década 

de 1970 a dinâmica e organização do espaço da cidade está também intimamente ligado com 

o crescimento das atividades do comércio e serviços modernos – com destaque para o turismo 

nos anos de 1980 (SILVA; GOMES, 2007). 

Historicamente, o comercio e serviço tem se expressado de forma diferenciado. Isto 

porque, a cada período de crescimento econômico, novas parcelas do território vão sendo 

usadas por essas atividades, levando a novas configurações territoriais. Dessa forma, 

observamos que bairros comerciais antigos, como a Ribeira, vêm perdendo sua dinamicidade 

em detrimento da expansão comercial e de serviços por outros subespaços da cidade. 

                                                           
16

 Mesmo ciente que a ideia dos circuitos da economia é mais abrangente que a terminologia primário, 

secundário e terciário, proposta do economista Colin Clark em 1930, por vezes recorreremos a esta a fim de 

facilitar a compreensão do trabalho. 
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Isto ocorre devido aos agentes dessas atividades estarem sempre buscando localizar-se 

próximo ao mercado consumidor, havendo a proliferação de estabelecimentos de comércios e 

serviços, tanto do circuito inferior, quanto do circuito superior, voltadas para atender aonde se 

torna mais rentável, ou seja, de forma descentralizada e próxima dos mercados consumidores. 

No que concerne a importância dessas atividades para a dinâmica econômica não só da 

cidade de Natal, mas para todos os países subdesenvolvidos, elas possuem um papel 

fundamental na dinâmica do sistema produtivo, pois contribui direta ou indiretamente para o 

desenvolvimento econômico. Na realidade, essas atividades atenuam os problemas estruturais 

e conjunturais do mercado de trabalho, visto a capacidade de multiplicação de ofícios que 

demandam pouco ou nenhum capital e mão de obra nem sempre qualificada/especializada 

(KON, 1996).  

Assim, as atividades comerciais e de serviços são as que mais absorvem os 

incrementos da força de trabalho, apesar da baixa remuneração e elevada jornada de trabalho 

normalmente requeridas. Isso ocorre devido à incapacidade das atividades agropecuárias 

reterem o contingente populacional nele engajado e, por outro lado, ao estágio técnico-

econômico dos países centrais que condicionaram um padrão de industrialização baseado em 

uma tecnologia de capital intensivo e com pouca capacidade de absorção da mão de obra. 

 Logo, o setor terciário registra uma expansão acelerada, desde a década de 1960, de 

emprego como contrapartida a dois importantes fenômenos: o rápido aumento da 

produtividade industrial que significou modernização das indústrias, maior grau de tecnologia 

e consequente automatização, e por outro lado a intensiva migração da zona rural para os 

centros urbanos (ROMERO, 1976). 

Mediante ao contexto, Cunha (1991) destaca que as atividades comerciais e de 

serviços em Natal se especializaram através de grandes unidades edificadas, voltadas para os 

diversos ramos que abarcam
17

. Dimensionando a importância das atividades terciárias para a 

cidade, constatamos que a mão de obra ocupada nos serviços aumentou de 22,5% em 1960, 

para 28,1 em 1980. Já no que se refere à participação do comércio na economia urbana o 

aumento foi ainda mais expressivo, ao passo que entre as décadas de 1970/80 a mão de obra 

empregada aumentou em 101%, absorvendo em 1980, 36,7% do pessoal empregado em Natal 
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 Dentre os empreendimentos criados na cidade e que expressam tal afirmação, temos: o Centro Administrativo 

do Estado e o Campus Universitário, a ampliação da rede escolar, a criação dos hospitais Walfredo Gurgel, 

Médico Cirúrgico e a ampliação de Policlínicas. Na década de 1970, a instalação do Centro de lançamentos de 

foguetes de Barreira do Inferno e do Laboratório do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a transferência do 

Comando do III Distrito Naval do Recife para Natal em 1975 e a presença de instituições como o CATRE - 

Comando Aéreo de Treinamento. 
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(CUNHA, 1991). Atualmente, as atividades relacionadas ao setor terciário mantêm-se 

expressiva e importante para a dinâmica econômica da cidade, visto que é responsável por 

70,75% do PIB municipal, conforme a tabela 01. 

 

Tabela 1 - Participação no Produto Interno Bruto Municipal – 2010. 

 

 Percebemos, a partir do apresentado até então, que historicamente a cidade de Natal 

possui sua economia vinculada às atividades comerciais e de serviços, aumentando sua 

importância a partir da inserção da atividade turística.  

Seguindo a expansão das atividades econômicas na cidade temos que, atrelada à 

expansão urbana, sobretudo, nas duas últimas décadas do século XX, houve uma 

desconcentração das atividades comerciais e de serviços. Entretanto, o inverso desse processo 

também ocorreu. Isto porque o próprio crescimento das atividades econômicas como, por 

exemplo, o turismo na década de 1980, juntamente com o desenvolvimento industrial 

promovido pela implantação do Distrito Industrial de Natal (DIN), promoveu a expansão da 

cidade no sentido Norte/Sul. Logo, podemos observar que o próprio surgimento do turismo 

promoveu a dispersão das atividades terciárias.   

Feito essa ponderação, Silva e Gomes (2007) ressaltam que o comércio e serviço 

geraram novos usos do território natalense para atender essa demanda crescente da população 

que se instalava, criando uma nova organização para a malha viária da cidade. Dessa forma, o 

território passou a se configurar através dos principais eixos viários que perpassaram a cidade 

em diversos sentidos, garantindo interesses dos agentes hegemônicos, porém margeados por 

estabelecimentos de menor produtividade. Isto posto, observamos que vários bairros ganham 

um número expressivo de estabelecimentos, dos dois circuitos da economia, para atender a 

demanda de consumidores. 
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 Conforme a metodologia do IBGE, a atividade de prestação de serviços nas Contas Regionais é constituída 

por: comércio e serviços de manutenção e reparação; serviços de alojamento e alimentação; transportes, 

armazenagem e correio; serviços de informação; intermediação financeira, seguros e previdência complementar 

e serviços relacionados; atividades imobiliárias e aluguéis; serviços prestados às empresas; administração, saúde 

e educação públicas e seguridade social; educação e saúde mercantis; e serviços prestados às famílias e 

associativos e serviços domésticos. 

ARRECADAÇÃO VALOR EM R$ % 

Valor adicionado bruto da agropecuária  16.638,00  0,14 

Valor adicionado bruto da indústria  1.797.838,00  14,99 

Valor adicionado bruto dos serviços
18

  8.487.905,00 70,75 

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios 1.695.021,00 14,13 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais – 2012. 
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A partir da exposição do mapa 02, o qual mostra a espacialidade do comércio e 

serviços em Natal, observamos que essas atividades estão distribuída por toda a cidade, 

embora a Cidade Alta e Alecrim mantenham-se com concentração de estabelecimentos. No 

mais, o mapa nos revela dois aspectos importantes: o crescimento econômico do bairro 

Potengi, na Zona Norte de Natal, sobretudo, a partir da década de 1990, fruto da criação de 

filiais das grandes empresas já instaladas na cidade; a expansão dos empreendimentos na 

Zona Sul da cidade para atender a demanda turística, como em Ponta Negra, ou a elite local, 

como Lagoa Nova.  

Merece destaque também os bairros do Tirol e Petrópolis, visto que até a década de 

1980 eram, fundamentalmente, residenciais – onde concentravam a população de melhor 

poder aquisitivo do período (SILVA, GOMES, 2007). Contudo, nas últimas décadas tais 

bairros vêm passando por um processo de redefinição de seus usos, ao passo que vem 

recebendo serviços na área de educação, lazer e, principalmente, saúde. No que se refere a 

esse último serviço, Tavares (2010) reforça nossa afirmação destacando que nesses bairros 

prevalecem uma concentração de serviços de saúde, de todos os níveis de complexidade, além 

de possuírem altas densidades técnicas, grande fluidez e ter as maiores rendas médias da 

cidade
19

. 
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 Todavia, assim como os outros tipos de serviços, os da saúde também vêm passando por um processo de 

dispersão pelo território para atender outras demandas, inclusive, as com rendas menores – como a Zona Norte. 
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Mapa 2 - Atividade empresarial por bairros de Natal - 2010. 
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No que se referem às principais vias
20

 de circulação de Natal, algumas merecem 

atenção especial, pois se configurando como grande densidade de atividades modernas. 

Dentre elas, destacamos as avenidas Hermes da Fonseca, Salgado Filho, Roberto Freire, 

Ayrton Senna, Prudente de Morais, Tomaz Landim, João Medeiros Filho e a Bernardo 

Vieira
21

. Como nos lembra Gomes, Silva e Silva (2003, p. 294)     

 
Essa nova espacialidade, ou relocalização, não ocorre de maneira espontânea ou 

mesmo por acaso. Sabiamente, os investimentos privados são instalados nessas vias, 

visto que no entorno de cada uma delas existe um grande contingente populacional 

que se entorna consumidor das atividades terciárias, garantindo, assim, a reprodução 

do capital. Além disso, é importante ressaltar que essas vias são facilitadoras do 

intenso fluxo de população que se desloca pelos diversos trajetos da cidade.  

 

Diferentemente do centro comercial antigo da cidade (Ribeira, Cidade Alta e 

Alecrim), encontramos nessas avenidas uma concentração maior de grandes 

empreendimentos, com atividades voltadas para o comércio e serviços modernos para atender 

as demandas do sistema capitalista. Há, nessas vias diversas empresas, como: shoppings 

centers, supermercados, bancos, concessionárias de veículos, lojas de departamento, escolas e 

faculdades/ universidades particulares, clínicas médicas, centros de capacitação tecnológica, 

restaurantes, bares etc. Discutindo sobre a importância dessas atividades, Gomes, Silva e 

Silva (2003, p. 304) destacam que:  

 
[...] o setor terciário, como eixo econômico das sociedades de consumo, tem sido de 

grande importância no processo de ocupação dos espaços urbanos da cidade do 

Natal, uma vez que, ao reproduzir-se o capital, reproduz-se também o território. Por 

outro lado, o setor terciário se apresenta como uma das alternativas acessíveis para a 

força de trabalho que migra do campo ou das pequenas cidades do interior do 

estado. Todos esses elementos podem explicar o crescimento das atividades 

comerciais em Natal, principalmente o comércio varejista. 

  

Atualmente, estamos “num período que privilegia uma geografia de pontos e a 

extrema racionalização da economia e do território” (SILVEIRA 2007a, p.11) que ao permitir 

a renovação do circuito superior, sobre a base da técnica da informação, concede a ele a 

capacidade de macro-organizar o território. Nesse sentido, além de atender as necessidades do 

circuito superior, as principais vias da cidade permitem uma melhor circulação pelo seu 

território, possibilitando o fluxo de pessoas e mercadorias, através da ligação de pontos 

estratégicos. É por esse motivo que constatamos que o circuito superior não apenas tem o 
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 Mesmo priorizando algumas vias, é sabido que os bairros que essas avenidas cortam estão inseridos na lógica 

de atuação dos agentes hegemônicos, bem como vem recebendo atenção por parte do poder público.  
 
21

 Contudo, o destaque nessas avenidas não significa que outras ruas e avenidas não sejam alvo dos agentes 

hegemônicos, como: a av. Rio Branco, Alexandrino de Alencar, Deodoro da Fonseca etc. 
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poder de macro-organizar o território em escala nacional e internacional, mas também o 

interior das cidades, pois reflete materialidades que estão ao seu dispor. Assim:  

 
A medida que o território se torna fluido, as atividades econômicas modernas se 

difundem e uma cooperação entre as empresas se impõe, produzindo-se topologias 

de empresas de geometria variável, que cobrem vastas porções do território, unindo 

pontos distantes sob uma mesma lógica particularista. Os sistemas de engenharia 

que permitem esse relacionamento constituem recursos públicos, cujo uso privatista 

autoriza dizer que um novo processo ganha corpo – o da privatização do território. 

Ganha mais, quem é mais forte. (SANTOS; SILVEIRA, 2008, p. 291). 

   

Retomando a análise espacial sobre os desdobramentos da expansão do circuito 

superior, temos que a Avenida Prudente de Morais, uma das principais vias da cidade e onde 

localiza-se o Centro Administrativo do Governo Estadual e um dos estádios de futebol da 

Copa do Mundo, o Arena das Dunas, vem desde a década de 1970 sendo alvo de ações tanto 

do poder público, quanto privado. 

Contudo, foi a partir da construção do supermercado Hiper Bompreço (década de 

1980) que houve a concentração de atividades nessa via. Se esse supermercado não foi o 

marco fundamental para a descentralização das atividades econômicas na cidade, pelo menos 

foi um dos pontos de partida, pois “inaugura uma nova era no setor terciário metropolitano, 

em especial de comércio na cidade do Natal, caracterizada pela presença de supermercados, 

lojas de departamento e prestação de serviços” (SILVA E GOMES, 2007, s.p). 

Com o prolongamento da avenida da década de 1990, interligando os bairros de 

Candelária e Pitimbu, houve a promoção ainda maior da ocupação pelos comércios e serviços, 

com destaque para: bancos, concessionárias de veículos nacionais e internacionais, 

restaurantes, farmácias, postos de gasolina
22

 etc. 

No que tange a Região Administrativa Norte da cidade, temos duas vias que se 

destacam atualmente com a inserção do circuito superior, as avenidas Bel. Tomaz Landim e a 

Dr. João Medeiros Filho. A avenida Bel Tomaz Landim
23

 foi a primeira rota comercial da 

Zona Norte, pela proximidade com o DIN e por ser a avenida que liga Natal aos municípios 
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 Dentre as empresas encontramos: concessionárias da Renault, Nissan, Chery; franquias de fast-food como o 

MC Donald’s, Pitsburg; cursos de idiomas Waltford, Wizard; faculdades, como a FANEC, FACEN; Banco Itaú, 

Bradesco; agências de turismo; construtoras; supermercado Nordestão e o próprio Hiper Bompreço etc. 

 

23
 Hospital da Hapvida; centros de formação tecnológica; franquias de farmácias (drogarias Globo, Pague 

Menos); óticas; agencias bancárias (Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal); clínicas médicas; lojas de móveis 

(lojas Maia, Eletro shopping, Atacadão dos Eletros, Insinuante); financeiras como a BMG; concessionárias de 

motos Honda; supermercado Nordestão etc. 
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do norte do estado; enquanto a avenida Dr. João Medeiros Filho tornou-se, dentro da dessa 

região administrativa, a via que melhor expressa a atuação do circuito superior
24

. 

No geral, demonstrando como os circuitos da economia estão imbricados no território, 

as avenidas João Medeiros Filho e Bel. Tomaz Landim apresentam uma configuração 

territorial que expressa à superposição de formas materiais e sociais, ao passo que nos revela 

empresas de tempos pretéritos e/ou com menos densidade técnica, voltadas para o consumo 

dos mais pobres - pertencentes ao circuito inferior -, bem como empresas de maior porte, 

frutos das modernizações que atingem o território, constituindo o circuito superior. 

Com uma tipologia de atividades que expressam igualmente os circuitos da economia 

urbana, a avenida Bernardo Vieira é uma importante via dentro do sistema viário de Natal, 

pois localiza-se perpendicularmente a outras importantes avenidas, como a Prudente de 

Morais e Salgado Filho e é a principal avenida que liga a Zona Norte à Zona Sul. 

Mello (2008), explica que foi a partir de 1980, com a expansão dos conjuntos 

habitacionais e a descentralização do comércio e serviço do centro tradicional que a avenida 

passou a consolidar-se com a presença das atividades do setor terciário. Assim, atualmente, 

essa avenida abriga atividades principalmente de serviços de autopeças, revendedoras de 

automóveis usados, lojas de material de construção, postos de gasolinas e o shopping Midway 

Mall. Contudo, a avenida abriga também um número significativo de empresas do circuito 

inferior, seja ele realizado em pequenos estabelecimentos ou mesmo nas próprias residências. 

Visto que Avenida Hermes da Fonseca possui três denominações conforme a sua 

continuidade (Hermes da Fonseca, Salgado Filho e BR -101), faremos uma explanação 

sucinta de seu prolongamento. Observamos, ao percorrer toda sua extensão, uma diversidade 

de atividades modernas (tal como a avenida Prudente de Morais), onde no primeiro trecho 

(Hermes da Fonseca) encontramos uma área militar, colégios privados já tradicionais na 

cidade, como Maria Auxiliadora e a Escola Doméstica/ Henrique Castriciano/UNI-RN; 

clinicas médicas, cursos de idiomas, escritórios imobiliários, etc.  

Já no segundo e terceiro trecho, que compreendem a Salgado Filho e BR-101, 

encontramos supermercados (Nordestão, Carrefour); colégios e faculdades particulares como 

a UNP (a maior universidade privada do estado) e o colégio Contemporâneo, concessionárias 

de veículos da Mitsubishi Motors, Suzuki e Chevrolet; franquias de fast-food, como o BOB’s 
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 Além dos dois shoppings da Zona Norte que estão instalados nessa avenida, temos: supermercado Carrefour, 

Nordestão; concessionárias de veículos (Chevrolet) e motos (Honda, Yamaha); colégios particulares (Hipócrates, 

CDF, Expansivo, CADE); Lojas de Material de construção (Armazém Para, Comjol); faculdade FAL; 

restaurantes etc. 
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e o Habib’s; shoppings; locadoras de veículos e uma diversidade de comércios e serviços 

especializados. 

Ao percorrer a Av. Engenheiro Roberto Freire
25

, percebe-se que a avenida concentra, 

em grande medida, os principais estabelecimentos nacionais e internacionais inseridos na 

cidade, como: supermercados, bancos, revendedoras de veículos, shoppings, restaurantes, 

agências de turismo, escolas particulares, faculdades, hotéis, pousadas etc. Portanto, a 

seletividade das mesmas, mostra como o circuito superior utiliza o território como recurso. 

Retratando a dinamicidade dessa avenida, bem como da av. Salgado Filho em direção sul, 

Nascimento (2003, p. 132) destaca: 

 
[...] o aumento populacional da área, associado a: implementação dos maiores 

shoppings da cidade, à oferta de imóveis, a oferta de empregos e a proliferação de 

consumidores sazonais que aí se concentram devido aos atrativos turísticos que a 

cidade oferece, estimula a intensificação do comércio e dos serviços nesta área da 

Zona Sul de Natal, tornando-a o principal corredor de desenvolvimento econômico 

da cidade. Com efeito, este trecho das referidas avenidas transformou-se no território 

das luzes e do capital local e global. Território este que se constitui a base do 

trabalho, da residência, das trocas materiais, econômicas e espirituais, bem como da 

vida os quais ele influi. 

 

Cabe ainda mencionar que no caso da Avenida Roberto Freire, em grande medida, 

apresenta uma concentração de grandes estabelecimentos em virtude do turismo, pois 

perpassa um dos bairros (Ponta Negra) de maior expressividade turística de Natal. Além 

disso, encontra-se entre bairros de maiores rendas da cidade, como é o caso de Capim Macio, 

Candelária e Neópolis. Ou seja, essa avenida situa-se num lugar aonde tanto a população 

local, quanto os turísticas podem pagar pelos serviços oferecidos. 

Contudo, devemos ressaltar que embora essas vias representem o circuito superior em 

Natal, elas também abrigam as atividades do circuito inferior, manifestadas, principalmente, 

pelo comércio ambulante. Esses, geralmente, vendem produtos alimentícios (churrascos, 

bebidas, doces) e produtos falsificados, como cd’s e dvd’s na frente dos principais 

estabelecimentos, como os shoppings Via Direta e Natal Shopping. 

Ademais, em todas as regiões administrativas da cidade é marcante a presença dos 

mesmos, seja na forma propriamente ambulante ou em lugares fixos. Como assevera 

Montenegro (2012), este tipo de ocupação revela uma das características inerentes ao circuito 

inferior: a capacidade de se reproduzir exponencialmente. Dito de outra forma, o circuito 

                                                           
25

 Essa avenida juntamente com a av. Salgado Filho, na década de 1970, abrigavam indústrias de confecções que 

na década de 1980 faliram ou migraram para outras localidades. Assim, o crescimento do circuito superior 

nessas vias se deu de forma lenta até o inicio da década de 1990, quando diversos estabelecimentos comerciais e 

de serviços passaram a se instalar. 
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inferior é responsável por abrigar, progressivamente, mais agentes, já que a falta de emprego 

formal e/ou sua baixa remuneração é algo bastante comum na cidade. 

Ainda em relação circuito superior e sua capacidade de macroestruturar a cidade, um 

dos reflexos da descentralização das atividades econômicas na cidade refere-se à localização 

das redes de supermercados. Se num primeiro momento elas se concentraram apenas 

próximas ao centro da cidade, atualmente se localizam também nas áreas periféricas e nas 

principais vias de circulação. Essa descentralização ocorreu, principalmente, para atender as 

novas demandas do mercado consumidor, mas também pela facilidade de acesso (fluidez e 

infraestrutura) e a localização de novos concorrentes. 

Embora a inauguração do Hipermercado Hiper Bompreço tenha estabelecido uma 

nova fase do comércio em Natal, os supermercados já se faziam presentes desde a década de 

1970 com o supermercado Nordestão - pertencente a um grupo local. Dessa forma, a história 

do setor supermercadista em Natal mostra uma forte presença de grupos locais, como o São 

José, a rede Minipreço (adquirida na década de 1980 pelo grupo Pão de Açúcar), o Jardinense 

e a rede Sirva-se. Contudo, a partir da inserção de grandes redes nesse setor a as 

transformações econômicas oriundas do Plano Real em 1994, a maioria das empresas menores 

sucumbiram à concorrência (DANTAS, 2007). 

O Nordestão, embora sofrendo o mesmo quadro de crise, foi a exceção nesse processo. 

O grupo, que num primeiro momento não poderíamos considerar como uma empresa do 

circuito superior, atualmente possui sete lojas em atividade em Natal, sendo que entre 1972 a 

1978 a rede inaugurou quatro lojas
26

. Hoje a empresa é o principal grupo supermercadista do 

estado e conta com cerca de 2.750 funcionários, tornando-se uma das empresas de destaque 

do circuito superior em Natal. 

Observando a localização geográfica das primeiras empresas instaladas (duas na Zona 

Leste e duas na Zona Sul), constatamos que o grupo seguiu o crescimento urbano da cidade 

para continuar competitiva. Isso fica bastante explicito quando, com o crescimento da Zona 

Norte, a empresa vislumbrou a oportunidade de dar continuidade a sua expansão, inaugurando 

em 1981 e 1990 sua quinta e sexta loja, respectivamente, no bairro Potengi e Igapó. 

Dentre as empresas locais que atuam no setor supermercadista em Natal, julgamos que 

o “Favorito”, está seguindo os mesmos passos do Nordestão, visto que seus proprietários 

projetaram a expansão do seu supermercado local (no município de Macaíba) para a capital. 
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 A primeira loja dessa empresa foi inaugurada em 1972, no bairro do Alecrim; a segunda foi inaugurada no bairro de 

Petrópolis, em 1976, a terceira no bairro de Lagoa Nova e em 1978, a quarta loja no Bairro Capim Macio. Sua sétima 

loja foi inaugurada em 2008 numa das áreas mais nobre da nossa cidade, no bairro de Tirol. 
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Assim, em 2008 foram inauguradas duas unidades na Zona Sul, mais especificamente nas 

avenidas Ayrton Senna e Engenheiro Roberto Freire – vias que expressam grande 

concentração do circuito superior na cidade. Ademais, vislumbrando atingir o amplo mercado 

consumidor da Zona Norte, os proprietários também abriram uma loja no bairro Nossa 

Senhora da Apresentação que, embora seja um dos mais pobres da região administrativa, é o 

mais populoso da cidade. 

Dentre os supermercados que estão inseridos na cidade de Natal, merece destaque o 

grupo Walmart (com dois Hiper Bompreço e um Bom preço); o grupo francês Carrefour, com 

duas lojas, além do atacadista “Makro” que pertence ao mesmo grupo; o grupo Pão de Açúcar 

com dois hipermercados Extra, um dentro do maior shopping da cidade e o outro na Zona Sul; 

além dos já mencionados Nordestão e o Favorito. Além disso, podemos destacar que a 

inauguração, em 2012, dos supermercados Extra e Nordestão em Nova Parnamirim 

(pertencente ao município de Parnamirim) são reflexos da expansão urbana de Natal para as 

cidades vizinhas. Referindo-se a capital potiguar, Dantas (2007, p. 75) destaca: 

 
A difusão dos grandes equipamentos comerciais pela cidade é resultado das novas 

dinâmicas de localização das atividades econômicas no território no contexto do 

meio técnico-científico-informacional. Neste processo, a implantação destes 

equipamentos ocorre mediante vantagens locacionais que permitem uma maior 

rentabilidade para o capital.  

 

Logo, observando a atuação das redes de supermercado em Natal, percebe-se que 

essas grandes empresas buscam novos lugares para realizarem seus investimentos, sobretudo, 

naqueles com bom potencial de seu mercado consumidor. Assim, no que tange a distribuição 

geográfica desses estabelecimentos comerciais, constatamos que eles estão presentes em três 

das quatro regiões administrativas da cidade, deixando a Zona Oeste - a mais pobre dentre as 

regiões administrativas - fora desse contexto de expansão. Contudo, mesmo encontrando essas 

empresas em toda a cidade, sua concentração está na Zona Sul em função da expansão urbana 

nessa direção, vinculado ao alto poder aquisitivo da população que ali estava se instalando.  

Além disso, a estratégia de atuação dessas grandes empresas está atrelada à sua 

localização nos grandes eixos de circulação que perpassam a cidade, pois estes objetos 

geográficos precisam se instalar em grandes áreas e que tenham a seu favor vias que deem 

acesso à população, seja por meio de transporte privado ou público.  

Nesse sentido, podemos observar como os agentes econômicos influenciam no 

processo de estruturação do território, ao passo que muda sua dinâmica e direciona seu 
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desenvolvimento. Logo, as bases econômicas possuem poder de decisão, desde o nível local 

até o global, influenciando nos diferentes usos do território. 

Em relação ao comércio e serviços modernos na cidade de Natal, devemos dar atenção 

também aos shoppings centers. Isto porque boa parte da descentralização daquelas atividades 

– que antes se concentravam nos bairros da Ribeira, Cidade Alta e Alecrim - estão associadas 

à criação desses empreendimentos que em um só lugar abriga diversos estabelecimentos do 

comércio varejista e/ou serviços - pertencentes a grandes redes ou lojas de grifes. 

Além disso, os shoppings centers complementam a dinâmica da atividade turística da 

cidade, ao passo que muitos turistas aproveitam esses estabelecimentos para utilizar serviços 

bancários, realizar compras, utilizar os equipamentos de entretenimento, alimentação etc.. Isto 

porque, vem se tornando comum o turista manter seus hábitos rotineiros nas cidades visitadas.     

Assim, no intento de mostrar a expansão do circuito superior na cidade a partir dos 

novos usos do território, onde a centralidade comercial perdeu significativamente relevância, 

bem como as novas feições que o comércio e serviços modernos vêm adquirindo, analisamos 

adiante a importância dos shoppings para as metamorfoses do espaço urbano.    

De inicio, observamos que os principais shoppings da cidade estão localizados nas 

regiões administrativas mais nobres da cidade e em avenidas que expressam um novo 

momento da cidade - com a chegada dos agentes hegemônicos -, repercutindo, assim, em seu 

contexto econômico. Nesse interim, tratando especificamente da região administrativa sul de 

Natal, ela vem concentrando desde a década de 1980, mas, principalmente, a partir da década 

de 1990 com a intensificação da atividade turística, as empresas do circuito superior, através 

dos maiores investimentos econômicos da cidade. 

Nessa discussão sobre o circuito superior na Zona Sul de Natal, salientamos que o 

primeiro shopping center da cidade, batizado como Cidade Jardim, foi construído no bairro de 

Capim Macio, mais especificamente na avenida engenheiro Roberto Freire, em 1984. Nesse 

período, embora estivesse se iniciando uma concentração de uma população de alta renda, a 

Zona Sul de Natal ainda não possuía a valorização que atualmente possui e estava começando 

a inserção dos equipamentos urbanos. Por isso, para época foi um empreendimento arrojado. 

Além dele, outros três shoppings foram construídos na cidade na década de 1990. Dois na 

avenida Salgado Filho (o Shopping Via Direta e o Natal Shopping), e o outro, o Praia 

Shopping, foi construído na avenida Roberto Freire. 

Dissertando sobre esses empreendimentos, temos que Natal Shopping foi até 2005, 

ano que foi inaugurado o Midway Mall, o maior shopping da cidade. Tal centro comercial foi 

construído onde se encontrava uma fábrica de confecções têxtil, a Reis Magos, com o objetivo 
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de acompanhar o crescimento das atividades comerciais - que estava em franca expansão na 

região administrativa sul no começo da década de 1990 - e alterar o hábito e o comportamento 

de consumo da população citadina. 

O shopping, que havia sido inaugurado em 1992, foi adquirido pela Ancar Ivanhoe e 

BRMalls
27

 em 2007, passando por diversas transformações em seus 16 mil m² de área bruta 

locável. Em 2011, visto a perda da hegemonia no segmento em Natal, os seus proprietários 

resolveram investir 20 milhões de reais para revitalizar o empreendimento
28

. Dessa forma, o 

shopping que era, na década de 1990, influente no padrão de consumo da alta sociedade 

natalense, tenta retomar o seu apogeu. 

Vendo a viabilidade econômica, atrelada a boa localização geográfica, ou seja, na 

avenida Salgado Filho e em frente a outro shopping, a cidade abrigou seu terceiro 

empreendimento nesse segmento em 1995. Contudo, o shopping Via Direta carrega algumas 

especificidades: ele foi construído no lugar onde tinha sito uma fábrica de confecções (a 

Soriedem, falida ainda na década de 1980), mantendo sua estrutura física e sendo apenas 

adaptada internamente a instalação; esse shopping vem se caracterizando, ao longo dos anos, 

como um shopping mais popular – embora encontramos também comércios do circuito 

superior (loja Insinuante, drogaria Globo etc.), assim como alguns serviços modernos, como 

cursinho pré-vestibular. Nele há uma primazia de lojas relacionadas ao vestuário feminino e 

masculino (lojas locais), além de prestação de serviços público e privado. 

Diferentemente do shopping Via Direta, o quarto shopping da cidade, o Praia 

Shopping, foi construído para atender, fundamentalmente, a população abastada da cidade e 

os turistas. Sua localização, na avenida Roberto Freire, próximo a praia de Ponta Negra, ou 

seja, o maior cartão postal da cidade, já revela seu público alvo. Não obstante, o próprio site 

do empreendimento informa que seus consumidores são de alto nível sociocultural, com a 

renda per capita mais alta de Natal.   

Em relação a sua construção, esse shopping foi inaugurado, em 1997, pelo grupo 

Capuche Empreendimentos – que já atuava no ramo de confecções com lojas tanto na cidade, 
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 A Ancar Ivanhoé é uma associação entre a ANCAR, empresa brasileira pioneira no mercado de shopping 

centers e a IVANHOÉ CAMBRIDGE, uma das líderes mundiais do ramo de shopping centers e imobiliário, 

proprietária de mais de 80 empreendimentos na América do Norte, Europa e Ásia. Já a BRMALLS, maior 

empresa integrada de shopping centers do Brasil, tem sede no Rio de Janeiro e possui participação em 40 

shoppings, nas cinco regiões do país. 

 
28

 O shopping que já possuía 110 lojas instaladas, recebeu mais 66 empresas e conta novamente com cinema, 

além da ampliação estacionamento que comportará 14000 veículos em área coberta. Dentre as empresas 

presentes no shopping podemos destacar as lojas da Colcci e TNG, ambas no formato concept e a Business 

Store, primeira imobiliária a funcionar em um shopping em Natal. Além disso, conta também com Emme, Luigi 

Bertolli, Yogoothies e Bar da Brahma, todas empresas exclusivas e inéditas na cidade.   
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quanto em outras regiões do nordeste – e financiado pelo Banco do Nordeste. Já no que se 

refere às lojas, o shopping abriga mais de cem empresas desde o nível local até internacionais 

nos diversos segmentos e voltados para atender uma clientela elitizada. 

Salientamos que houve uma grande especulação imobiliária após a sua instalação, 

havendo a construção de várias casas, condomínios, flats etc. destinados às classes mais 

favorecidas. Além disso, houve a construção de novos bares, restaurantes, apartamentos de 

luxo voltados para atender também os turistas que chegam à cidade.  

Seguindo as reflexões sobre os shoppings de Natal, devemos sublinhar a importância 

do Midway Mall para a dinâmica econômica da cidade, bem como no novo arranjo espacial 

do comércio e serviço de Natal. Isto porque, sendo o maior empreendimento nesse setor e 

com empresas para atender todos os segmentos da sociedade, o shopping, juntamente com a 

expansão do comércio e serviços para outras regiões administrativas da cidade, contribuiu 

significativamente para a redução do tradicional centro comercial. 

 Inclusive, sua própria localização, situado entre as avenidas Bernardo Vieira e 

Salgado Filho no Bairro do Tirol
29

, comprovam que ele foi pensado para atender todas as 

regiões administrativas – visto a facilidade de acesso e a disponibilidade de transportes 

públicos. Entretanto, é importante ressaltar que o próprio shopping revela uma espécie de 

segregação espacial, pois enquanto o primeiro e segundo piso abrigam lojas para todas as 

classes, o terceiro volta-se para a população de alta renda, com grandes marcas de apelo 

internacional
30

. 

Inaugurado em 2005 pelo Grupo Guararapes, atualmente o shopping conta com 270 

lojas, das quais 15 são âncoras: Lojas Riachuelo, C&A, Americanas, Hipermercado Extra, 

Renner, Marisa, Centauro, Insinuante, Game Station, Livraria Saraiva, Etna, Le Biscuit, Casas 

Bahia, Cinemark e Ri Happy. Para se ter uma noção da magnitude do shopping, para o 

contexto de uma cidade com aproximadamente 800 mil habitantes, o empreendimento possui 

67 mil m² de área bruta locável e gera, atualmente, segundo informações do seu site, 6.500 

empregos diretos. 

Finalizando a discussão sobre o circuito superior, no que tange aos shoppings centers, 

destacamos o Norte Shopping na Zona Norte de Natal, ao passo que concentra diversos 

estabelecimentos desse circuito, bem como por atuar como catalisador, aumentando 
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 Bairro com grande concentração de empresas e um dos maiores rendimentos mensal da população. 

 

30
 Além disso, possui um teatro, um dos maiores do nordeste - com capacidade para 1.400 pessoas sentadas e até 

2.500 pessoas em outras formatações - e um Espaço Gourmet com quatro dos melhores restaurantes da cidade.  
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exponencialmente as transformações no entorno de onde foi construído, sendo um fator de 

atração de novas empresas.  

Assim, o Norte Shopping, inaugurado oficialmente em 06 de dezembro de 2007, 

marcou uma nova fase para as atividades comerciais da região administrativa norte. Tal 

empreendimento possui 36.000m², com área bruta locável de 22.000 m². Possui área para 102 

lojas (porém nem todas estão abertas), tendo 4 lojas âncoras - hipermercado Carrefour, 

Marisa, Insinuante e C&A. Além de outras empresas locais e nacionais e uma agência do 

Banco do Brasil. 

Feito essa caracterização dos principais shoppings da cidade, parece-nos que a atuação 

de diversas empresas, em um só centro comercial, é mais uma das facetas do circuito superior 

para expandir sua atuação. Isto porque, essa forma de organização modifica a estrutura do 

comércio e serviço na cidade e consolida novos hábitos de consumo, visto que, além de um 

centro de compras, se transforma também num centro de convivência – com diversas opções 

de lazer, cultura e serviços. 

Podemos acrescentar ainda que esses centros comerciais transmitem aos seus 

consumidores uma sensação de segurança, conforto (pois geralmente são climatizados) e 

agilidade, à medida que se encontra tudo o que precisa em um só lugar, aliado as opções de 

refeição rápidas e a oferta de entretenimento. 

Por fim, no intento de espacializar algumas das atividades do circuito superior 

descritas acima (os principais shoppings centers e redes de supermercados) e as principais, 

entre outras, vias de circulação de Natal, no mapa 03 podemos visualizar, em certo grau, os 

lugares de atuação dos agentes hegemônicos na cidade.            
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Mapa 3 - Principais supermercados, shoppings e vias da cidade. 
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2.2. A CIDADE DE NATAL: UM TERRITÓRIO MARCADO POR AGENTES 

HEGEMÔNICOS E NÃO HEGEMÔNICOS 

 

Ressaltamos que a inserção do circuito superior na cidade de Natal, embora carregue 

uma impressão de desenvolvimento da cidade, traz também efeitos perversos. Isto porque 

essas atividades modernas funcionam com um baixo coeficiente de emprego, ou seja, são 

radicalmente poupadoras de mão de obra e não oferece emprego para uma gama da população 

natalense. Esta, por sua vez, busca “obrigatoriamente” alguma forma de trabalho no circuito 

inferior da economia. Por esse motivo, consideramos que:  

 
A ordem trazida pelos vetores da hegemonia cria, localmente, desordem, não apenas 

porque conduz a mudanças funcionais e estruturais, mas, sobretudo, porque essa 

ordem não é portadora de um sentido, já que o seu objetivo – o mercado global – é 

uma auto-referência, sua finalidade sendo o próprio mercado global. Nesse sentido, 

a globalização, em seu estagio atual, é uma globalização perversa para a maioria da 

humanidade (SANTOS 2008b p. 334). 

 

Além disso, embora a cidade esteja articulada para à forma de organização dos agentes 

hegemônicos que dominam o comércio e os serviços modernos, ditando os lugares 

privilegiados para sua expansão, há lugares que predominam as pessoas de baixa renda. 

Portanto, a cidade revela tanto subespaços onde o circuito inferior se concentra de forma 

intensa, quanto subespaço em que esses agentes se valem da infraestrutura criada e o intenso 

fluxo de pessoas para desenvolverem suas atividades - garantindo suas sobrevivências ou uma 

complementação de renda. 

Por tal motivo, uma visão cartesiana da participação crescente da cidade de Natal/RN 

na divisão internacional do trabalho, através da presença dos agentes da economia globalizada 

e de suas atividades modernas, nos levaria a falsa análise de que nas Regiões administrativas 

Leste e Sul são os lugares de atuação do circuito superior, enquanto nas Regiões 

Administrativas Norte e Oeste abrigam as atividades realizadas pela população pobre. 

Porém, como já mostramos em outros momentos (MEDEIROS e AZEVEDO, 2012; 

2013), embora haja uma concentração das atividades ditas do circuito superior nas Zonas Sul 

e Leste, bem como uma maior manifestação do circuito inferior nas demais regiões 

administrativas, quando investigamos cada lugar especificamente, identificamos diferentes 

atividades que coexistem e que estabelecem relações diferenciadas e, por esse motivo, carrega 

implicações na divisão territorial e social do trabalho. 

Dessa forma, estamos afirmando que mesmo nas regiões administrativas consideradas 

“nobres”, encontramos grande parcela de atividades gerenciadas por pobres, como é o caso do 
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bairro Alecrim, Cidade Alta e Ribeira - na Zona Leste - ou mesmo no entorno dos grandes 

shoppings e nas praias na Zona Sul, aonde encontramos uma parcela significativa de 

comerciantes ambulantes vendendo os mais diversos produtos. Oposto a isto, a Zona Norte, 

considerada como a “periferia longínqua e subequipada de Natal, aonde reside a população 

pobre da cidade”, está sendo alvo intenso dos agentes hegemônicos, sobretudo do comércio e 

serviços modernos, nas duas últimas décadas (MEDEIROS, 2010). 

 Logo, quando mudamos a escala de análise, nos aproximando das realidades dos 

lugares, conseguimos identificar de forma mais clara a complementaridade e concorrência, ou 

seja, as imbricações dos circuitos na dinâmica da cidade, além do aumento da organização do 

circuito superior, que impõe ao território uma solidariedade organizacional, e seu confronto 

com a solidariedade orgânica do circuito inferior.  

Por isso, mesmo que os empreendimentos turísticos estejam presente sobremaneira na 

Zona Leste e Sul de Natal, nessas mesmas regiões administrativas, alvo dos agentes 

hegemônicos e a ação do Estado no sentido de dotá-los de melhores objetos técnicos, observa-

se grande concentração de trabalho com baixa capitalização, pertencente ao circuito inferior.  

Ademais, mesmo em bairros como Capim Macio, Candelária, Tirol, Barro Vermelho 

etc. (tidos como bairros elitizados) encontram-se formas de trabalho pretéritas ou residuais, 

compartilhando da mesma infraestrutura criada pelo Estado para atender o circuito superior, 

que variam desde pequenos estabelecimentos comerciais e de serviços a um número 

considerável de vendedores ambulantes, flanelinhas, etc., que se inserem, de forma funcional, 

no contexto da reprodução capitalista. 

De forma geral, pode-se até considerar que a configuração territorial
31

 de Natal 

encontra-se atualmente articulada à forma de organização dos agentes hegemônicos que 

dominam o comércio e os serviços modernos, nos quais os mesmos ditam os lugares 

privilegiados para sua expansão. Isto porque “os objetos que constituem o espaço geográfico 

atual são intencionalmente concebidos para o exercício de certas finalidades, 

intencionalmente fabricados e intencionalmente localizados” (SANTOS, 2008b, p. 332). 

Todavia, essa expansão das atividades hegemônicas gera além de um estimulo ao 

crescimento da uma classe média, lugares onde predominam pessoas de baixa renda. Esses 

agentes não hegemônicos, por se valerem de uma infraestrutura criada e o intenso fluxo de 

pessoas, passam a desenvolver suas atividades nesses lugares a fim de garantir sua própria 

sobrevivência. 
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 Sendo esta considerada como: “[...] o território mais o conjunto de objetos existentes sobre ele; objetos 

naturais ou objetos artificiais que a definem.” (SANTOS, 2008d). 
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Como nos aponta Kon (1996), o comércio e os serviços se localizam, geralmente, de 

forma dispersa, porém próxima ao consumidor. Há, dessa forma, uma pulverização pelo 

território de empresas que compõem tanto o circuito superior, quanto o circuito inferior, se 

apresentando espacialmente imbricados no território. 

Em Natal essa dispersão está associada à intensa expansão urbana, sobretudo nas 

últimas décadas do século passado. Nesse período, o comércio e os serviços se desenvolveram 

pela cidade, redefinindo sua configuração territorial e diminuindo expressivamente a 

importância de áreas tradicionais de comércio, como os bairros do Alecrim, Ribeira e Cidade 

Alta, tornando-os lugares privilegiados do circuito inferior. 

Nessas reflexões cabe destacar, ainda que sucintamente, a atividade turística que, nas 

ultimas décadas, vem dinamizando a economia da cidade por meio da implantação de 

numerosos objetos técnicos públicos e privados – através da melhoria ou construção de novos 

sistemas de engenharia. Como exemplo, temos o complexo viário Senador Carlos Alberto de 

Souza, conhecido como Complexo 4º Centenário, que liga as avenidas Salgado Filho e 

Prudente de Morais, permitindo uma maior fluidez do transito, logo, de pessoas e 

mercadorias. Na realidade o que ocorre é:  

 
[...] a existência de um círculo de cooperação para a realização do turismo, os quais 

fazem parte: companhias aéreas, agências de turismo (receptivos e emissivos), 

equipamentos de hospedagem, alimentação e lazer, transportadoras, locadoras de 

veículos, táxis, bugueiros, imobiliárias, empresas de construção civil, agências de 

publicidade, estes constituídos por empresas nacionais e internacionais. Esse círculo 

de cooperação se dá com incentivo e financiamentos do poder público, envolvendo 

bancos e instituições financeiras, como: Banco do Nordeste, Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 

Banco da Amazônia e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A difusão do 

meio técnico-científico-informacional que dá as bases necessárias para a atuação 

destas redes envolve neste círculo também as empresas de informação, 

telecomunicações e os bancos internacionais (COSTA, 2011, p. 191). 

 

Constatamos, dessa forma, uma ampliação da infraestrutura turística em determinadas 

parcelas da cidade e, consequentemente, uma especulação imobiliária exorbitante nas áreas de 

interesse do capital, havendo a valorização dos terrenos e propriedade e a expulsão dos 

habitantes mais antigos. Correlato às modernizações da cidade, reguladas pelo turismo, 

observamos também o aumento dos bens e serviços sofisticados oferecidos aos turistas e as 

classes mais abastadas, havendo também a instalação de novas empresas do circuito superior, 

inclusive internacionais. Nesse sentido, ressaltamos que Natal se inseriu no contexto do 

turismo de massa, na qual grandes corporações selecionam as principais áreas da cidade a fim 

de garantir maiores lucros.  
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Lembramos ainda que a ocupação pelos comércios e serviços não ocorrem apenas nas 

principais vias da cidade, ao passo que através de pesquisa empírica observamos grande 

espraiamento por todas as regiões administrativas. Além disso, a expansão dessas atividades 

não significa dizer que é apenas reflexo da expansão dos agentes hegemônicos, pois, em 

muitas vias, o que constatamos foi a presença ativa do circuito inferior, através de 

investimentos mais modestos, expresso por pequenos estabelecimentos comerciais ou por 

vendedores ambulantes. 

Discorrendo, brevemente, sobre os lugares privilegiados do circuito inferior 

destacamos o bairro da Ribeira. Preteritamente, esse bairro já se constituiu no lugar mais 

importante da cidade, devido à diversidade das atividades, considerado o entreposto comercial 

de Natal, por onde alguns produtos da economia do estado eram escoados. De acordo com 

Gomes et. al. (2000, p. 74), posteriormente as atividades terciarias foram ampliadas “surgindo 

às novas áreas de Cidade Alta e Alecrim que, juntamente com a Ribeira, foram às primeiras 

territorialidades urbanas controladas, moldadas e monitoradas pelo terciário”. 

A importância do bairro da Ribeira para a cidade era tão significante, até a década de 

1950, que as principais repartições públicas e hotéis, bem como diversos estabelecimentos 

comerciais atuavam no referido lugar. Foi justamente no período da Segunda Guerra Mundial 

que o comércio do bairro passou a se desenvolver com maior intensidade – com a instalação 

de vários estabelecimentos nos diversos ramos tanto comerciais, quanto de serviços nas suas 

principais vias: rua Chile e Dr. Barata e na avenida Tavares de Lira.  

 Contudo, após o fim da guerra mundial, muitos comerciantes passaram a 

abandonar o bairro, às vezes, saindo até mesmo da cidade. Com isso, a partir desse período o 

bairro encontrou em decadência e os estabelecimentos comerciais e de serviços transferiram-

se para o centro da cidade, para onde as filiais dos bancos estavam se encaminhando.  

Todavia, se as principais empresas abandonaram esse bairro, ainda hoje é marcante a 

presença do “circuito inferior central” (SANTOS, 2008a), pois mesmo sendo uma área 

desvalorizada e degradada, representando uma “deseconomia” para os agentes hegemônicos, 

constitui-se um lugar de trabalho para uma parcela da população – visto a grande circulação 

de pessoas. Além disso, é importante ressaltar que na década de 1990 o poder público 

começou a revitalizar o bairro, estimulando a realização de festas e tornando-o um lugar de 

atração turística – embora ainda muito precário. 

Retomando a questão sobre a descentralização das atividades terciárias em Natal, 

sobretudo, a partir da década de 1980, até acreditamos que a expansão do comércio e serviço 

pela cidade gerou novas centralidades. Todavia, mesmo com relativa decadência das áreas 
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comercias tradicional, ainda constatamos grande representatividade nos bairros da Cidade 

Alta e Alecrim. 

Assim, embora tenha havido uma retração do circuito superior, principalmente, no 

bairro da Cidade Alta, presenciamos desde a década de 1990 uma expansão do circuito 

inferior na antiga centralidade das atividades hegemônicas. Isso se deu porque o bairro sofreu 

um processo de desvalorização ao passo que novas áreas da cidade passaram a ser 

valorizadas, pois atendiam as exigências dos agentes hegemônicos no que se refere a melhor 

infraestrutura e maior fluidez.  

 Entre as décadas de 1960 e 1980, a Cidade Alta era o espaço de consumo 

preferido da clientela com maior poder aquisitivo, pois lá se encontravam os principais 

estabelecimentos do circuito superior no que tange o comércio e serviços modernos, tendo 

entre suas principais vias as ruas Princesa Izabel, João Pessoa e Ulisses Caldas e a Avenida 

Rio Branco.  

Contudo, se num primeiro momento havia uma predominância do circuito superior na 

Cidade Alta, hoje presenciamos uma mudança de uso, com a multiplicação de atividades 

pouco capitalizadas do circuito inferior. Há, na realidade, uma forte concorrência entre os 

circuitos da economia no bairro, na medida em que o circuito superior não o “abandonou” e o 

circuito inferior vem se expandindo através objetos técnicos já instalados. 

Conforme destacam Gomes, Silva e Silva (2003), com a instalação do supermercado 

Hiper Bompreço nos anos de 1980, o comércio e serviço na Cidade Alta passaram por um 

processo de retração, intensificado com o surgimento dos shoppings. Logo, os novos lugares 

de consumo que foram aflorando na cidade deslocaram boa parte dos consumidores da Cidade 

Alta. 

Nessa discussão do circuito inferior na cidade, destacamos também o bairro do 

Alecrim, no qual está localizado o mais frequentado e famoso comércio popular da cidade. 

Nele, em meio aos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, são encontrados 

também grandes números de vendedores ambulantes em frente às lojas (com barracas) ou 

transitando nas ruas com seus produtos a venda. O principal atrativo do bairro é a variedade 

de produtos (ervas, aparelhos eletrônicos, roupas, móveis etc.) e serviços; havendo ruas 

especializadas na comercialização de determinados produtos e alguns artigos que dificilmente 

seriam encontrados em outros lugares, como nos shoppings. 

Este bairro, embora historicamente constitua a expressão do circuito inferior na 

cidade, não deixa de ser alvo do circuito superior – até porque uma das facetas desse circuito 

é oferecer os seus produtos as classes mais baixas, ampliando seu mercado. Logo, a partir do 
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momento que o bairro passou a receber infraestrutura, passou, também, a receber grandes 

empresas de móveis, eletrodomésticos (Atacadão dos Eletros, Insinuante, Lojas Maia), 

supermercados (Nordestão), redes de farmácia (drogarias Globo, Pague Menos), agências 

bancárias (Itaú, Bradesco), óticas (Óticas Diniz), redes de lojas de Calçados etc.. 

Inferimos então que, a grande representatividade do circuito inferior no bairro, 

juntamente com as investidas do circuito superior, não nos permite considerar que o Alecrim
32

 

na atualidade venha passando pelo mesmo processo de descentralização que ocorreu nos 

bairros da Cidade Alta e Ribeira. Até porque, a dinamicidade do conjunto de atividades 

comerciais e de serviços comprova que a população de Natal, sobretudo, as mais pobres ou 

aquelas que precisam de um produto muito específico
33

 a um preço mais barato, continuam se 

valendo do comércio popular. 

Ademais, ressaltamos que a prefeitura municipal continua atuando no Alecrim e 

Cidade Alta no sentido de organizar e normatizar esse conjunto de atividades do circuito 

inferior. Uma forma foi à criação do camelódromo e do shopping popular, respectivamente, 

nos bairros do Alecrim e Cidade Alta. Nessas áreas, há uma aglomeração de agentes 

vendendo seus produtos e serviços numa área bem estreita. Além disso, na Cidade Alta, 

devido à pressão dos agentes hegemônicos, a prefeitura não permite a ocupação do circuito 

inferior nas calçadas das principais vias do bairro. 

Por fim, devemos ressaltar que embora as áreas centrais (Cidade Alta, Ribeira) aqui 

descritas tenham sofrido intensos processos de desvalorização, a partir dos novos usos do 

território pelos agentes hegemônicos, elas continuam tendo uma importante representação no 

que se refere ao trabalho e ao consumo para grande parte da população da cidade. Dessa 

forma, em maior ou menor medida, o circuito superior ainda usa essas parcelas do território 

para atender a sua reprodução, mesmo que atualmente essas áreas sejam, fundamentalmente, 

abrigo para os diferentes tipos de trabalho realizado pela população pobre. 

Fechando essas reflexões sobre o circuito inferior em Natal, destacamos também a 

Região Administrativa Norte, onde há uma parte enorme da população que não é beneficiada 

pelos usos que os agentes hegemônicos vêm fazendo dela nas últimas duas décadas. Como 

resultado, para encontrar uma forma de trabalho e sustento, esta população se insere no 

                                                           
32

 Conforme os dados do Cadastro Empresarial realizado pelo SEBRAE/RN em 2010, o bairro do Alecrim 

detém, sozinho, 12,34% dos negócios em funcionamento na cidade. 

 

33
 Como exemplo, peças de carro que nas autorizadas (concessionárias) das montadoras são bem mais caras, no 

Alecrim se encontra com um preço mais acessível e, às vezes, as lojas possuem até funcionários para fazer a 

troca. 
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circuito inferior, no qual há a possibilidade de emprego mesmo que geralmente precário e não 

regulamentado. 

Como exemplo da manifestação do circuito inferior na Zona Norte, a via que melhor 

representa o circuito inferior atualmente é a rua Gov. Antônio de Melo e Souza, mais 

conhecida como Pompéia. Essa rua concentra um exorbitante número de pequenos 

estabelecimentos comerciais e de serviços, nos quais podemos destacar: mercadinhos, 

lanchonetes, loja de DVD e CD falsificado; conserto de aparelhos eletrônicos; lojinha de 

fotocopiadora, impressão e revelação de fotos; conserto de celular; etc. 

Essas lojas atendem principalmente a população de menor poder aquisitivo. Porém, a 

dinamicidade dessa rua atrai consumidores também de maior poder aquisitivo, do bairro 

Potengi (onde está inserida) ou de bairros vizinhos por conhecerem a diversidade dos 

estabelecimentos ali instalados. Tal fato vem acarretando sérios problemas de trânsito, uma 

vez que o número de pessoas transitando pela rua, bem como os carros estacionados (quando 

encontram vaga) deixa o fluxo lento, assemelhando-se ao transito de algumas vias do 

Alecrim. 

Dentro da Zona Norte, podemos destacar também a Avenida das Fronteiras. Isto 

porque ao se tornar um eixo estratégico para o deslocamento interno da região administrativa, 

visto que interliga vários bairros da Zona Norte (Igapó, N. S. Apresentação e o Potengi), 

foram implantados, principalmente, estabelecimentos de comércio e serviço de subsistência 

(mercadinhos, mercearias, bares, borracharia, oficinas mecânicas, etc.), destinados a atender a 

população local. Os estabelecimentos presentes nessa via, atendem, grosso modo, a população 

de menor poder aquisitivo da região administrativa – os moradores do bairro Nossa Senhora 

da Apresentação.  

Ao analisarmos que a maior parte das ocupações atualmente na Zona Norte são 

geradas ainda por atividades de “baixa” produtividade, sobretudo por micro e pequenas 

empresas de baixa capitalização, assinala a capacidade do circuito inferior em se renovar e se 

expandir no período atual. Esse circuito, como apontado anteriormente, vem se consolidando 

enquanto abrigo para grande parte da população, pois exigem menor volume de investimentos 

e não demandam mão de obra qualificada.  

Pelo apresentado até o momento, observa-se que a concentração dos pequenos 

estabelecimentos em meio à expansão do circuito superior em Natal criou um mercado de 

trabalho envolvido em uma ampla variedade de atividades, cujo interesse primordial do 

circuito inferior consiste na sua própria sobrevivência e dos que dele dependem. Por outro 

lado, o circuito superior procura expandir sua atividade, por conseguinte, seu lucro. Assim, a 



67 

 

dinâmica econômica da cidade permite uma conformação de numerosas opções de trabalho, 

variando os graus de exigência em relação à escolaridade, especialização ou capital 

empregado e conforme o circuito que participa. 

Se o circuito superior possui a capacidade de macroestruturar o território, não há 

correlação direta com as condições de vida da população da cidade, ao passo que observando 

o rendimento mensal por domicílios dos bairros de Natal (mapa 04), constata-se que a maior 

parcela da população sobrevive com baixos salários, até mesmo com menos de um salário 

mínimo, como é o caso dos bairros da Região Administrativa Norte e Oeste.  

Logo, constatamos que mesmo com a inserção dos vetores modernos na cidade, não há 

uma melhoria significativa (em termos de salário) nos postos de trabalho criados por eles, mas 

a manutenção da exploração da mão de obra empregada. Como aponta Antunes e Alves 

(2004) atualmente às atividades terciárias e industriais são, em escala mundial, marcadas por 

modalidades de trabalho precarizado, por meio dos terceirizados, part-time
34

, subcontratados, 

entre outras formas. 
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 A expressão refere-se a tipos de empregos com horários reduzidos e, por esse motivo, benefícios e salários 

também menores. 
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Mapa 4 - Rendimento médio mensal por domicílio em Natal - 2010. 

 

Estamos habilitados então a dizer que a cidade constitui-se, ao mesmo tempo, por uma 

razão global e uma razão local, convivendo dialeticamente (SANTOS, 2008b). Assim, Natal 
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vem se constituindo como lugar de encontro entre as verticalidades e horizontalidades. 

Enquanto as verticalidades representam pontos hegemônicos, distribuídos no território, que se 

instalam em um dado lugar e não se importam com o seu entorno – ditando as regras de 

funcionamentos no mundo em que vivemos; as horizontalidades revelam manchas de 

contiguidade e continuidade que se dão no território, podendo ser definidas como espaços da 

coabitação (SANTOS, 2008b). Tem-se, então, o convívio conflituoso na cidade das 

verticalidades, ou seja, dos agentes hegemônicos e dos vetores modernos por eles carregados 

e das horizontalidades - que envolvem tanto as finalidades impostas de fora, quanto às 

contrarracionalidades
35

 geradas localmente.  

   Logo, a cidade acolhe uma tipologia de atividades nas quais muitas delas são mais 

fortemente relacionadas com o próprio território e, portanto, mais dependentes da sociedade 

próxima e das virtualidades materiais e sociopolíticas de cada lugar, o que permite certa 

horizontalização da atividade. Todavia, o papel de comando é reservado às empresas dotadas 

de maior poder econômico e político, sendo os pontos onde elas se instalam meras bases de 

atuação, abandonas à medida que deixarem de ser vantajosas. Assim, as grandes empresas 

mantêm apenas relações verticais com tais lugares (SANTOS; SILVEIRA, 2008).  

Contudo, reforçamos que mesmo com as transformações que vem ocorrendo no 

referido território, ainda há uma parcela significativa de empresas instaladas e em 

funcionamento (comerciais e de serviços) na informalidade, não possuindo constituição 

jurídica, ou seja, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) - cerca de 50% -, segundos os 

dados do Cadastro Empresarial do SEBRAE/RN (2010). 

É importante ressaltar, nesse momento, que segundo as formulações de Santos (2008a; 

2009), não há uma associação direta entre o setor informal e o circuito inferior. Aliás, sua 

teoria sobre os circuitos da economia urbana tenta romper justamente com a dicotomia setor 

formal/informal, bem como a divisão da economia entre setores proposta pelo economista 

inglês Colin Clark: primário, secundário e terciário.  

Os critérios que definem o circuito inferior, dentre outros, é o baixo nível de capital, o 

nível de organização e de tecnologia. Dessa forma, esses critérios não obrigatoriamente 

coincidem com a falta de constituição jurídica, logo, da falta de tributação (característica 

fundamental do setor informal). Mas não possuir CNPJ é um forte indicio de que esses 

estabelecimentos fazem parte do circuito inferior. Assim, atrelado a falta de estatísticas sobre 
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 Expressa, conforme Santos (2008b, p. 309), pelos pobres, os imigrantes, os excluídos e as minorias do ponto 

de vista social; pelas atividades marginais e tradicionais – pelo viés econômico; ou ainda nas áreas menos 

modernas e mais opacas, pelo viés geográfico. 
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o comércio ambulante (entre outros ofícios “invisíveis”), julgamos que esse circuito tem 

muito mais importância na dinâmica socioeconômica da cidade do que é dimensionado.  

Sendo assim, analisando a cidade enquanto totalidade, entendemos que não existem 

lugares voltados apenas para o circuito superior ou mesmo para o circuito inferior. Até mesmo 

naqueles lugares onde evidenciamos maiores densidade técnicas e informacionais, que atraem 

maior conteúdo em capital, tecnologia e organização presenciamos também a participação de 

atividades menos capitalizadas: em frente a grandes restaurantes, encontra-se os “flanelinhas” 

que cuidam dos carros; nos arredores dos shoppings sempre há vendedores ambulantes; perto 

de grandes lojas de eletrodomésticos e eletrônicos encontramos camelôs e/ou pessoas 

vendendo produtos importados, água ou algum alimento; enfim, o circuito inferior se 

caracteriza de diversas formas conforme o lugar em que se encontra.  

Assim, destacamos que embora tenha havido a ampliação do comércio e dos serviços, 

e que estes absorveram um contingente significativo de mão de obra, não significou a solução 

do emprego urbano. Na realidade, o que foi constatado foi um aumento acentuado do circuito 

inferior, através das micro e pequenas empresas, ambulantes, camelôs e outros ofícios que 

demandam pouco ou mesmo nenhum capital inicial – que a própria lógica do sistema 

capitalista, a partir dos resultados indiretos da modernização, encarregou de engendrar. 

Contudo, destacamos também que: 

 

[...] os processos realizados no interior da cidade sempre estiveram articulados com 

as regras ditadas pelo aparelho de Estado, cujas intervenções se configuraram 

permanentes e necessárias à produção e distribuição dos arranjos espaciais, os quais, 

por sua vez, asseguraram o funcionamento de um processo econômico cada vez 

mais complexo e interdependente consolidado pela ação desse Estado (COSTA 

2000, p. 125). 

 

Portanto, desde a divisão da cidade em Regiões Administrativa (Norte, Sul, Leste e 

Oeste) através da Lei nº. 3.878/89, Natal passou a evidenciar diferentes usos de seu território, 

na medida em que mostrou como estavam segmentadas as atividades e a população de acordo 

com o poder aquisitivo dos mesmos. Enquanto nas regiões Sul e Leste se concentraram os 

comércios, serviços e infraestrutura voltados à população com maior poder aquisitivo, as 

regiões Norte e Oeste ficaram a população de baixa renda, eminentemente residencial.  

No entanto, conforme expusemos durante o capítulo, existe entre os circuitos uma 

relação dialética a qual um circuito não pode ser explicado sem o outro. Dessa forma, eles são 

opostos, mas também complementares, embora a complementaridade do circuito inferior 

adquira a forma de dominação (SILVEIRA, 2007b, p. 150). Logo, 
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Cada lugar, cada subespaço assiste, como testemunha e como ator, ao desenrolar 

simultâneo de várias divisões do trabalho. [...] É uma lei geral. Em cada lugar, em 

cada subespaço, novas divisões do trabalho chegam e se implantam, mas sem 

exclusão da presença de restos das divisões de trabalho anteriores. Isso, aliás, 

distingue cada lugar dos demais, essa combinação específica de temporalidades 

diversas (SANTOS 2008b, p. 136). 

 

Assim, a cidade expressa à superposição de divisões de trabalhos hegemônicas e não 

hegemônicas, criando uma grande diversidade de usos do território, completadas por formas 

diversas de cooperação (SILVEIRA, 2007b). Evidencia-se também a complementaridade 

entre os circuitos da economia urbana, bem como sua concorrência que, no caso de Natal, 

aponta para uma manutenção ou mesmo expansão do circuito inferior frente aos ditames e 

normas do circuito superior. No seguinte e no último capítulo da dissertação mostraremos 

com maior profundidade como se configura esse processo, associado ao turismo, e numa 

escala menor, o espaço citadino natalense e de modo específico o bairro de Ponta Negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



72 

 

 



73 

 

3. O TURISMO EM NATAL: O USO PONTUAL E SELETIVO DO TERRITÓRIO O 

 

A fim de analisar as formas de atuação dos agentes não hegemônicos, mostraremos 

nesse capítulo como a atividade turística inseriu-se e consolidou-se na capital potiguar, 

fazendo uso do território de forma pontual e seletivo, corroborando com a espacialização, 

constituição e expansão dos dois circuitos da economia urbana. 

Para iniciar essa seção, devemos deixar claro que, ao focar nossas análises sobre o 

turismo temos aparentemente que cindir com a totalidade, uma vez que priorizamos o uso do 

território por uma atividade econômica específica, não obstante suas articulações e 

conectividades com outros vetores da economia. Todavia, não estamos ignorando a 

perspectiva da totalidade, pois mantemos, sempre que necessário, o diálogo entre a parte e o 

todo. Por esse motivo:  

 
Primeiramente, é necessário dizer que toda tentativa de uma leitura do turismo na 

sua relação com o espaço geográfico que parta de um isolamento desse fenômeno 

está, desde o princípio, fadada ao fracasso. É o mundo que explica o turismo e não o 

contrário.  Desta vez, o esforço teórico e metodológico que se coloca é o de tentar 

encontrar sentidos e significados do mundo e, a partir daí, buscar apreender a 

inserção da atividade turística nessa totalidade (CRUZ, 2007, p. 02).  

 

Feita essa observação, devemos destacar que o turismo é, atualmente, no contexto 

mundial, uma das atividades econômicas mais importantes, pois além de ser uma prática 

social que permite o intercâmbio de culturas e pessoas, gera riqueza e renda, mas também 

segregação social e exclusão. Além disso, o ato de viajar e fazer turismo estão imbricados na 

sociedade do consumo, tornando-se uma necessidade contemporânea. 

Ele é assim considerado porque, dentre outras razões, a partir da expansão do meio 

técnico-científico-informacional, ou seja, com a face geográfica da globalização (SANTOS, 

2008a), consequentemente com a maior fluidez e agilidade dos meios de transportes e 

comunicação, foi se tornando mais acessível o conhecimento amplo do sistema-mundo.  

Em meio a importância da atividade turística para a dinâmica econômica das cidades, 

nos deparamos com uma questão balizadora para a presente pesquisa: o que é turismo? 

Certamente não chegaremos aqui a uma conclusão sobre o debate acadêmico iniciado em 

1911 pelo economista austríaco Hermann von Schullern zu Schattenhofen, até os dias atuais, 

sobre sua definição. 

Isto porque, cada definição sobre o turismo é carregada de intencionalidades dos 

pesquisadores, priorizando ou negligenciando elementos e agentes sociais que o compõe. 

Portanto, ao valorizar aspectos diferentes da atividade turística, não há uma definição correta 
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ou errada, mas diferentes abordagens que contribuem para o entendimento do fenômeno 

turístico, mesmo que de forma fragmentada (TOMÉ, 2007).  

As diversas definições de turismo é resultado, dessa forma, das várias ciências que 

estudam o fenômeno, uma vez que cada disciplina opta por diferentes abordagens. Há, então, 

definições geográficas, econômicas, sociológicas, aquelas voltadas para critérios estatísticos, e 

as oficiais que, visando atender as instituições de turismo, acabam tendo um caráter 

pragmático.  

Contudo, observamos que na prática, a forma de entender o turismo varia de acordo o 

agente envolvido, visto que produzem diferentes significados conforme suas necessidades de 

discurso – enquadram-se nesse contexto os empresários, os governos, as ONG’s e as 

comunidades receptoras. Assim, dependendo da ideologia dos seus agentes, o turismo pode se 

tornar uma atividade capaz de reduzir as desigualdades socioeconômicas, sendo um 

importante distribuidora de emprego e renda; enquanto em outras abordagens pode ser 

considerada como um vetor que amplia a devastação da natureza e a concentração de riqueza 

por uma minoria.  

Dentre as dimensões do turismo, observa-se que a econômica é a que mais recebe 

atenção, desde o setor privado, até os governantes e estudiosos (RODRIGUES, 2007). Dessa 

forma, dentre as repercussões econômicas da atividade, mesmo passíveis de questionamento, 

destaca-se: a criação de empregos, a geração de renda, a entrada de divisas e o aumento da 

atividade empresarial. Ademais, a mídia contribui para que essa dimensão tenha maior 

relevância, a partir da propagação de informações valorizando a atividade e mostrando 

resultados, em estimativa, de crescimento em curto prazo e os “benefícios” da inserção do 

turismo.     

A própria definição de Organização Mundial do Turismo (OMT) está apoiado em 

critérios econômicos e, até certo ponto, negligencia os aspectos socioespaciais do fenômeno
36

. 

Por esse motivo, para a presente pesquisa, julgamos pertinente nos aproximar da definição de 

De La Torre (1992, p. 19 apud CORIOLANO, 1998, p. 31) que considera o turismo: 

 
[...] um fenômeno social que consiste no deslocamento voluntário e temporário de 

indivíduos ou grupos de pessoas que fundamentalmente por motivos de recreação, 

descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência habitual para outro, no 

qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas 

inter-relações de importância social, econômica e cultural. 
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 Complementando essa discussão, Azevedo et al. (2013, p. 14) acrescenta que “Essa concepção se alinha a toda 

a política pública brasileira, desde a criação da Embratur em 1966, até os dias de hoje, com variações 

obviamente relacionadas as ênfases ora no desenvolvimento econômico do setor, ora nos efeitos positivos na 

geração de emprego e renda para as populações mais carentes”.  
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 Tal definição nos aproxima daquilo que consideramos ser turismo, pois diferente da 

definição da OMT, o autor não considera turista aquele individuo que viaja com finalidade o 

trabalho, o negócio. Para a OMT (2001), turismo consiste nas “as atividades que realizam as 

pessoas durante suas viagens e estadas em lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um 

período consecutivo inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras”. 

Essa definição da OMT, embora importante e amplamente aceita pelos organismos 

oficiais para orientação dos seus trabalhos em todo o mundo, carrega ainda outro problema: 

admiti-se, a partir dela, que praticamente todas as viagens sejam consideradas turismo, pois 

independe o motivo do deslocamento. Por esse motivo, há diferentes (e questionáveis) 

segmentos de turismo, como o turismo de negócio e o turismo de saúde. Conforme destaca 

Tomé (2007, p. 72): 

  
Com suas definições, a OMT sugere que toda a viagem vem a ser turismo, com 

exceção daquelas onde há remuneração direta por parte do turista durante o 

deslocamento ou estada. Desta forma, o cidadão que vai tratar da sua saúde de 

maneira dolorosa e muitas vezes sem o resultado esperado e sem ter desfrutado 

nenhum momento de lazer será considerado pelas estatísticas locais um turista, da 

mesma forma que um indivíduo que em férias, viaja utilizando um pacote turístico 

adquirido junto a uma agência de turismo e que durante seu deslocamento e 

permanência desfruta de uma gama de infraestrutura vinculada diretamente ao 

turismo, tais como transporte, alojamento, alimentação, comum a ambos, mas 

também de serviços de lazer disponíveis no destino visitado. 

 

Nesse sentido, a própria definição elaborada por De La Torre (1992), ainda torna-se 

insuficiente para revelar a real dimensão do turismo, pois considera como turismo, o 

deslocamento por motivos de saúde. Logo, consideramos que uma definição mais restrita do 

turismo (prevalecendo apenas os deslocamentos com finalidade o ócio, o lazer e a cultura) e 

que privilegie os rebatimentos nas configurações territoriais proveniente da atividade, seria a 

mais adequada para o entendimento do fenômeno. Isto porque, além de não superestimar a 

receita oriunda da atividade turística, mostraria que apenas parcelas do território e poucos 

agentes são “beneficiados”, em detrimento dos demais.  

De qualquer forma, concordamos com Coriolano (2006), ao afirmar que não existe 

uma definição capaz de captar completamente esse fenômeno multifacetado. Acrescenta-se a 

isto, o fato do turismo ser uma atividade recente, que envolve diversos setores econômicos e, 

por esse motivo, necessita de uma diversidade de aproximações disciplinares. 

Para além de uma definição “correta” sobre o turismo, o mais pertinente, em nosso 

entendimento, é destacar como suas características intrínsecas as diferencia das outras 

atividades econômicas. Logo, mesmo o turismo estando dentro do setor terciário, há algumas 
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peculiaridades. Em princípio, é válido considerar que o turismo é, antes de tudo, uma prática 

social; segundo, sendo uma atividade econômica, o principal objeto de consumo é o uso de 

parcelas do território. 

Ao conceber o turismo como prática social, devemos salientar que o turista torna-se o 

agente privilegiado para o circuito superior e para o Estado. Contudo, as cidades não são 

restritas ao turismo, muito menos as ações hegemônicas oriundas dele. Desse modo, mesmo 

nas cidades em que o turismo é uma das principais atividades econômicas, como no caso de 

Natal, sua dinâmica e organização está além da razão imposta pela atividade, conforme 

expusemos no primeiro capítulo.   

Nesse sentido, surge nas cidades contra-racionalidades que, do ponto de vista 

geográfico, é manifestada por subespaços menos modernos ou opacos e que expressam uma 

racionalidade paralela aquela imposta pelos agentes hegemônicos (SANTOS, 2008a). Por esse 

motivo, como exemplo, observa-se a resistência dos moradores da vila de Ponta Negra em um 

bairro repleto de vetores modernos para atender ao turismo. Nos dizeres de Cruz (2007, p. 14) 

 
O turismo é uma pratica social e uma atividade econômica que, no mais da vezes, se 

impõe aos lugares, mas ela não se dá sobre uma tabula rasa, sobre espaços vazios e 

sem donos. Portanto, não são apenas o Estado, o mercado e turistas que produzem os 

espaços relativos aos fazeres turísticos, mas também as sociedades que vivem nesses 

lugares, parte delas transformada, por força de novas contingências, em 

empreendedores turísticos ou, mesmo, em muitos casos, atuando como 

contraracionalidades às determinações hegemônicas. A produção do espaço envolve 

seu uso e apropriação e, nesse caso, o conflito termina por ser imanente ao processo.  

 

O turismo, enquanto atividade econômica, em geral é capitaneado pelos agentes 

hegemônicos do circuito superior (comércio e serviços modernos), este constituído por capital 

nacional e forâneo. Essas empresas atuam, sobretudo, nos segmentos de transporte, 

hospedagem, serviços de entretenimento, serviços de apoio e alimentação
37

 e, nas últimas 

décadas, ampliaram suas atuações ao perceber o promissor mercado nos países 

subdesenvolvidos, aliado aos benefícios oferecidos pelos Estados. Destarte, os empresários 

desobrigados de investirem em infraestrutura básica, logram facilidades para a implantação 

dos seus empreendimentos. 

No Brasil, as ações governamentais voltadas para o desenvolvimento do turismo 

litorâneo remontam da década de 1950 (CRUZ, 2007), mas foi em 1966, com a criação da 
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 Dentre os serviços de hospedagem estão incluídos: resorts, hotéis, motéis, pousadas; nos serviços de 

entretenimento destaca-se: shoppings, teatro, cinema, boates, clubes, parques etc.; nos serviços de apoio estão 

inclusos: agências de viagem, operadoras, locadoras de veículos e imóveis, casas de câmbio, banco, lojas de 

artesanato e souvenires etc.; e nos serviços de alimentação compreende: bares, restaurantes etc.. 
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Empresa Brasileira de Turismo
38

 (EMBRATUR), o marco do planejamento do turismo no 

país (FERREIRA e GOMES, 2011). Embora não nos debrucemos nas políticas do turismo, 

amplamente discutidas pelos estudiosos da área, devemos ressaltar que historicamente o 

turismo não teve atenção nas políticas nacionais, mesmo sabendo-se que algumas iniciativas 

públicas federais datam do início do século passado. 

Esse quadro começou a se alterar nas últimas décadas do século XX, quando várias 

ações surgiram voltadas para a organização do turismo no país e para fomentar as condições 

indispensáveis à sua expansão. A década de 1990, então, ficou marcada pela atenção dada 

pelo Estado Brasileiro ao turismo, enxergando-o agora como uma importante atividade 

econômica, capaz de dinamizar a economia do país. Assim, a partir do governo Collor de 

Mello (entre os anos de 1990 e 1992), o turismo passa a ser visto como um dos filões para o 

desenvolvimento regional, capaz de reduzir a histórica desigualdade regional.  

Dessa forma, de atividade “marginal” vista pela administração pública, o turismo 

passou a ocupar posição de destaque no planejamento governamental, com importantes 

programas, tal como o Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR/NE), o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) e o 

Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo para a Amazônia Legal (PROECOTUR). 

Podemos acrescentar ainda os documentos da Política Nacional de Turismo (1996-99), o 

Plano Nacional de Turismo 2003-2007 e, principalmente, a criação do Ministério do Turismo 

em 2003. Nesse sentido, Cruz (2005, p. 30) expõe:  

 
Para alcançar seus objetivos, os sucessivos governos de 90 para cá, fortaleceram, 

paralelamente, o instrumental público de fomento ao setor, dinamizando antigas 

linhas de financiamento, como o Fundo Geral do Turismo - FUNGETUR (criado em 

1971) e linhas específicas de crédito do BNDES, bem como criaram novas formas 

de incentivo financeiro, como é o caso do contrato firmado entre Governo Federal e 

BID com vistas ao financiamento do PRODETUR. 
 

Ainda conforme Cruz (2005), a década de 1990 ficou marcada como o período em que 

o governo brasileiro, até então, mais priorizou a dinamização da atividade turística, seja por 

meio de aparatos normativos ou no que se refere à construção de sistemas de engenharia, 

condição necessária para a viabilização da atividade. Temos, assim, que a relevância que o 

turismo ganhou nas últimas décadas é oriunda do empenho do governo federal em diversificar 

as atividades econômicas do país, possibilitando novas alternativas de emprego para a 
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 Atualmente batizada como Instituto Brasileiro de Turismo. 
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população, assim como a injeção de divisas através da atração de turistas estrangeiros. 

Respaldado em Azevedo et al. (2013, p. 24) observamos que: 

 
Em síntese, a política pública de turismo define qual o problema a ser solucionado 

na estrutura social, cultural, ambiental e econômica que de forma integrada indicará 

ações e instrumentos para atingir os propósitos voltados ao desenvolvimento da 

atividade turística, ou seja, um processo de materialização através de programas, 

projetos e planos que podem e devem abarcar uma série de setores. É importante 

considerar que o processo de construção de programas, planos e projetos remete à 

ideia de um nível altamente qualificado na esfera pública, capaz de realizar um 

planejamento adequado às características locais, ao quantitativo financeiro 

disponível, e por fim, não menos importante, ao interesse da sociedade como um 

todo na efetivação do planejamento turístico. 

 

Todavia, ressaltamos que em Natal, a exemplo de outras cidades de países periféricos, 

a adoção do turismo como prioridade no planejamento governamental promoveu benefícios 

econômicos e sociais, principalmente, a grupos específicos: os agentes hegemônicos e a 

população abastada que vive nos espaços luminosos da cidade. Em grande medida isso pode 

ser explicado devido a certa negligência do Estado em produzir uma política pública clara e 

objetiva que atenda a população local a partir de um planejamento endógeno frente aos 

ditames dos agentes hegemônicos.       

Paralelamente a essa discussão, o Nordeste através do Programa de Ação para o 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR/NE - 1991-2017), vem sendo 

privilegiado por motivos agrupados entre os aspectos naturais, históricos e econômicos. 

Marcadamente a região foi privilegiada por uma opção política, ao menos no discurso, para 

reduzir as desigualdades historicamente estruturadas, por meio turismo. De modo geral, 

observa-se que: 

 
A forte ação estatal brasileira direcionada à criação de condições favoráveis à 

expansão no país do turismo e do capital a ele atrelado, somada à conjuntura 

internacional igualmente favorável à expansão de negócios turísticos pelo mundo, é 

mola propulsora do desenvolvimento da atividade turística no Brasil, sobretudo a 

partir dos anos 1990 (CRUZ, 2007, p. 53). 

 

O resultado espacial dessa intencionalidade é manifestado por uma densificação dos 

objetos técnicos pelo território brasileiro, sobretudo manifestado pelos recentes sistemas de 

engenharia nos estados nordestinos, atendendo a infraestrutura básica de circulação. Soma-se 

a isto, a criação de equipamentos turísticos, por parte do circuito superior, para atendimento 

aos turistas. Percebe-se, então, que a implantação de novos objetos técnicos, principalmente 

aqueles voltados para a circulação, ou seja, para a fluidez do território, é uma necessidade da 

atividade turística. Respaldando-nos em Cruz (2007, p. 56), é possível apreender que: 
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Considerando-se a mobilidade espacial como uma necessidade intrínseca à prática 

social do turismo, tais intervenções espaciais são facilmente justificadas. Mas, essas 

infraestruturas não conferem maior mobilidade apenas a turistas e residentes. São, 

também e principalmente, um meio de assegurar maior mobilidade ao capital 

privado que, mediante a criação de economias externas fundamentais à operação de 

negócios do setor de turismo, aproveita-se da valorização desses espaços para 

implementar seus empreendimentos. 

 

Por esse motivo, um dos principais investimentos do PRODETUR/NE
39

, em sua 

primeira etapa, foi à modernização e ampliação de todos os aeroportos da região Nordeste; a 

construção de terminais de passageiros em alguns portos (em Maceió/AL e em Recife/PE) 

para atrair cruzeiros marítimos; e a modernização ou construção de rodovias – como a Rota 

do Sol, no Rio Grande do Norte ou a Costa do Sol, no estado do Ceará.  

Soma-se ainda aos investimentos do PRODETUR no litoral nordestino: a Zona 

Turística de São Cristóvão, no estado de Sergipe; a Costa dos Coqueiros e a Costa do 

Descobrimento, na Bahia; a Costa das Dunas, no RN; Projeto Cabo Branco na Paraíba; a 

Costa Dourada, entre o litoral sul de Pernambuco e norte de Alagoas; e o golfão maranhense, 

no estado do Maranhão. 

Assim, atrelado aos altos níveis de insolação, a vasta extensão do litoral do Nordeste 

(aproximadamente 3 mil quilômetros), favorece a inserção da atividade turística no que se 

convencionou chamar turismo de sol e praia. Dentre os atributos geográficos que favorecem a 

atividade, podemos acrescentar também os baixos índices de ocupação e densidade 

demográfica, atrelados ao “baixo” preço dos terrenos e a proximidade com polos emissores 

internacionais importantes, como Europa e Estados Unidos. 

Contudo, o Estado, ao ter por objetivo principal desenvolver o turismo massivo e 

internacionalizado na região, desconhece ou negligencia que essa atividade tem a capacidade 

de valorizar ou desvalorizar os territórios conforme seus interesses. Logo, essa atitude deixa 

as cidades alheias aos agentes hegemônicos, pois o que hoje é considerado “turístico”, 

dependendo dos interesses, pode deixar de ser. Desta forma, ao mesmo tempo em que alguns 

lugares podem se valorizar, outros podem perder o valor com o tempo (MOLINA, 2007). 

O Estado, por meio de políticas públicas, vem atuando no território com o objetivo de 

criar as condições necessárias para a expansão da atividade turística, seja enquanto 

normatizador ou mesmo atuando na implantação de infraestrutura. Por conseguinte, este acaba 
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 O PRODETUR/NE, criado em 1991, é um programa de crédito para o setor público (estados e municípios) 

para desenvolver condições favoráveis à expansão e melhoria da qualidade da atividade turística na região 

Nordeste. O programa é financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), tem como órgão 

executor o Banco do Nordeste e abrange os nove estados nordestinos, além do norte de Minas Gerais e Espírito 

Santo. 
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corroborando, de forma subserviente ou não as grandes empresas, para a reprodução do 

capital, pois além da implantação de infraestrutura básica (saneamento básico, fornecimento 

de água, energia etc.), oferece subsídios e incentivos fiscais a projetos das empresas. Porém, 

como ressalta Rodrigues (2006, p. 308), essa forma de atuação do Estado: 

 
[...] causa um grande ônus social às comunidades locais, tanto de forma indireta, 

como má alocação de recursos no estabelecimento de prioridades que não 

contemplam os habitantes locais e, de forma direta, como por exemplo, aumento do 

IPTU (imposto predial territorial urbano) nos municípios turísticos para custear 

equipamentos, nem sempre necessários aos residentes. 

 

Além disso, com a inserção dos agentes hegemônicos, cria-se uma racionalidade 

técnica estabelecida por ordens e comandos distantes que estabelecem uma nova organização 

territorial avessa aos lugares. Podemos dizer, então, que se perde a característica orgânica do 

lugar para se estabelecer arranjos organizacionais, das verticalidades (SANTOS, 2008a). 

Assim, a globalização ao relacionar o local com o global, faz com que o fenômeno 

turístico, em escala planetária, torne-se subordinado aos agentes hegemônicos que 

capitaneiam a economia global, assumindo um aspecto importante no modo de acumulação 

capitalista (RODRIGUES, 2006).  

O discurso dos órgãos do turismo e dos governos - considerados aqui como ufanistas, 

por considerar a atividade turística uma solucionadora de problemas, uma panaceia – aponta 

que o turismo pode mudar a realidade da população local, melhorando as condições de vida 

dos habitantes (CORIOLANO, 2006). Todavia, na visão das empresas, os lugares são vistos 

apenas como um produto a ser consumido pelos turistas, não havendo uma real preocupação 

com a cidade e sua população.  

Coadunamos, então, com Rodrigues (2006) ao destacar que a forma de implantação do 

turismo no Brasil pautando-se no viés economicista acarreta num território descontinuo 

reticular, portanto, seletivo espacialmente, com uma organização complexa e de caráter 

mercantil. Tal organização integra o turismo local ao contexto do mercado global e expressa 

como essa atividade é conduzida pelos agentes hegemônicos e suas lógicas organizacionais. 

Na realidade, “A globalização transmite a ideia de que o local passa a pertencer ao mundo, de 

que existem laços entre uma rede mundial de empresas capitalistas e os lugares, de que 

emergiu uma forma de organização econômica que atingiu todos os lugares” (CORIOLANO, 

1998, p. 36). 

Nesse sentido, duas considerações devem ser feitas em relação ao cenário nacional: 

primeiramente devemos reconhecer a capacidade da atividade turística em transformar os 
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lugares conforme suas intencionalidades e necessidades, sendo seletivo e pontual, pois só se 

inserem e se concentram nos lugares que disponibilizam condições vantajosas para sua ação; 

como a política do turismo brasileira está atrelada a política econômica global, há uma 

tendência óbvia de favorecer as grandes empresas e os princípios de mercado a elas 

vinculados.  

Assim, como já expusemos e será alvo de nossas analises no próximo capítulo, 

paralelo a expansão da atividade turística e do circuito superior vinculado a ela, há uma 

tendência de resistências pelos agentes não hegemônicos, as contra-racionalidades, mostrando 

que embora o uso turístico do território nos remeta uma paisagem organizacional, existe 

também, no lugar, o uso cotidiano dos moradores. 

Dessa forma, se não podemos negar a hegemonia do turismo em certas cidades do 

país, como em Natal – onde parte da configuração territorial foi sendo constituída para atrair 

os turistas, tanto no aspecto paisagístico, como nos comércios e serviços voltados para atender 

essas demanda. Por outro lado, também não é possível afirmar que a cidade seja território 

exclusivo dos turistas, pois há numerosos bairros que não participam do processo ou possuem 

usos que suplantam o uso turístico. Por esse motivo, possuem diferentes dinâmicas territoriais 

e econômicas (formas e funções) que não se remetem ao turismo. 

 

3.1. PRIMEIRAS AÇÕES PARA INSERÇÃO DO TURISMO NA CAPITAL 

POTIGUAR 

 

Como destacamos anteriormente, o turismo atualmente é considerado uma das 

principais atividades do setor terciário, visto a grande movimentação de capitais, serviços e 

pessoas. Logo, o final do século passado e a primeira década do século XXI foram marcados 

pelas ações do estado do RN, bem como da maioria dos outros estados do Nordeste, em 

investir no turismo litorâneo para receber turistas nacionais e estrangeiros.       

Essas ações são manifestadas, principalmente, pela implantação de infraestrutura e a 

paralela modernização do território desencadeada também pela expansão dos comércios e 

serviços modernos. É notório, então, que as políticas públicas (locais e regionais), ao atrair 

investimentos públicos e privados para certas cidades, selecionam os lugares para a promoção 

do turismo conforme as exigências da globalização. Destarte, a atividade turística passa a ser 

uma prioridade econômica dos governos para amenizar a carência de infraestrutura dos seus 

estados e se tornar uma opção para a dinamização de suas economias. 



82 

 

Em Natal, ao inserir a cidade na rede de turismo nacional e internacional, tais políticas 

priorizaram também o marketing e a divulgação de um quadro natural de belezas paisagísticas 

marcadas por praias, sol, dunas e falésias
40

 a ser divulgado nacionalmente e mundialmente, 

escondendo parcelas do território que expressavam uma cidade pobre e precária do ponto de 

vista da infraestrutura urbana - nas porções do território que não se constituem em corredores 

turísticos.  

Assim, essas políticas, ao melhorarem a ordem técnica (infraestrutura, equipamentos e 

acessibilidade) e organizacional da cidade para fomentar o turismo, acabaram inserindo Natal 

no rol de destinos turísticos nacionais e internacionais, não obstante os problemas históricos 

irresolutos enfrentados pela população local, inclusive de infraestrutura básica como 

pavimentação, sinalização, saneamento básico, etc. 

O fato de o turismo ser, atualmente, uma das principais atividades econômicas do 

estado do Rio Grande do Norte, mostra como o governo o defende como sendo um dos 

vetores para o desenvolvimento do estado. Contudo, ainda não nos parece suficientemente 

claro como o desenvolvimento poderá abranger os agentes locais, não tornando a atividade 

apenas uma forma de concentração de renda. Os próprios programas governamentais 

contemplam apenas alguns lugares, onde Natal é a cidade que mais se beneficiou no estado, 

mas de igual forma, há vários bairros desassistidos. Assim, realçam-se as contradições 

socioespaciais, visto que grande parte da cidade encontra-se segregada, em meio a limitados 

lugares modernizados e urbanizados.  

Todavia, não é objetivo do trabalho ser contra a atividade turística, mas a partir de 

uma análise mais crítica da atividade, apresentar como uma gama da população natalense, 

leia-se os agentes do circuito inferior, só se beneficiaram, e se beneficiam, indiretamente e 

precariamente da expansão do turismo na cidade (por não possuírem as exigências necessárias 

para ingressarem nas empresas ou mesmo devido ao baixo coeficiente de emprego necessário 

para sua execução) e ainda exercendo ofícios com longas e cansativas jornadas de trabalho 

para garantir a renda familiar.  

Coube, assim, à luz da racionalidade dos agentes não hegemônicos, encontrar formas 

de reagir à lógica dos vetores modernos, integrando-se seja na comercialização de produtos ou 

na prestação de serviços. Isto porque, a atividade turística não vem promovendo uma 
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 Destacamos que o quadro natural divulgado nas campanhas extrapola os limites geográficos da cidade, 

abrangendo outros municípios. Assim, com a divulgação de Natal como destino turístico vem junto à valorização 

de atrativos presentes em outras porções do litoral potiguar, a exemplo das falésias das Praias de Pipa e do Amor 

(no município de Tibau do Sul) ou os da praia de Tabatinga em de Nísia Floresta. 
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distribuição equânime de renda ou mesmo atenuando as desigualdades sociais como 

propagava as políticas públicas. Além disso, como adverte Cruz (2007, p. 06): 

 

[...] o turismo, mesmo tendo forte hegemonia econômica em dados lugares, 

concorre, no cotidiano, na reprodução da vida nos lugares, com outras praticas 

sociais e outras atividades econômicas. Em nenhum lugar do mundo a vida das 

relações pode ser reduzida à reprodução do turismo como atividade econômica ou 

geradora de atividade econômica. Viver é sempre mais que simplesmente fazer 

turismo ou receber turísticas. E aqui reside talvez a maior de todas as dificuldades 

metodológicas daqueles que se debruçam sobre o entendimento do turismo como 

objeto de investigação ou de intervenção na realidade: apreender o imenso jogo de 

relações no qual o turismo está inserido para, então, compreender o turismo na sua 

complexidade.   

 

Dessa forma, é imperativo ressaltar, nesse momento, que ao aproximar as reflexões 

acerca do turismo com os circuitos da economia urbana, estamos priorizando o turismo 

enquanto atividade econômica, ou seja, o conjunto de atividades do comércio e serviços, 

sobretudo aqueles agentes do circuito superior (restaurantes, agências de viagens, locadoras 

de veículos, hotéis etc.). Ademais, a partir da nossa opção teórica, não concordamos com a 

ideia de território turístico, mas usos turísticos do território, uma vez que as porções do espaço 

podem e são apropriadas para diferentes fins (por diversos agentes, sejam hegemônicos ou 

não), onde o turismo está inserido, dando forma, juntamente com outras práticas econômicas e 

sociais, a cidade. 

Feita essa consideração e nos debruçando em nosso recorte espacial, destacamos que a 

atividade turística no Rio Grande do Norte só ganhou expressividade e notoriedade a partir de 

meados da década de 1980, por meio da construção do megaprojeto turístico Parque das 

Dunas / Via Costeira (PD/VC), onde Natal passou a receber fluxo turístico nacional. Contudo, 

para entendermos a inserção do turismo no estado e, em especial, em Natal, devemos retomar 

a década de 1930, pois nesse período, mesmo que com ações pontuais, foram iniciadas as 

primeiras intervenções para o desenvolvimento do turismo. 

Nesse ínterim, devido à posição favorável do estado, foi viabilizada a inserção da 

cidade de Parnamirim nas rotas internacionais de aviação, levando-a a ser ponto de escala de 

diversas empresas internacionais que realizavam os primeiros voos comerciais. Visto a falta 

de infraestrutura daquela cidade, Natal, mesmo não dispondo de equipamentos de 

hospedagem, passou a hospedar os viajantes em apartamentos de luxo do hospital Miguel 

Couto, atualmente o Hospital Universitário Onofre Lopes (COSTA, 2011). 
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Pressionados por agentes externos
41

 que estavam instaladas no bairro da Ribeira, o 

governo do estado foi levado a construir um hotel de boa qualidade na cidade para atender aos 

interesses forâneos (COSTA, 2011). A partir desse contexto foi que surgiu a necessidade do 

primeiro hotel da cidade, o “Grande Hotel”, sendo inaugurado no ano de 1939 no bairro da 

Ribeira – o mais movimentado da capital potiguar. 

Presenciamos assim, já nesse momento, uma incipiente política das empresas que, 

como tal, aonde uma empresa se instala carrega consigo suas técnicas e normas que nada tem 

a ver com o lugar, mas que alteram a organização do espaço e as relações sociais ali presentes 

em nome do "desenvolvimento" do lugar. O Estado, ao passo que aceita as imposições das 

empresas, acaba sendo subordinado a elas, reinando a ingovernabilidade (SANTOS, 1998). 

Outra importante data para a implementação do turismo no Rio Grande do Norte nos 

leva a 1961, ano que foi elaborado o Programa de Turismo para o estado. Com tal iniciativa, 

abriu-se a possibilidade de inserção do circuito superior a partir das redes hoteleiras e de 

agências de passagens (marítimas e áreas). Como exemplo, temos a inauguração o Hotel 

Samburá e da agência Netuno Turismo (ambos em 1965); a construção do Hotel Internacional 

dos Reis Magos, em 1966, tornando-se o primeiro hotel de porte na orla marítima da cidade; 

e, em 1968, a inauguração do Hotel Tirol.  

É importante ressaltar que nesse período, o turismo na região Nordeste estava 

contando com a atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e 

do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), que viabilizaram pesquisas, campanhas de 

divulgação, qualificação profissional, além de incentivos financeiros e fiscais. Dessa forma, 

visualizamos como o Estado atua em favor das empresas em nome do “desenvolvimento” do 

país. Isso se torna ainda mais visível quando, pelo Decreto-Lei Nº55, de 13/11/1966, foram 

concedidos incentivos fiscais e financeiros para o setor privado desenvolver o turismo 

nacional
42

 (COSTA, 2011).  

Assim, sintonizado na relevância que o turismo estava adquirindo pelo mundo, o 

Estado brasileiro passou a dar relevância às atividades atreladas a ele, criando instrumentos 

para sua promoção, bem como financiando sistemas de engenharia (dotando as cidades de 

infraestrutura) para atender um novo e potencial consumidor: o turista. Desdobramento do 

Decreto-Lei Nº55, são criados o Conselho Nacional de Turismo (CNTUR) e a Empresa 
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 Como as empresas Panair do Brasil (representante da Pan-American), Sindicato Condor (alemã), Génerale 

Aéropostale (francesa) e a Ala Littoria (italiana). 
42

  Os recursos destinados à expansão do turismo nacional não era limitado à construção de hotéis, ao passo que 

permitia a construção de equipamentos urbanos, como: pavimentação de ruas; construção de vias expressas, 

pontes e viadutos; restauração de monumentos culturais etc.  
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Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e, a partir deles, como rebatimento local dessas 

políticas nacionais, foi criada em 1969 a Secretaria Municipal de Turismo e Certames de 

Natal. 

No mesmo ano foi realizado, com apoio da EMBRATUR, o II Congresso Brasileiro de 

Turismo em Natal, tornando a cidade a “capital nacional do turismo”. O congresso visou 

despertar as potencialidades turísticas da cidade, e a viabilidade econômica oriunda desse 

conjunto de atividades para os congressistas e os interessados nesse setor presentes. Além 

disso, evidenciou para as autoridades a necessidade de novas (e concretas) políticas voltadas 

para o desenvolvimento do turismo atrelado a adoção de melhores condições de infraestrutura. 

 Como afirmam Gomes e Silva (2000), esse congresso tornou-se o marco na 

construção da imagem de Natal enquanto polo turístico para o Brasil. Assim, finalizando a 

década de 1960, podemos dizer que o Brasil começa a ter suas primeiras ações voltadas para a 

consolidação da atividade turística no Brasil e Natal passa a dar seus primeiros passos, 

colocando o turismo como uma atividade importante para o estado do RN.   

Durante a década de 1970 outra ação importante para o desenvolvimento do turismo 

no Rio Grande do Norte foi a criação da Empresa de Promoções e Desenvolvimento do 

Turismo no Rio Grande do Norte - EMPROTURN (Lei nº 4.025 de 13/12/1971). Existia a 

expectativa que a partir da EMPROTURN e um levantamento das possibilidades turísticas do 

estado trouxesse volumosos investimentos para a atividade. 

Nessa empreitada, em 1972 houve a elaboração do Plano de Turismo (PRODETURN), 

que realizou um diagnóstico e uma proposta para o desenvolvimento das atividades turística 

no estado. Outrossim, houve a contratação da empresa estrangeira “STUDIA” que analisou o 

litoral potiguar partindo de Baía Formosa à Areia Branca. A partir desses trabalhos e das 

informações provenientes dos levantamentos a EMPROTURN passou promover a paisagem, 

a culinária e o artesanato potiguar em algumas cidades brasileiras sobre diversos meios de 

comunicação, como: jornal, rádio, televisão etc. (COSTA, 2011). 

Na mesma década criaram novos sistemas de engenharia, melhorando o sistema viário 

da cidade; teve início a urbanização das praias de Natal a e criação da Secretaria da Indústria, 

Comércio e Turismo do Estado e a criação do Museu Café Filho. Teve ainda a ação do 

EMPROTURN para transformar o maior cajueiro do mundo e um ponto de atração turística, a 

inauguração do Centro de Turismo em no bairro de Petrópolis, a contratação de um arquiteto 

para a elaboração do Plano Diretor da Grande Natal, o Plano Diretor de Macau e o do Parque 

das Dunas/Via Costeira. Na esfera privada, essa década ficou marcada novos 

estabelecimentos hoteleiros foram construídos, tais como: o Ducal Palace Hotel e o “Sol 
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Hotel”, ambos no bairro de Cidade Alta; a “Pousada do Sol” nas margens da avenida que liga 

Parnamirim a Natal; o Hotel San Francisco, no bairro Alecrim etc.  

Iniciando a efetiva inserção de Natal no roteiro turístico nacional e, posteriormente, 

internacional, no ano de 1978 teve inicio a execução do Projeto PD/VC com o Decreto 82.699 

de 22/11/1978 que disponibilizou a área pertencente à União para tal finalidade. Assim, 

concordamos com Fonseca (2005) e Maranhão e Azevedo (2010) quando afirmam que até a 

década de 1980, com o fomento do Megaprojeto PD/VC, não existia uma política de turismo 

sistematizada e efetiva no Rio Grande do Norte, pois mesmo com as ações anteriormente 

mencionadas, não havia uma articulação para o real desenvolvimento da atividade, não 

atingindo os efeitos desejados.  

Partindo para uma análise sobre o processo de inserção efetiva da atividade turística e 

do circuito superior a ela atrelada em Natal, devemos ressaltar que a maior parte dos 

investimentos públicos e equipamentos turísticos, sempre se concentraram na capital potiguar. 

Nesse sentido, concordamos com Fonseca (2005, 226) quando mostra que:  

 
A implementação das políticas públicas de turismo propiciou ao produto turístico 

potiguar um ambiente mais favorável de competitividade. No entanto, as condições 

de criação desse ambiente mais competitivo têm favorecido particularmente o 

município de Natal, uma vez que as políticas públicas reforçam a hegemonia e 

centralidade de Natal sobre o espaço turístico potiguar. 

 

Logo, as praias, até então pouco exploradas pelo turismo, passaram a ser alvo de 

grande interesse – sobretudo por meio da construção do PD/VC – valorizando o quadro 

natural favorável: o sol e o mar. Todavia, essa estrutura não foi privilégio apenas do RN, pois 

vários estados do Nordeste passaram a investir na promoção do turismo no intento de 

dinamizar suas respectivas economias, gerando empregos e renda. 

 

3.2. AS METAMORFOSES DO TERRITÓRIO: O PROJETO TURÍSTICO “PARQUE 

DAS DUNAS/VIA COSTEIRA”. 

 

Baseado no discurso que defende o turismo enquanto gerador de emprego e renda e, 

por conseguinte, desenvolvimento, a atividade no Rio Grande do Norte foi efetivada por meio 

de duas políticas públicas: a implantação do megaprojeto turístico PD/VC e do Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte (PRODETUR/RN).  

Essas políticas tiveram importantes reflexos nos usos do território da cidade de Natal, 

visto que estimularam a expansão urbana em direção a Zona Sul, havendo uma ampla 
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valorização fundiária dos bairros que compõem a região administrativa, principalmente, Ponta 

Negra, Lagoa Nova e Capim Macio. Em relação ao bairro de Ponta Negra, embora voltaremos 

a discutir posteriormente, salientamos que ele se tornou o principal lugar turístico da cidade, 

elitizado e repleto de atividades do circuito superior – ainda assim, é abrigo de significativa 

parcela da população que sobrevive de atividades gestadas pelo circuito inferior. 

A primeira política, o megaprojeto turístico PD/VC, foi um projeto iniciado ainda na 

década de 1970, mas que sua conclusão se deu apenas em meados da década 1980
43

. Contudo, 

tornou-se o marco do desenvolvimento do turismo no RN, onde diversos autores (GOMES E 

SILVA, 2000; FONSECA, 2005; SILVA, 2007; COSTA 2011), mostram que esse projeto 

possibilitou a real expansão do turismo, bem como passou a ser referenciado como a primeira 

iniciativa de planejar e gerir a atividade turística no estado. 

O projeto constituiu-se, fundamentalmente, da ligação entre as praias de Areia Preta e 

Ponta Negra (em Natal) a partir da abertura de uma avenida de 8,5 km de extensão e a 

construção de equipamentos turísticos (meios de hospedagem) a partir de facilidades para 

aquisição de terrenos, empréstimos subsidiados e a implantação de infraestrutura. Nesse 

sentido, a via Costeira foi inaugurada em 1983, ano também da construção do Centro de 

Convenções – finalizado no Governo de José Agripino Maia. Ademais, no ano seguinte foi 

construído o primeiro hotel na via Costeira, o Natal Mar Hotel
44

. 

Não perdendo os diversos flancos de atuação do poder público na cidade, no inicio da 

década de 1980, para consolidar Natal como roteiro turístico, o Estado inicia as reformas nas 

instalações do aeroporto Augusto Severo. Tal ação visou melhorar a infraestrutura do 

aeroporto, permitindo um maior fluxo de passageiro e, por conseguinte, de turísticas. Além 

disso, houve também a inauguração do novo terminal rodoviário de Natal (1981), sendo mais 

um objeto técnico que permitiria maior fluidez do território para viabilizar/consolidar a 

atividade turística. 

                                                           
43

 O projeto, embora pensado ainda no governo Cortez Pereira (1971-1975), foi consolidado nos três governos 

seguintes. Sendo planejado no Governo de Tarcisio Maia (1975-1979), tendo o seu sucessor, Lavosier Maia 

(1979-1983) executado e José Agripino (1983-1986) finalizado, ou seja, o projeto tem nitidamente as feições 

políticas, por conseguinte, econômicas, da oligarquia que o pensou, isto é, com os interesses voltados sobretudo 

para o mercado e para elite econômica (nacional ou internacional) que dele se beneficiaria, a qual de fato é a 

mais beneficiada. 
 

44
 Até o final da década de 1990 houve a inauguração de vários hotéis na via Costeira, como: o Barreira Roxa 

(1985), o Hotel Vila do Mar e o Marsol Hotel ambos em 1986, Imirá Plaza Hotel, Jacumã Praia Hotel (1987), 

Hotel Parque da Costeira (1990), Hotel Porto do Mar, Ocean Palace Hotel (1996) e o Pirâmide Palace Hotel 

(1997). Todavia, devemos ressaltar que o Jacumã Praia Hotel foi desativado e na primeira década do século XXI 

surgiram mais dois equipamentos de hospedagem: Pestana Natal Beach Resort em 2001 e o SERHS Natal Grand 

Hotel em 2006. 
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Conforme relatado até o momento, é notório que a construção da via Costeira e, em 

seguida, dos hotéis no referido lugar, foram fundamentais para o turismo na cidade. Isto 

porque, foi a partir dessas ações que Natal passou a figurar como um dos principais destinos 

do Nordeste. Logo, a falta de infraestrutura aliada a deficiente estrutura hoteleira da cidade 

era, nas décadas precedentes, limitadores para a expansão da atividade turística. 

Confirmarmos assim que os sistemas de ações e sistemas de objetos são pares 

indissociáveis, ao passo que as ações normativas do Estado possibilitaram novas 

materialidades (infraestrutura e equipamentos turísticos) e abriu uma nova perspectiva para 

economia potiguar através dos novos fluxos oriundos do turismo.  

Contudo, estamos cientes de que mesmo o turismo alavancando os indicadores 

econômicos da cidade, este não é, ou ao menos não tem sido, capaz de reduzir as 

desigualdades socioeconômicas, mas ao contrário, expressa como a cidade está articulada para 

atender uma minoria abastada e aos agentes hegemônicos em detrimento da população em 

geral e dos lugares desprovidos de atenção pública. Nesse ínterim, concordamos com Cruz 

(2006, p. 339), quando esta afirma: 

 

Distribuição espacial da riqueza não é o mesmo, entretanto, que distribuição 

estrutural da riqueza. Por isso, muitos lugares pobres, capturados pela atividade do 

turismo, viram suas economias dinamizadas e assistiram a profundas transformações 

em seus territórios sem que, necessariamente, suas populações tivessem se tornado 

automaticamente detentoras de melhores condições de vida e de renda. Ingenuidade 

teórica ou manipulação inescrupulosa de dados e informações, é isso, todavia, que o 

discurso dominante sobre o turismo quer fazer crer.  

 

Logo, estamos cientes de que na análise das atividades turísticas em Natal devemos 

atentar que há paralelas a geração de postos de trabalhos, renda, riqueza etc., provenientes do 

planejamento dos fluxos turísticos e que dinamiza a economia, vários efeitos perversos para a 

população autóctone. Dentre elas, podemos salientar: processos inflacionários, tornando o 

custo de vida na cidade mais caro; aumento do tráfico de drogas; o turismo sexual e a 

prostituição infantil etc.. 

Todavia, os discursos oficial e midiático reforçam a ideia de que as demandas 

turísticas trazem para a cidade a expansão do comércio e dos serviços, expressos pelas 

demandas de hospedagem, alimentação etc., e a geração de novos postos de trabalho; e, 

somado a isso, possibilita maior circulação de dinheiro e postos de trabalho indiretos, a partir 

de obras do Estado ou gestadas pelas grandes empresas ao construírem seus 

empreendimentos. Não deixa de ser verdade, embora não se discuta quais postos de trabalho 

são criados e a renda média gerada. 
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Além disto, como adverte Cruz (2005, p. 37) “O discurso legitimador das políticas 

públicas de turismo não difere, essencialmente, dos outros relativos a diferentes setores 

econômicos. Geração de renda, geração de divisas e de riqueza, geração de empregos, enfim, 

tudo o que um país em desenvolvimento pode almejar”. Há, dessa forma, a manutenção dos 

discursos, independentemente da atividade econômica e do que esta ocasiona. 

A partir do projeto PD/VC algumas asseverações emergem: primeiro, esse projeto foi 

responsável por tornar o turismo uma das principais atividades econômicas do estado – até 

pela atenção que as instâncias públicas deram a atividade; segundo, essas ações públicas 

possibilitaram a inserção do circuito superior na cidade no que tange ao turismo proveniente 

de investidores locais, nacionais e internacionais. 

Nesse sentido, mesmo com todas as críticas que foram auferidas ao projeto no período 

de sua execução, foi por meio dele que o turismo tornou-se uma realidade no estado, deixando 

sua posição marginal no turismo nordestino. Ademais, foi o conjunto de ações para viabilizar 

o turismo, sobretudo na década de 1980, que tornou o Natal e o litoral potiguar um roteiro 

turístico nacional e internacionalmente conhecido, trazendo novos investidores de diversos 

segmentos da economia a acreditar no potencial econômico da cidade.  

Nesse contexto, ressaltamos que Natal se inseriu no conhecido turismo de massa, onde 

grandes corporações selecionam as principais áreas da cidade a fim de garantirem alocações 

dos seus empreendimentos e maiores lucros. Dentre os lugares privilegiados da ação dos 

agentes hegemônicos, destacam-se principalmente os bairros que dispõem de praia, 

merecendo atenção os subespaços da Via Costeira e Ponta Negra. 

Sinteticamente, na Via Costeira concentram-se os principais serviços hoteleiros de 

luxo da cidade, enquanto Ponta Negra tornou-se o principal bairro turístico, abrigando tanto 

atividades do circuito superior (agências de turismo, locadoras de automóveis, restaurantes, 

bares, shoppings etc.), destinados aos turistas e as classes mais abastadas, mas dispondo 

também de diversas atividades gestadas pelo circuito inferior, que se inserem no contexto 

turístico da cidade. 

 

3.3. OS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO RN 

(PRODETUR/RN I E II). 

 

Uma política de suma importância para a consolidação do turismo no Rio Grande do 

Norte e, principalmente em Natal, foi o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Rio 

Grande do Norte (PRODETUR I-RN), implementado no governo de Garibaldi Alves entre 
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1995 a 2002 e financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com apoio 

do governo federal e do estado. Esse projeto abrangeu inicialmente cinco municípios vizinhos 

(Ceará-Mirim, Extremoz, Natal, Parnamirim e Nísia Floresta) mais Tibau do Sul, localizado a 

aproximadamente oitenta quilômetros de Natal, conforme ilustra o mapa 05. 

 
Mapa 5 - Municípios pertencentes ao PRODETUR I - RN.
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Anteriormente, no início da década de 1990, o estado já contava com uma significativa 

infraestrutura turística – concentrada em Natal. Isto porque em 1992 já havia cerca de 80 

agências de viagens cadastradas na EMPROTURN, em torno de 200 bugueiros que faziam 

passeios sobre as duas das cidades e cerca 150 hotéis e pousadas. Todavia, esse período é 

caracterizado por empresas locais e nacionais, visto que só a partir de 2000 empresas e redes 

internacionais passaram atuar intensamente no território potiguar (COSTA, 2011).    

Os recursos destinados para a primeira etapa do PRODETUR-RN foi direcionado, 

sobretudo, para amenizar o déficit em infraestrutura dos municípios supracitados. Dessa 

forma, os recursos serviram para implantação de acessos viários às principais praias; 

continuação da Rota do Sol (entre as praias de Cotovelo a Barreta); saneamento de parte da 

Via Costeira, do bairro de Mãe Luiza e da praia de Ponta Negra; drenagem do bairro de Ponta 

Negra; reurbanização da orla de Ponta Negra e da praia da Redinha; implantação do Parque 

Estadual das Dunas de Natal; criação do Conselho de Turismo Estadual (CONETUR/RN) e 

para reestruturar o aeroporto Internacional Augusto Severo (MARANHÃO; AZEVEDO, 

2010). Além do mais, Fonseca (2005) aponta que: 

  

O PRODETUR/RN contou com o apoio do BID financiando 50% dos projetos 

executados e os outros 50% ficaram a cargo do governo do Rio Grande do Norte. 

Para sua execução o estado potiguar recebeu um empréstimo de US$ 22.475.000,00, 

sendo o investimento total da ordem de US$ 44.950.000,00. Consistiu em um 

programa de implementação de infra-estrutura básica para atender a atividade 

turística e seus recursos foram divididos em três componentes: desenvolvimento 

institucional, obras múltiplas e aeroporto. Todos esses investimentos foram 

efetuados entre 1996 e 2001 e, no conjunto, foram realizadas vinte obras no Rio 

Grande do Norte com recursos do Programa (FONSECA, 2005, p. 232). 

 

Dentre os componentes que mais receberam investimentos do PRODETUR-RN 

destaca-se o aeroporto. Sozinho, ele abarcou 56% do montante para sua ampliação e 

modernização.  Ademais, 39,2% do valor foi destinado a urbanização e saneamento dos 

principais pontos turísticos de Natal (Ponta Negra e Via Costeira), construir e ampliar a 

infraestrutura viária, possibilitando melhor acessibilidade entre os atrativos turísticos do polo;  

e apenas 4,7% dos recursos foram destinados ao desenvolvimento institucional, ou seja, 

aparelhar órgãos institucionais e definir o uso e ocupação do solo dos municípios que 

integram o projeto através de planos diretores (FONSECA, 2005). 

Se considerarmos apenas os investimentos que servem para a maior fluidez do 

território e as interações sociais, observamos que 77,8% dos recursos disponibilizado pelo 

PRODETUR/RN foram destinados ao aeroporto e aos eixos viários – objetos técnicos 

fundamentais para implantação e manutenção da atividade turística nos lugares. Ou seja, 
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como não existe turismo sem deslocamento, o governo estadual priorizou, inicialmente, a 

modernização do aeroporto Augusto Severo e as rodovias prioritárias para o desenvolvimento 

do turismo.  

   Nesse sentido, há uma nítida valorização depreendida a infraestrutura e 

equipamentos que possibilitem o acesso aos atrativos turísticos dos municípios participantes 

da primeira etapa do PRODETUR/RN pelos turistas e/ou visitantes. Por esse motivo, Santos 

(2008b, p. 255) nos adverte que a geografia dos fluxos depende da geografia dos fixos. Em 

relação aos investimentos que cada município recebeu, Natal foi o que mais se beneficiou, em 

detrimento até mesmo de Tibau do Sul, um dos principais polos turístico do estado. Conforme 

expõe Fonseca (2005, p. 233): 

 
Do total dos investimentos efetuados pelo PRODETUR/RN (excetuando-se o 

aeroporto que é um investimento com características diferentes), Natal absorveu 

23,10%, sendo o único município que recebeu recursos para a recuperação ambiental 

e para saneamento, além das estradas. Todos os demais municípios receberam 

recursos para o desenvolvimento institucional (atualização cartográfica e elaboração 

do plano diretor) e para a implantação e/ou melhoria de estradas. A distribuição 

desses recursos para os demais municípios ocorreu na seguinte proporção: Nísia 

floresta – 7,23%, Parnamirim – 5,00%, Ceará-Mirim – 3,07%, Tibau do Sul – 

1,82%, Extremoz – 1,60%. Os investimentos efetuados para melhoria e 

modernização de alguns órgãos estaduais totalizaram 2,14% do total. 

 

Tal fato é decorrente do esforço demasiado, por parte do governo do estado, para 

formar um polo turístico onde Natal ficasse na posição central, concentrando os 

investimentos. Logo, constata-se uma psicosfera (a esfera da ação) que dá legitimidade a 

implantação dos objetos técnicos (tecnosfera) mais densamente em Natal, permitindo novos 

usos ou mesmo mudanças de usos do território para a melhor inserção do turismo em relação 

aos demais municípios que integram o PRODETUR/RN. 

Como assevera Fonseca (2005), os resultados alcançados pelo PRODETUR I foram 

satisfatórios e atingiu os objetivos da política pública, que era tornar o turismo uma das 

principais atividades econômicas do Rio Grande do Norte, melhorando o produto turístico do 

estado. Para balizar a discussão, entre 1996 e 2000, a receita turística estadual aumentou 36, 

09%, fruto do crescimento do fluxo turístico global que cresceu 127,35%. Ademais, houve 

um expressivo crescimento (84,86%) nos meios de hospedagem e de desembarques (66,28 %) 

no aeroporto Augusto Severo, os investimentos gerados pelo PRODETUR/RN fomentou o 

aumento do fluxo de turista internacional, bem como a inserção de redes hoteleiras 

estrangeiras no território potiguar.      
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Seguindo as análises das políticas públicas para a promoção do turismo no Rio Grande 

do Norte, há, também, importantes apontamentos a serem feitos sobre a segunda etapa do 

PRODETUR/RN. O primeiro delas refere-se às ações prioritárias dessa segunda etapa, visto 

que enquanto na primeira etapa visou mitigar o déficit de infraestrutura e promover o 

desenvolvimento turístico, a segunda etapa volta-se para a consolidação da etapa anterior, 

enfatizando as ações qualitativas de desenvolvimento social como, por exemplo, o apoio à 

gestão municipal e a capacitação profissional, além da valorização do meio ambiente. Como 

destaca Maranhão e Azevedo (2010, p. 09): 

 
As propostas para a segunda etapa do PRODETUR/RN II foram: promover o 

controle, manejo e implantação de infra-estrutura das unidades de conservação e 

recuperação de áreas degradadas; ações de saneamento; proteção dos mananciais; 

criar condições para trato dos resíduos sólidos, desde sistemas de coleta, tratamento 

final até a conscientização da população; criar condições para que as 

municipalidades possam receber os turistas e os investidores, com legislação 

moderna, infra-estrutura e políticas com vistas na capacitação de mão-de-obra, para 

que os benefícios retornem aos autóctones; sinalização turística e de segurança e 

ainda a estruturação das orlas marítimas para receber o fluxo de forma segura. 

 

Pelo citado acima, observamos que o PRODETUR II continua financiando 

infraestrutura básica para a promoção do turismo. Contudo, se na primeira fase apenas seis 

municípios litorâneos foram contemplados, nessa segunda foram abrangidos 21 municípios
45

 

– que formam o polo Costa das Dunas. Para essa segunda etapa do programa foi investido o 

valor de US$ 64.508.000,00, acreditando-se que, a exemplo da primeira fase, tenha a geração 

de novos empregos (MARANHÃO; AZEVEDO, 2010).  

Com a intenção de receber apoio do referido programa, o governo do estado, por meio 

de sua Secretaria de Turismo (SETUR), regionalizou o turismo em cinco polos (Polo Serrano, 

Seridó, Agreste/Trairi, Costa Branca e Costa das Dunas) visando à diversificação do seu 

produto turístico (leia-se interiorização) e o desenvolvimento da atividade.            

Contudo, cabe, nesse momento, uma importante constatação: embora os polos estejam 

“repartindo” o estado do Rio Grande do Norte, há uma concentração de investimentos e 

atrativos turísticos no polo Costa das Dunas. Isto desencadeado, em grande medida, pela 

centralidade de Natal no que se refere aos equipamentos turísticos para atender os visitantes.   

É importante destacar que o PRODETUR em suas duas fases influenciou o turismo no 

RN, sobretudo Natal, município que foi contemplado nas duas fases. Enquanto a primeira fase 

                                                           
45

 O polo é formado pelos municípios: Arês, Baia Formosa, Barra de Maxaranguape, Canguaretama, Ceará-

Mirim, Extremoz, Goianinha, Macaíba, Natal, Nísia Floresta, Parnamirim, Pedra Grande, Pureza, Rio do Fogo, 

São Gonçalo do Amarante, São Miguel do Gostoso, Senador Georgino Avelino, São José do Mipibú, Tibau do 

Sul, Touros e Vila Flor. 
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foi baseada no Programa Nacional de Municipalização do Turismo, a segunda foi baseada no 

Programa de Regionalização do Turismo, mas o único polo beneficiado foi o Costa das 

Dunas
46

. Ademais, “O PRODETUR/NE contou com o apoio do governo federal e dos estados 

nordestinos, financiado pelo BID, sendo os recursos repassados pelo Banco do Nordeste, 

executor financeiro do programa.” (COSTA, 2011, p. 46).  

Em vias de finalizar essa terceira seção, algumas considerações são necessárias para 

compreender, posteriormente, a expansão do circuito superior em Natal através da atividade 

turística. Em primeiro lugar, a forma como foi gerida a política pública do turismo no RN 

está, em grande medida, em consonância com a política federal e regional; por meio do 

acelerado crescimento dessa atividade econômica nos últimos anos, o estado atualmente 

encontra-se como um dos principais roteiros turísticos do Nordeste; o megaprojeto PD/VC e o 

PRODETUR/RN provocaram importantes transformações espaciais através dos novos usos 

do litoral, havendo forte valorização dos terrenos e especialização dos lugares de lazer.       

Todos os investimentos públicos, através dos programas do governo, fizeram com que 

a década de 1990 e a primeira do século XXI fossem caracterizadas pela expansão e 

consolidação do turismo no estado, visto a expressivo valor disponibilizado para a criação de 

infraestrutura básica e hoteleira, possibilitando, assim, o aumento do fluxo turístico.   

Contudo, como nos adverte Cruz (2005), por trás dessas ações há, na realidade, uma 

clara e inaceitável negligência com o território, agravado com o insustentável discurso que a 

atividade turística, por si, é capaz de reduzir as desigualdades regionais historicamente 

concebidas pela seletividade espacial própria do sistema capitalista. Porém, a forma como o 

turismo vem sendo estruturado no país leva, paulatinamente, a fragmentação do espaço e o 

reduz a meramente uma mercadoria, aumentando as desigualdades regionais.  

 

 

3.4. A MATERIALIZAÇÃO DO TURISMO EM NATAL. 

 

Como expusemos até o momento, embora as políticas públicas de fomento ao turismo 

tivessem como objetivo a dinamização da economia do estado, na prática as ações do Estado 

favoreceram particularmente Natal. A cidade é a que mais se beneficia com atividade turismo, 

seja através dos empregos formais gerados pela atividade, ou mesmo pela geração de riqueza 

(lucros e impostos) em relação aos demais municípios, até mesmo aqueles participantes do 

polo Costa das Dunas. 
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 Um dos critérios para que os polos recebam os recursos do PRODETUR é possuir o Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo Sustentável (PDITS).  
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Em pesquisa recente, Ferreira (2009) como base nos dados da SETUR de 2004, 

mostrou que Natal concentra os principais equipamentos turísticos da Região Metropolitana 

de Natal (RMN). Nesse sentido, a cidade detinha 76% dos 262 meios de hospedagem, seguido 

de Extremoz com apenas 9%. Essa disparidade fica mais evidente se utilizarmos o número de 

leitos como referência, pois Natal concentra 87% dos 25.272 leitos, enquanto Extremoz 

possui 6%; já em relação às agências de viagem, Natal concentra 91% das 108 existentes na 

RMN, seguida do município de Parnamirim, com 9%.  

A tendência de concentração dos equipamentos turísticos em Natal seguem as mesmas 

determinações se analisados os números de locadoras de veículos, visto que ela detém 78% 

das empresas, enquanto Parnamirim possui 13% e Extremoz 9% - num total de 46 locadoras; 

Em relação aos equipamentos de alimentação, Natal detém 65% do total de 1798, seguido por 

Parnamirim (10%) e Extremoz (6%); Por fim, dentre os 416 de estabelecimento de 

entretenimento, Natal abriga 66% deles, acompanhado por Parnamirim (15%) e Extremoz 

(6%). 

Notoriamente os dados revelam o poder centralizador da atividade turística em uma 

cidade, deixando as demais desprovidas de equipamentos capazes de manter o turista por mais 

tempo. Logo, agravam-se os problemas de empregos temporários e o número de agentes do 

circuito inferior, visto a falta de oportunidades de trabalho.  

Contudo, estamos cientes que mesmo a cidade de Natal sendo polarizadora dos 

investimentos públicos e privados referentes à atividade turística no estado do RN, esta ainda 

contou com uma seletividade espacial para tais investimentos, tendo em vista os lugares 

selecionados para receberem infraestrutura diferenciada e investimentos dos vetores modernos 

– marcadamente, Ponta Negra e os bairros do entorno – em detrimento do restante da cidade, 

que pouco se beneficiou ou se beneficia da infraestrutura criada, como é o caso das Zonas 

Norte e Oeste. 

Em Natal, nos lugares de interesse dos agentes hegemônicos, sobretudo aqueles 

voltados para a atividade turística, o território passa a ser usado para atender as demandas do 

capital e do turista, ou seja, tem como objetivo principal obedecer aos imperativos das 

empresas e dos visitantes. Criou-se toda uma materialidade na cidade com características 

específicas para um uso determinado do território – basta destacar os projetos da Via Costeira 

e Rota do Sol ou mesmo a localização da Ponte Newton Navarro, que visou impulsionar o 

turismo no litoral norte potiguar.  

Da mesma maneira, a crescente construção de grandes redes hoteleiras internacionais, 

somadas aos restaurantes sofisticados, shoppings centers e o conjunto de lojas de grifes que 
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abrigam, além de grandes empreendimentos imobiliários, se concentram nos lugares já 

privilegiados da cidade, aprofundando a segregação socioespacial.  

Dessa forma, é fácil perceber que nos países subdesenvolvidos, e de modo particular 

nas regiões menos desenvolvidas do Brasil, como é o caso do Nordeste, e consequentemente 

no RN, o turismo traz poucos benefícios para a população local, considerando a riqueza 

gerada e apropriada, seja pela elite local que é minoritária, seja pelos agentes do capital 

externo. No caso de Natal, são as frações do território o principal objeto de consumo do 

turista, logo, o capital associado ao turismo torna-se ainda mais seletivo do que aqueles 

atrelados aos demais setores das atividades econômicas. 

Assim, a cidade atualmente expressa duas paisagens distintas: na primeira, temos a 

visão de uma cidade moderna, com grandes empreendimentos comerciais e de serviços para 

atender as camadas abastadas da cidade e os visitantes; enquanto a segunda expressa uma 

cidade precária, carente de infraestrutura básica (rede de esgoto, iluminação, pavimentação 

das ruas etc.) e com uma população marcadamente pobre.  

Embora Furtado (2005) não destaque outros eixos de articulação da cidade, sobretudo 

aqueles em que a população de menor poder aquisitivo mais utiliza, a autora indiretamente já 

oferece elementos para compreender a realidade de Natal: mesmo o turismo sendo a principal 

atividade econômica da cidade, há simultaneamente diversos usos do território, permitindo a 

atual configuração territorial.  

Os três eixos de circulação que a autora refere-se são constituídos pelo eixo que se 

inicia na Via Costeira e estende-se, perpassando a Avenida Eng. Roberto Freire, até Ponta 

Negra e a Rota do Sol, o segundo surge na BR-101 e corta a cidade através da Avenida 

Salgado Filho/Hermes da Fonseca e o terceiro é composto pela Av. Prudente de Morais e o 

seu prolongamento. O primeiro eixo é o lugar de concentração das atividades turísticas da 

cidade; o segundo expressa a expansão do comércio e serviço moderno na cidade que atende 

tanto a elite local, como os turistas; já o terceiro leva até avenida beira-mar, destacando pela 

expansão do setor financeiro e serviços médico-hospitalares encontrado nas áreas adjacentes 

da avenida. 

No intento de apontar como, de fato, o turismo vem se materializando na capital 

potiguar, devemos trazer alguns dados que comprovem tal afirmação. Dessa forma, o primeiro 

dado a ser destacado refere-se ao fluxo turístico. Como exibido no gráfico 01, paulatinamente 

a cidade vem recebendo um número maior de “turistas” nos últimos anos, alcançando um 

fluxo total em 2011 de 1.674.853 pessoas. Parece-nos, então, que a expansão do meio técnico-
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científico-informacional, acrescido dos investimentos públicos em novos sistemas de 

engenharia, vem ampliando o fluxo de pessoas em Natal. 

 

Gráfico 1 - Fluxo Turístico na Grande Natal – 2001-2011. 

 
Fonte: SETUR/RN, 2007; SETUR/RN, 2012 apud Anuário Natal, 2013. 

 

No parágrafo anterior colocamos a palavra turistas entre aspas, pois devemos fazer 

uma ressalva em relação aos dados: A Organização Mundial do Turismo ao considerar que o 

turismo compreende “as atividades que realizam as pessoas durante suas viagens e estadas em 

lugares diferentes ao seu entorno habitual, por um período consecutivo inferior a um ano, com 

finalidade de lazer, negócios ou outras” (OMT, 2001), faz com que qualquer pessoa que 

realize um deslocamento espacial, permanecendo um período inferior a um ano, entre nas 

estatísticas oficiais como turista. Como ressalta Cruz (2007, p.4): 

  

 
Nesse caso fica fácil compreender por que as estatísticas de turismo costumam 

impressionar pela quantidade de turistas e pelo volume de capital movimentado que 

revelam, mas essa não é a explicação para o superdimensionamento de dados 

relativos ao turismo. Há aqui, ainda, uma questão de método a ser considerada: 

como estatísticas de fluxo têm base em embarques e desembarques e não em 

indivíduos, executivos que viajam inúmeras vezes durante o ano inflam os dados de 

maneira questionável. 

 

 

 Assim, para termos um dimensionamento mais próximo do real, optamos também por 

expor o número de hóspedes em Natal para o ano de 2011. Conforme o gráfico 02, os meses 

que se configuraram com maior fluxo turístico na cidade foram janeiro, julho, outubro, 

novembro e dezembro, pelo menos nesse ano de referência.  

0 

200000 

400000 

600000 

800000 

1000000 

1200000 

1400000 

1600000 

1800000 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

N
ú

m
er

o
 d

e 
tu

ri
st

a
s 

Anos 

Brasileiros 

Estrangeiros 

Total 



98 

 

 

Gráfico 2 - Indicares da Rede Hoteleira de Natal – Número de hóspedes em 2011. 

 
Fonte: SETUR/RN, 2012 apud Anuário Natal, 2013. 

 

Correlacionado os dados dos dois gráficos apresentados até o momento, observamos 

uma enorme discrepância entre o fluxo turístico e o número de hóspedes na cidade. Enquanto 

para 2011 houve um fluxo de 1.674.853 pessoas, apenas 670.966 ficaram hospedadas. Isso 

mostra que apenas 40,1% dessas pessoas ficaram em algum tipo de estabelecimento de 

hospedagem. Mesmo considerando a hipótese de que uma parcela dessas pessoas tenha 

pernoitado em outros municípios do estado ou tenha utilizado a casa de parentes ou amigos, é 

um número muito elevado e que necessitaria ser melhor analisado. 

Em relação às estatísticas referentes à atividade turística, outra importante observação 

deve ser feita: se um lado o uso de casas de amigos e/ou parentes pelos turistas reduz as 

estatísticas, subestimando-as, por não ser possível computar todos eles; por outro, elas 

também são sobrestimadas, pois incluem também o lazer local nos valores arrecadados da 

receita turística. Logo, há a necessidade da elaboração de uma metodologia que revele, de 

forma consistente, a realidade do fenômeno turístico nos lugares. 

Tratando especificamente do fluxo turístico, consideramos que a atividade turística 

está alicerçada através das áreas emissoras, de deslocamento e de recepção, havendo 

rebatimentos na configuração territorial específicas em cada uma delas (RODRIGUES, 1999). 

Por esse motivo: 

 

 
O turismo tem sido um dos aspectos mais marcantes da sociedade atual. Os 

deslocamentos para lazer, as viagens de férias, o entretenimento associado à viagem, 

tem feito milhares de pessoas se movimentarem no mundo, principalmente pela 

existência de meios de transportes rápidos, fáceis e com uma rede que conecta quase 
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sem restrições a maior parte do mundo organizado pelo capital. [...] Dessa forma, o 

fluxo contínuo de pessoas se deslocando pelo mundo com objetivos iniciais ligados 

à realização do lazer, e portanto à busca do prazer, ganhou enorme proporção sendo 

assim necessário entendê-lo e diagnosticar suas situações bem como propor 

melhorias para que esse sistema não apresente interrupções em seu funcionamento. 

(AZEVEDO et. ali 2013, p. 11) 

 

 

 Como já mostramos os lugares de Natal que são usados pelo turismo, cabe-nos agora 

apontar a origem desses turistas. Nos mapas 06 e 07, mostramos os principais polos emissores 

de turistas nos últimos anos com destino a Natal. Atualmente a cidade é a sétima mais visitada 

por turistas brasileiros, conforme estudo divulgado pelo Ministério do Turismo em 2012 e o 

quinto destino mais desejado por eles (G1, 24.12.2012). Em grande medida esse dado está 

relacionado ao baixo custo para se hospedar na cidade, visto que é o terceiro mais baixo do 

Brasil e está entre os cinco menores do mundo
47

, conforme também informa o portal de 

notícias da Globo (o G1) do dia 29.05.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 De acordo com o portal de notícias, as informações encontram-se a Pesquisa Internacional de Preços da Hotelaria 

(PPH) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e a média registrada em Natal foi de US$ 123,71, 

levando em consideração a estadias de dois adultos por sete dias – marcados com sessenta dias de antecedência.   
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Mapa 6 - Fluxos de turistas nacionais em Natal - principais estados emissores - 2010. 
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Mapa 7 - Fluxos de turistas estrangeiros em Natal - principais países emissores - 2010.  
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Conforme demonstrado nos mapas e gráficos, observamos que a origem dos turistas 

que chegam à cidade é geralmente da Região Sudeste, sendo que o estado de São Paulo e o 

Rio de Janeiro se destacam, e a Região Nordeste com o estado de Pernambuco e Paraíba. Já 

entre os principais polos emissores internacionais, destacam-se Portugal, Itália e Espanha no 

continente europeu e a Argentina no continente sul americano. Contudo, para completar essa 

análise, é importante ressaltar que a partir de 2006 o fluxo turístico internacional vem 

reduzindo, de acordo com o gráfico 03. 

 

Gráfico 3 - Fluxo turístico internacional na Grande Natal - 2001 a 2011. 

 
Fonte: SETUR/RN, 2012 apud Anuário Natal, 2013. 

 

O estado, que já chegou a ser o segundo destino mais procurado no Nordeste, passou a 

recuar em seu fluxo turístico internacional devido, entre outros fatores, a crise econômica. 

Todavia, como mostrado no gráfico 01, o fluxo turístico nacional continua em expansão, 

apontando que essa atividade econômica não está em declínio. Dessa forma, como mostra o 

jornal Tribuna do Norte: 

 
Apesar do recuo, o Rio Grande do Norte ainda é o estado brasileiro onde o turismo 

tem maior participação na economia formal. De acordo com estudo realizado pelo 

IPEA, a participação  é de 4,4% - a maior do Brasil. O índice coloca o RN na frente 

de estados como São Paulo e Rio de Janeiro, maiores portas de entrada de turistas 

estrangeiros (TRIBUNA DO NORTE, 07.08.2011). 

 

Se por um lado a notícia mostra a importância do turismo para o RN, por outro, expõe 

que a economia do estado não é tão diversificada. Devemos ressaltar ainda que os estrangeiros 

continuam visitando o Rio Grande do Norte, porém não estão desembarcando diretamente no 

estado, pois houve o cancelamento de vários voos internacionais (charters). Assim, esses 

turistas desembarcam em cidades próximas (Fortaleza, Recife, Salvador) e entram em Natal 
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em voos doméstico. Na opinião do diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do 

Ministério do Turismo, provavelmente o fluxo turístico internacional no RN não tenha 

retraído tanto, mas estagnado (TRIBUNA DO NORTE, 07.08.2011). 

Para além desse debate, salientamos que os atrativos naturais constituem o principal 

fator motivador dos fluxos turísticos em Natal, conforme dados da SETUR/RN (2011). Isso 

ocorre, principalmente, pela pouca valorização ao patrimônio cultural da cidade e os escassos 

lugares históricos preservados. Assim, o turista que chega a cidade busca usufruir dos 

atrativos naturais, como: praias (Ponta Negra, Genipabu, Pipa), lagoas (Jacumã, Pitangui, 

Carcará), o cajueiro de Pirangi, o Morro do Careca etc.. Mediante ao apresentado, juntamente 

com os dados da SETUR/RN, é interessante informar que as pessoas que chegam à cidade de 

Natal têm, como objetivo principal, o lazer – de acordo com o gráfico 04. 

 

Gráfico 4 - Principais motivos da viagem (%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SETUR/RN, 2011 apud Anuário Natal, 2013. 

 

Embora uma parte dessas pessoas venha à cidade com outras finalidades (a trabalho, 

congressos etc.) não podemos excluir a possibilidade da sobreposição de duas ou mais 

atividades, ou seja, o lazer, o trabalho, a visita a parentes etc. É nesse sentido que Coriolano 

(2006, p. 43) destaca que: 

 
Durante muito tempo, as viagens dos executivos a negócios (a São Paulo ou nesse 

estado) não figuravam nas estatísticas do turismo. À medida que se começou a 

investigar e analisar, compreendeu-se que esses visitantes em negócios faziam lazer, 

portanto, eram turistas. Assim, compreendeu-se que a viagem com a utilização dos 

equipamentos turísticos (hotéis, pousadas) e o tempo livre dos negócios era usado no 

lazer com idas a restaurantes e visitas aos atrativos turísticos, por conseguinte, 

existiu turismo. Dessa forma surgiu o turismo de negócios, pois interessava ao 

mercado lucrar esse filão. 
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Para o ano de 2011, os dados da SETUR/RN apontam que a rede hoteleira de Natal 

funciona com uma taxa de ocupação, quase que o ano inteiro, acima dos 50% (gráfico 05). 

Isso pode ser justificado, principalmente, porque o turismo está sendo considerado, dentro dos 

valores da cultura pós-industrial, uma necessidade básica (CORIOLANO, 1998). Ou seja, 

cidades como Natal que dispõe de mar e um clima tropical, torna-se um valioso atrativo 

turístico durante todos os meses do ano, sem restrições
48

.         

 

Gráfico 5 - Indicadores da rede Hoteleira de Natal – Taxa de ocupação em 2011. 

 
Fonte: SETUR/RN, 2012 apud Anuário Natal, 2013. 

 

Ainda em relação aos meios de hospedagem, sua expansão em Natal, sobretudo das 

redes internacionais, está atrelada ao momento que o país vem passando na última década. 

Destaca-se, então: a estabilidade econômica, mão de obra barata, mercado de viagens em 

expansão e a flexibilidade para financiamento dos empreendimentos (CRUZ, 2007).  

Dentro desse cenário, podemos destacar como redes hoteleiras internacionais que 

atuam na cidade: o “Choice Hotels International” e “InterContinental Hotel Groups” (ambos 

de origem americana), “Golden Tulip Hospitality Group Top” (origem holandesa), “Pestana 

Hotels e Resorts” (origem portuguesa) e o Grupo “Sehrs” (origem espanhola). 

No mapa 08 podemos observar que os estabelecimentos hoteleiros se concentram nos 

espaços luminosos da cidade, sobretudo nas Regiões Administrativas Leste e Sul, com 

destaque aqueles lugares que já haviam recebido investimentos públicos para a implantação 

                                                           
48

 Em anexo encontra-se o gráfico com a taxa média de ocupação anual hoteleira entre os anos 2001 e 2009, 

seguindo a mesma tendência apontada em 2011 – ocupação acima de 50%. 
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da atividade turística, como é o caso do bairro de Ponta Negra e a Via Costeira. Merece 

destaque ainda o bairro Praia do Meio, visto que possui 15 estabelecimentos hoteleiros, 

número superior até a Via Costeira, que possui atualmente 11. 

 

 

Mapa 8 - Estabelecimentos de Hospedagem por bairros de Natal - 2013. 

 

 

Se por um lado o bairro Praia do Meio possui mais estabelecimentos hoteleiros (em 

relação à Via Costeira) por outro, os hotéis e resorts da Via Costeira possui uma capacidade 

superior para acomodação dos turistas, além de possuírem infraestrutura de alto padrão. 
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Conforme ilustra o mapa 09, quando levamos em consideração as unidades habitacionais 

(UH’s) hoteleiras (ou seja, os quartos), há expressiva diferença entre esses lugares, visto que 

enquanto o bairro Praia do Meio possui 788 UH’s, a Via Costeira tem 2381 UH’s – de acordo 

com os dados do SEBRAE/RN, 2013.  

  

Mapa 9 - Unidades Habitacionais Hoteleiras por bairros de Natal - 2013. 
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Porém, algo que devemos salientar nesses dois mapas é a concentração desses 

estabelecimentos em Ponta Negra. O bairro tanto possui o maior número de estabelecimentos 

hoteleiros da cidade, quanto a maior capacidade de acolher os turistas – com um número duas 

vezes maior de UH’s e leitos
49

.    

Embora a análise sobre o bairro de Ponta Negra, com a paralela expansão dos circuitos 

da economia urbana sejam feitas nos capítulos que seguem, cabe-nos destacar que o bairro é, 

atualmente, a maior expressão do turismo de Natal. Ademais, devemos acrescentar ainda que 

nas ultimas décadas houve significativas mudanças em sua configuração territorial, pois o 

mesmo, antes de se tornar o maior subespaço turístico da cidade, era um dos principais 

lugares de lazer da população local até os idos dos anos 1980/90. Todavia, com a crescente 

participação do capital nacional e estrangeiro, novos empreendimentos e investimentos 

financeiros se instalaram no território mudando os seus usos. Isso se deve, principalmente, a 

chegada dos turistas estrangeiros, pois houve o aumento dos valores cobrados pelos produtos 

nas praias, bem como os terrenos e imóveis por todo o bairro. 

Na medida em que as grandes empresas, sobretudo aquelas voltadas para o turismo, 

atraem na sua lógica outras empresas, pressionam e influenciam também, como já indicado, a 

atuação do poder público, indicando-lhes formas de ação subordinada. Portanto, “[...] não será 

exagero dizer que estamos diante de um verdadeiro comando da vida econômica e social e da 

dinâmica territorial por um número limitado de empresas” (SANTOS; SILVEIRA, 2008, p. 

291). Porém, sendo a cidade abrigo das atividades hegemônicas e hegemonizadas: 

 
As empresas mais poderosas escolhem pontos que consideram instrumentais para a 

sua existência produtiva. É uma modalidade de exercício do seu poder. O resto do 

território torna-se, então, o espaço deixado às empresas menos poderosas. Os 

primeiros seriam, do ponto de vista da produtividade, da competitividade, “espaços 

luminosos”, enquanto o resto do território chamar-se-ia “espaços opacos”. Na 

verdade, as coisas não se dão de maneira tão simples. Em primeiro lugar, os pontos 

luminosos abrigam também atividades menos luminosas, que tanto podem ser 

complementares às atividades mais dinâmicas como resultar da permanência, em 

cada lugar, de uma sociedade desigualitária. Em segundo lugar, o que existe é toda 

uma gama de lugares luminosos e de lugares opacos, disputados por empresas com 

diferentes graus de modernidade capitalista e organizacional (SANTOS E 

SILVEIRA 2008, p. 294). 

 

Outro segmento importante dentro do setor turístico são as agências de viagens, pois 

são elas que garantem uma parcela da ocupação dos hotéis e resorts e o movimento de 

passageiros para as agências de receptivos, tornando o destino turístico competitivo. Em 

Natal, conforme os dados do Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (CADASTUR, 
                                                           
49

 O mapa referente aos leitos dos equipamentos hoteleiros, em anexo, mostra que Ponta Negra possui 14.729 

leitos, enquanto a Via Costeira detém 7.635. 
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2013), atualmente há 159 agências de turismo distribuídas por todas as regiões 

administrativas da cidade. Entretanto, como podemos verificar no mapa 10, em sua maior 

concentra-se nos bairros mais ricos (como Tirol, Lagoa Nova e Capim Macio) e em Ponta 

Negra, sabidamente a maior área turística de natal. 

 

Mapa 10 - Agências de viagem por bairros de Natal - 2013. 
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Na pesquisa realizada pesquisa realizada, Furtado (2005) mostrou o crescimento das 

agências de turismo em Natal. Pela pesquisa direta realizada na lista telefônica (LISTEL), a 

autora constatou o aumento de aproximadamente 65%, saltando de 116 agências em 1999 

para 191, em 2004. Tais dados também ratificam a expansão da atividade turísticas na cidade 

e a necessidade ampliação dos serviços de receptivos (guias de turismo, traslados, city tours, 

passeios, etc.), que atuam vinculadas ou complementariamente as grandes operadoras 

turísticas do país.  

Não podemos perder de vista também que as agências de turismo trabalham em rede e, 

por esse motivo, possuem o papel primordial de organizar os destinos turísticos, comandando 

à distância os lugares privilegiados nos roteiros. Deste modo, associado às agências de 

turismo, os meios de comunicação, através das propagandas, e também a internet, influenciam 

na demanda turística, uma vez que as ações locais modelam e são modeladas por eventos 

forâneos. Como ressaltam Cacho e Azevedo (2010, p. 33): 

 
Com a contínua ascensão do turismo a informação torna-se fundamental, uma vez 

que sem ela o mesmo não funcionaria, muito menos se expandiria. Daí a 

importância do acesso a informações precisas, confiáveis e relevantes para ajudar o 

consumidor na tomada de decisão (O’CONNOR, 2001). Ora, todo aquele que viaja 

necessita do mínimo de informações acerca do local a ser visitado para que assim 

possa planejar e fazer suas escolhas à medida que aumenta a tendência no sentido de 

viagens mais independentes. 

 

De acordo ainda com os autores citados, a atividade turística é um dos segmentos da 

economia que mais vem passando por importantes impactos quanto ao uso da internet, visto 

que é moldada através dos avanços tecnológicos a partir das mudanças progressivas em sua 

estrutura. Isto porque, a possibilidade de comprar passagens aéreas, reservar hotéis e ter o 

conhecimento prévio sobre os lugares visitados via internet, agiliza e potencializa o processo, 

à medida que cria um canal direto com o consumidor, torna os custos mais acessíveis e 

diminui a subjetividade na transmissão de informações. Dessa forma, paulatinamente as 

empresas atreladas a atividade turística estão voltando-se para criação de web sites, em 

virtude os benefícios ofertados através deste meio de informação e comunicação.           

Ademais, devido ao indispensável acesso a informações detalhadas e fidedignas acerca 

do lugar que se pretende visitar, visto que os turistas, na maioria dos casos, não conhece o 

destino, sem informação não há turismo (CACHO E AZEVEDO, 2010). Logo, a internet, por 

meio de web sites, sobretudo aqueles turísticos, deixou “de ser uma mera fonte de informação 

e passa a agir como fonte de influência direta na imagem do destino, à medida que oferece aos 
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seus consumidores rico conteúdo de informação e opções interativas com a página da web” 

(CACHO E AZEVEDO, 2010, p. 46). 

Por outro lado, quando se compra um pacote turístico, o indivíduo não tem a opção de 

escolher os lugares visitados. Isto porque, tudo já está determinado (passagem aérea, traslado, 

hotel e passeios), entrando no roteiro, no caso de Natal, as praias mais divulgadas e os 

melhores hotéis do estado. Nesse sentido, concordamos com Cruz (2007, p. 31), pois:       

 

 
É no plano da psicoesfera (Silveira, 1997), ou seja, das ideias, que está a gênese dos 

lugares turísticos. Construído primeiro, nesse plano, os lugares eleitos pelo capital 

atrelado ao turismo e pelo modismo por ele gerados têm, na sequencia, a 

transformação/produção de sua tecnoesfera (sistema de objetos). Todos os sistemas 

de engenharia implementados no território para viabilizar seu uso turístico não são, 

todavia, suficiente para assegurar sua inserção ou permanência no rol dos lugares 

eleitos pela atividade. Ao contrario, ressalta Silveira, é a psicoesfera e não a 

tecnoesfera que determina o nascimento e a morte de um lugar turístico. 

 

Dessa forma, as agências de viagem, juntamente com as equipes de marketing e 

propaganda, possui um papel fundamental para a manutenção dos roteiros turísticos, para não 

deixar os lugares saírem de “moda”. Para mensurar a importância das agências de viagem 

para o turismo, a CVC, inaugurada em 1972 e atualmente a maior agência de turismo do país, 

com 8.000 agências credenciadas e 720 agências exclusivas em todo o Brasil, possui “uma 

inegável hegemonia sobre o mercado dos destinos turísticos litorâneos do Nordeste brasileiro” 

(CRUZ, 2007, p. 34). 

Outro segmento que merece relevo no circuito superior a partir do turismo em Natal é 

o serviço oferecido pelas locadoras de veículos, pois existe uma demanda crescente, por parte 

do turista, na utilização de tal serviço. Isto porque muitos turistas procuram complementar 

suas viagens com passeios que não estão inclusos nos pacotes turísticos ou mesmo para não 

ficar na dependência ter que visitar apenas os lugares já programados. 

Como exemplo desse segmento na cidade, podemos citar a empresa “Localiza”, com 

duas agências estrategicamente localizadas para atender os turistas: uma no hall do aeroporto 

Augusto Severo e a outra na Av. Engenheiro Roberto Freire. Criada em 1973 e atualmente a 

maior rede de aluguel de carros da America Latina, essa empresa, conforme informações 

disponibilizadas pelo seu site, está avaliada em U$ 3,6 bilhões, possui 533 agências e 111.358 

carros nas principais cidades e aeroportos dos seguintes países: Brasil, Argentina, Bolívia, 

Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. 

Ademais, mostrando a capacidade das grandes empresas em reduzir seus custos e 

assim obter maiores lucros, desde 1990 a Localiza passou a vender seus carros seminovos 
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diretamente ao consumidor final, reduzindo a depreciação que os veículos sofriam ao serem 

vendidos em leiloes ou repassados para concessionárias. 

Em vias de concluir esse capítulo, devemos ressaltar que o aumento no número de 

visitantes e a expansão das atividades direta ou indiretamente relacionadas com o turismo, 

vêm aumentando, progressivamente, a receita auferida por este vetor econômico. Além disso, 

ao utilizarmos os dados da receita turística, podemos dimensionar o poder de centralização 

dessa atividade econômica em Natal (gráfico 06). Isso mostra que mesmo com políticas de 

regionalização do turismo dos últimos anos, a cidade, por historicamente ter recebido um 

montante maior de investimento, beneficia-se atualmente em detrimento dos demais 

municípios, que juntos não atingem nem 25% do apurado por Natal (entre 2006 a 2011). 

 

Gráfico 6 - Receita Turística Total – 2006-2011 (R$ Milhões). 

 

Fonte: SETUR/RN, 2012 apud Anuário Natal, 2013. 

 

Cabe-nos aqui retomar a crítica das estatísticas turísticas, ao passo que a complexa 

rede de serviços e comércio que compõe a atividade turística, embora algumas sejam 

tipicamente utilizadas pelo turista (hospedagem, agências de viagem, locadoras de veículos 

etc.), outras podem e são utilizadas pelos habitantes da cidade (restaurantes, bares, teatro, 

casas noturnas, parques aquáticos, etc.), caso o poder aquisitivo os permita. Logo, não é 

possível (com os instrumentos atuais de levantamento de dados) precisar a receita oriunda do 

turismo. 

De acordo com a OMT, a essência do turismo é o lazer com viagem. Todavia, estamos 

cientes que nem toda viagem é turística e que nem toda prática do lazer pode ser considerada 

como turismo. Dessa forma, mesmo que um natalense vá a praia tomar um banho de mar, 

0 

500.000 

1.000.000 

1.500.000 

2.000.000 

2.500.000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

R
$

 

Ano 

Em Natal 

No RN 



112 

 

usufrua dos melhores restaurantes de Ponta Negra e a noite assista a um espetáculo no teatro, 

ele está apenas praticando o lazer. Contudo, essas mesmas atividades se realizadas por um 

visitante à cidade, ele seria caracterizado como turista, pois está usando os serviços turísticos. 

Assim, fica-nos a pergunta: como as estatísticas oficiais sobre o turismo conseguem 

dimensionar os valores arrecadados provenientes do turista? Esses valores não estão sendo 

alavancados pelo consumo dos próprios residentes? Não seria, então, exagerado o peso que se 

dá às atividades turísticas nos lugares? Sem dúvidas, ainda falta uma metodologia adequada 

que possa quantificar o real peso das atividades turísticas nos lugares, sobretudo quando se 

inserem a variável alimentação, cultura e lazer, pois a população local também utiliza esses 

serviços considerados “turísticos”.  

Diante deste problema, o Ministério do Turismo contou com a colaboração do 

Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) para dimensionar, mais próximo da 

realidade, a importância do setor turístico na economia e na geração de emprego.  

Mostrando como os números de emprego gerados pelo turismo eram superestimados 

nas pesquisas realizadas pela RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), foi realizada em 2010, em nível nacional, uma pesquisa pelo 

IPEA com metodologia própria. Logo, enquanto os dados divulgados pela RAIS 

apresentavam 1,7 milhões de empregos gerados pelas Atividades Características do Turismo 

(ACTs), os do IPEA identificaram apenas 890 mil empregos, ou seja, uma redução de 47,6% 

dos empregos gerados pelas ACTs. 

O diferencial é que o estudo do IPEA realiza um filtro para conhecer a proporção de 

turistas e residentes atendidos, por estado, no âmbito das ACTs. Dessa forma, a metodologia 

aplicada pelo IPEA tornou-se reconhecida pela OMT como bom exemplo para dimensionar a 

importância do turismo, embora sua abrangência atinja apenas a escala estadual. 

Por fim, conforme tentamos expor até aqui, as transformações espaciais e o rearranjo 

da economia urbana da capital potiguar nas últimas décadas estão pautados, principalmente, 

nas atividades comerciais e de serviços, com destaque para aqueles segmentos voltados para o 

turismo. Tratando desse último, há uma nítida organização espacial na cidade em função da 

exploração turística, sendo moldada às exigências do turista.        

Logo, percebemos através da configuração territorial de Natal que há uma seleção de 

parcelas da cidade por parte dos agentes hegemônicos e do Estado que foram beneficiadas 

para receberem seus investimentos. Contudo, mesmo nos espaços luminosos da cidade, 

observa-se a presença de uma população pobre, manifestada pelas habitações, pelos pedintes e 

pelos seus ofícios de baixa capitalização - como no bairro de Ponta Negra.  
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Assim, embora a cidade busque se adaptar às demandas da economia moderna, 

adequando o território às suas exigências, apenas pequenas parcelas do tecido urbano são 

atingidas. Por esse motivo a maior parte da cidade apresenta grande variação quanto à 

modernidade de investimentos privados e infraestrutura disponível. 
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4. DO ÓCIO AO NEGÓCIO E MEIO DE SOBREVIVÊNCIA: O CIRCUITO 

INFERIOR DA ECONOMIA NA PRAIA DE PONTA NEGRA. 

 

4.1. O CIRCUITO INFERIOR NO CONTEXTO ATUAL 

 

A partir do turismo de sol e praia a cidade de Natal, especificamente, o bairro de Ponta 

Negra tornou-se um dos principais pontos turísticos do estado do Rio Grande do Norte. Isso 

se deve a sua divulgação internacionalmente como principal destino turístico da cidade e com 

base nos investimentos públicos e privados, tornando-o atrativo, do ponto de vista das 

materialidades criadas, aos turistas nacionais e estrangeiros.  

Paralelo às transformações que o bairro vem passando com a inserção da atividade 

turística na década de 1990, houve a criação de novos postos de trabalhos vinculados ao 

turismo ou suscitado por ele, como os trabalhadores de praia. Dessa forma, antes mesmo de 

analisar os circuitos da economia urbana no bairro e na praia de Ponta Negra, é imperativo 

sublinhar as características que permeiam o circuito inferior atualmente a fim de embasar as 

discussões que sucedem. 

Como apontado no primeiro capítulo, à cidade de Natal, tal como as demais cidades 

brasileiras, vem abrigando progressivamente atividades imbricadas ao meio técnico-

científico-informacional, onde o controle das variáveis chave do atual período - técnica, 

ciência, finanças e a informação - é feito por poucos agentes, os quais permitem a constituição 

de novas hegemonias, conduzem a uma nova configuração territorial e levam a profundas 

mutações no mercado de trabalho. 

Contudo, mesmo que as cidades brasileiras venham se transformando em arena de 

produções modernas, abrigando um denso circuito superior, sua própria difusão acarreta 

também a expansão de um profuso circuito inferior (SILVEIRA, 2009). Isto porque, apenas 

determinados lugares da cidade recebem os agentes e os objetos modernos, em detrimento dos 

demais “abandonados à sorte”. Desse modo, há também a expansão e diversificação, ao 

mesmo tempo, do número de pessoas e de atividades envolvidas no circuito inferior. Assim, 

como afirma Arroyo, 2008: 

 

O processo de crescimento econômico e modernização tecnológica, seletivo e 

concentrador, não consegue atender de igual forma todos os habitantes da cidade 

grande, que fazem parte do mesmo mercado, porém com os mais diferentes níveis 

de capital, trabalho, organização e tecnologia. [...] Essa segmentação do mercado 

autoriza a convivência de uma ampla variedade de formas de realização econômica, 

que trabalham segundo diversas taxas de lucro, produtividade, rendimentos e 

salários (ARROYO, 2008). 
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Nesse sentido, não podemos confundir a cidade como lugar apenas do mercado onde 

se realiza o trabalho moderno. Mas também, como lugares de mercados distintos para os 

circuitos de produção e circulação que nela coexistem. No bairro de Ponta Negra, em Natal, 

observamos esse movimento mais nitidamente, ao passo que paralelo à inserção de novos 

agentes hegemônicos voltados para o turismo, existe também a diversificação do circuito 

inferior, revelando a superposição de divisões do trabalho no lugar. Nesse sentido, acredita-se 

que: 

  
Num período que privilegia uma geografia de pontos e a extrema racionalização da 

economia e do território, o circuito superior renova, sobre a base da técnica da 

informação, sua capacidade de macro-organização do território, enquanto o circuito 

inferior contribui para criar, espontaneamente, economias de aglomeração. De certo 

modo, graças à contiguidade, à soma de suas ofertas e demandas e à densidade 

comunicacional, esse circuito pode desenvolver uma certa capacidade de 

organização [...] (SILVEIRA, 2010 p. 85). 

 

Levando em consideração que o circuito inferior e a pobreza são, de certo modo, 

sinônimos (Santos, 2008a), é nesse circuito que a maior parte da população pobre encontra 

um abrigo, uma forma de se sustentar, pois exige menor volume de investimentos e não 

demanda, necessariamente, mão de obra qualificada. Por esse motivo, como observa 

Montenegro (2006), há um processo de transformação e renovação de uma divisão endógena 

à cidade, ao passo que o circuito inferior vem, progressivamente, aumentando sua capacidade 

de abrigar mais pessoas. 

 Assim, as condições precárias em que vive uma parcela da população das grandes 

cidades dos países subdesenvolvidos levam a criação e a reprodução contínua dessa divisão 

do trabalho, sendo esta caracterizada por uma variedade infinita de ofícios. Corroborando com 

tal afirmação Nascimento Junior (2011, p. 55) destaca que “A situação de escassez enfrentada 

pela população mais pobre é criadora constante de alternativas (de trabalho e de renda) que de 

um modo ou de outro garantem a sobrevivência no lugar”. 

Esses ofícios são, muitas vezes, precários e não regulamentados, sendo as atividades 

realizadas com poucos recursos e geralmente em longas jornadas de trabalho. Acrescenta-se 

ainda, que os empregados nesse circuito frequentemente são mal remunerados e ainda 

instáveis. Todavia, detalharemos melhor a estrutura do circuito inferior no último tópico, ao 

qual mostramos o resultado da pesquisa. 

Ao depreendermos que grande parte das ocupações atualmente em Natal é gerada por 

atividades de “baixa” produtividade, sobretudo por micro e pequenas empresas de baixa 
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capitalização, assinala-se a capacidade do circuito inferior em se renovar e se expandir no 

período atual a partir de alternativas factuais.  

Destacamos que as atividades de comércio e serviço realizadas no circuito inferior 

ocupam um número considerável de pessoas nas cidades, pois para a inserção nessas 

atividades não há a necessidade de grande capital, podendo, inclusive, recorrer ao crédito 

pessoal, bem como por não ser necessário ter experiência no ramo e ser relativamente fácil se 

eximir de pagamentos de impostos.   

Caracterizando um pouco mais a estrutura interna do circuito inferior, tem-se que seus 

agentes trabalham, geralmente, com estoques reduzidos e em estabelecimentos com pequenas 

dimensões. É comum também que o local de trabalho desses agentes seja em suas próprias 

residências. Tal forma de organização facilita a relação com seus clientes, à medida que estes 

estão certos que podem ser atendidos a qualquer hora, mesmo aos domingos e feriados. 

Uma marca característica do circuito inferior, ainda hoje, é o emprego familiar. Muitos 

desses agentes, por não poderem pagar salários para a contratação de funcionários, colocam 

seus parentes (esposa, filho, etc.) para reduzir as despesas com encargos sociais e impostos. 

Aliado a isto, esses estabelecimentos se tornariam menos competitivos, visto que reduziria a 

possibilidade de novos investimentos à medida que teria que destinar parte de seu lucro para 

seu(s) funcionário(s). 

Todavia, ressaltamos que os estabelecimentos, nesse circuito, misturam tanto 

elementos ditos “formais”, quanto “informais”. Dessa forma, podemos encontrar: empresas 

formais (na Receita Federal e na Secretaria de Tributação do Estado) com trabalhadores com 

Carteira Profissional de Trabalho assinada; estabelecimentos formais, porém que não 

trabalham com mão de obra com carteira assinada; outras têm parte dos seus funcionários 

registrados e parte não, principalmente a mão de obra familiar; por fim, encontramos ainda 

estabelecimentos “informais”, visto que não são legalizados na receita federal, nem pagam os 

benefícios socais ao seu empregado. Logo, voltamos a frisar: o que diferencia os circuitos da 

economia urbana são os diferenciados níveis de tecnologia, capital e organização. 

Desempenhando historicamente o papel fundamental de absorvedor de mão de obra da 

cidade, ainda que com ocupações precárias e desprotegidas, o circuito inferior torna-se uma 

alternativa para uma gama da população, visto as crises econômicas e a nova estrutura de 

emprego das últimas décadas, geradora do desemprego (NASCIMENTO JÚNIOR, 2011), ou 

seja, pela incapacidade de circuito superior comportar um alto coeficiente de empregados. 

Podemos acrescentar ainda que a expansão do circuito inferior pode estar relacionada 

também a necessidade dos agentes aumentarem suas rendas para conseguirem atender suas 
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carências. Isto porque, como advertem Cataia e Silva (2013, p. 60-61) ao retratar a realidade 

da cidade de São Paulo, “ainda que exista a diminuição do desemprego verifica-se o aumento 

da pobreza na cidade, pois mesmo aqueles que estão empregados não possuem renda 

suficiente para atender suas necessidades”, sejam elas fundamentais, como saúde, educação, 

transporte, habitação e lazer ou mesmo relacionadas os imperativos dos consumos modernos. 

Dessa forma, os autores mostram que o aumento do emprego com carteira assinada não 

expressa, essencialmente, que a renda seja suficiente para atender suas necessidades.   

Retratando ainda o circuito inferior, tem-se que embora cada unidade de comércio, 

serviço ou mesmo indústria nesse circuito possa oferecer apenas um número ínfimo de 

ocupações, sua grande quantidade possibilita um efeito “compensador” sobre o mercado de 

trabalho. Todavia, o emprego nesse circuito se caracteriza, geralmente, por alta rotatividade e 

pelos baixos rendimentos, se comparados aos do circuito superior. Acrescenta-se ainda que:  

 
Este efeito de compensação do circuito inferior também se manifesta na esfera do 

consumo. Pois embora as demandas individuais endereçadas a esse circuito sejam 

limitadas, o grande número de famílias que nele consome implica um efeito 

ampliado sobre sua parcela do mercado. A proliferação dos pequenos 

estabelecimentos do circuito inferior se apoia, sobretudo, na expansão do consumo 

das classes pobres e das classes médias (MONTENEGRO, 2006, p. 84). 

 

Portanto, evidencia-se a expansão do circuito inferior, no qual as atividades 

“tradicionais”, tais como: oficinas mecânicas, costureiras, sapateiros, lanchonetes, chaveiros, 

cabeleireiros, mercadinhos, bares, etc. se mantêm no período atual. Além das novas 

manifestações desse circuito, atreladas, principalmente, à banalização do consumo de objetos 

técnicos vinculados às variáveis chave do período entre a população pobre, como é o caso do 

conserto de equipamentos eletrodomésticos, celulares, computadores etc., ou até mesmo o uso 

desses e outros equipamentos para o funcionamento de sua atividade. Acerca dos usos de 

novas tecnologias Silveira (2007a) explica:  

 
Hoje uma base material, com vocação invasora, desenha densidades e rarefações na 

cidade. Todavia, o papel do consumo, ancorado na publicidade e no crédito, ainda 

mais quando uma boa parcela dos objetos é semovente, alarga o uso dessa nova base 

técnica inclusive em áreas pouco modernas. Amparados na convergência entre 

informática e telecomunicações e nas necessidades contemporâneas da produção e 

comunicação de idéias, imagens e dados em geral, telefones celulares, 

computadores, equipamentos de fotografia e vídeo tornam-se mais acessíveis às 

diversas camadas sociais. Assim, se as grandes corporações dominam a produção e a 

venda desses objetos, o resto da circulação permanece em mãos de outros agentes 

(SILVEIRA, 207a, p. 12-13). 
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Desta forma, a possibilidade de uso de novas tecnologias pelo circuito inferior, passou 

a permear o seu cotidiano tanto na esfera do consumo, quanto do trabalho. Realidade menos 

expressiva quando analisamos a situação dos trabalhadores de praia. De toda forma, abre-se a 

perspectiva de novos empregos, bem como a possibilidade de manutenção
50

 de seus ofícios 

diante dos intentos do circuito superior. 

Parece-nos uma das facetas, então, de manutenção do circuito inferior atualmente a 

utilização (por esse circuito) dos resquícios de sistemas técnicos pretéritos envelhecidos 

prematuramente pelas modernizações, possibilitando a ampliação de suas formas de ação e 

sua presença no mercado. As pequenas oficinas de conserto de aparelhos eletrônicos, ou 

mesmo de automóveis, junto com seus equipamentos são exemplos da relação do circuito 

inferior com a renovação permanente das técnicas. Devemos acrescentar também que: 

 
Amplia-se assim o leque de produtos com o qual trabalha o circuito inferior no 

período atual, haja vista, inclusive, a crescente participação de artigos não 

produzidos localmente. Este circuito trabalha hoje, em grande medida, com artigos 

que vêm de longe – em certos casos, inclusive com produtos importados – tanto no 

âmbito dos serviços como no comércio. Este é outro aspecto importante de 

renovação da teoria dos circuitos no período atual (MONENEGRO, 2006, p. 86-87). 
 

Concomitantemente a esse processo, expandem-se ou se mantém também as 

atividades “tradicionais” do circuito inferior, como o comércio varejista de alimentos. Além 

delas, destacamos também, os armarinhos, os depósitos de bebidas, lojinhas de roupas, 

bombonieres, papelarias, farmácias, pequenos bares e restaurantes, loja de materiais de 

construção, borracharia, cabeleireiros, comércio de autopeças, e diversas outras atividades 

"tradicionais" deste circuito. 

Nesse paralelo crescimento das atividades novas ou “tradicionais” do circuito inferior, 

ressaltamos que a publicidade é outro elemento que demonstra a dinâmica do circuito inferior 

atualmente. Na contemporaneidade os agentes desse circuito passaram a utilizar desse 

artifício, mesmo que ainda incipientemente, para lograrem maiores lucros. Dessa forma, a 

publicidade passa a ter um papel importante para este circuito, embora essa seja feita de forma 

extremamente simples, como: panfletos, cartões, calendários, faixas, carros de som, etc. 

Aliada à publicidade, a informação tem um papel fundamental no circuito inferior, ao 

passo que aumenta a capacidade de imitação, sendo esta, como aponta Silveira (2004; 2007a), 

um dos pilares para o funcionamento do circuito inferior atualmente. Logo, a possibilidade do 
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 À medida que os agentes do circuito inferior têm a possibilidade, por exemplo, de consertar um aparelho 

eletrônico ou um carro, seus clientes não precisarão se deslocar tanto a procura de uma eletrônica ou oficina 

mecânica, nem pagar mais caro para o reparo do seu produto no circuito superior. 
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circuito inferior imitar os produtos, abre o caminho para novas atividades, gerando assim, 

mais opções de emprego e renda.  

Ainda nesse consórcio, as facilidades de crédito que o circuito superior vem 

oferecendo as classes mais baixas, ao passo que “reconhece a importância de desburocratizar 

o crédito para estender suas oportunidades de lucro” (SILVEIRA, 2009, p. 69) e a propaganda 

ajudam a fomentar as atividades do circuito inferior – aumentando o consumo da população 

mais pobre. Em relação à propaganda, mesmo que esta seja produzida no circuito superior, os 

benefícios recaem também sobre o circuito inferior, à medida que gera a “necessidade” do 

consumo de diversos produtos, mesmo que sejam falsificados, como as roupas de marcas, 

tênis, óculos escuros, etc. 

Nesse sentido, as finanças também fazem parte das variáveis centrais do período. A 

variedade nas formas de pagamento é outro elemento novo que caracteriza o circuito inferior 

atualmente. Como nos aponta Montenegro (2006, p. 91): 

 
A banalização do acesso aos cheques e aos cartões de débito e crédito vem 

invadindo o circuito inferior, transformando sua relação com as finanças e com o 

crédito. Ainda que continuem prevalecendo as pequenas operações em espécie, 

mesmo porque grande parte dos agentes do circuito inferior não possui conta 

bancária, algumas operações passam a ser realizadas com cartões, especialmente 

com cartões de débito.  
 

Contudo, devemos salientar que o circuito superior também vem se aproveitando dessa 

banalização do crédito nas classes populares, disponibilizando cada vez mais a opção de 

pagamento em várias parcelas, bem como o dinheiro adiantado - como os empréstimos 

pessoais. Assim, podemos considerar que este é um dos aspectos que revelam o processo de 

financeirização do território pelo qual o país está passando (SILVEIRA, 2009). 

Em síntese, essas são características que definem o circuito inferior atualmente e que, 

em grande medida, podem ser encontradas no bairro Ponta Negra, em Natal/RN. Entretanto, 

diferente do identificado por Montenegro (2006) em São Paulo, onde há certa banalização no 

uso de cartão de crédito e no consumo de objetos ligados às variáveis chaves do período 

(mencionadas acima) pelos agentes do circuito inferior, percebemos que na praia de Ponta 

Negra sua utilização ainda é incipiente. 

Dessa forma, não nos parece exagero afirmar que, analisando as tendências do circuito 

inferior na atualidade, o qual vem incorporando as variáveis modernas (informação, 

publicidade, crédito etc.) ao seu cotidiano, os trabalhadores de praia ainda estão na 

"contramão", visto que essas características ainda não permeiam, significativamente, a 

realidade desses trabalhadores – até pelo caráter do trabalho e pelas dificuldades encontradas. 
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4.2. O BAIRRO DE PONTA NEGRA E A EXPANSÃO DOS CIRCUITOS DA 

ECONOMIA URBANA. 

 

Verticalizando nossas análises sobre os circuitos da economia urbana em Ponta Negra, 

ressaltamos que este bairro está localizado na Região Administrativa Sul de Natal e abrange 

onze
51

 conjuntos habitacionais. Esse bairro teve seus limites definidos pela Lei nº. 4.328, de 

05 de abril de 1993 e oficializado em 07 de setembro de 1994, tendo seus limites com o 

município de Parnamirim ao Sul, bairro Capim Macio e Parque das Dunas ao Norte, o Oceano 

Atlântico a Leste e o bairro Neópolis a Oeste, conforme ilustra o mapa 11 (SEMURB, 2008).  

Além disso, o referido bairro possui uma área de 1.382,03 hectares, com uma 

população residente de 24.681 habitantes e 7.928 domicílios particulares permanentes (IBGE, 

2010). Historicamente o bairro não possui grande densidade demográfica, visto que na década 

de 1920, por exemplo, havia apenas 500 habitantes, chegando a 1980 com uma população de 

10.535. Logo, foi a partir da atividade turística que o bairro passou a abrigar mais pessoas, 

chegando ao ano de 2000 com o total de 23.600 pessoas (PINHEIRO, 2011). 

Após as primeiras referências históricas, datadas de 1633 com a ocupação holandesa, o 

bairro até o período da Segunda Guerra Mundial, era habitado apenas por moradores da Vila 

de Ponta Negra. No geral, a população era constituída por pescadores e pessoas dedicadas à 

cultura de subsistência, complementando a economia doméstica. Contudo, com a influência 

dos soldados americanos para a prática do banho de mar, no período após a Segunda Guerra 

Mundial, teve início as construções de casas de veraneio ou segunda residência, intensificadas 

na década de 1960. 
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 Ponta Negra, Parque do Serrambi (I, II, III), Alagamar, Morada Sul Torre do Sul, Residence Solar da Vila, 

Residencial Normandia, La Rochelle Residence e Natal Sul (SEMURB, 2006). 
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Mapa 11 - A cidade de Natal e localização do bairro de Ponta Negra. 
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Inicialmente a praia não era frequentada pelos natalenses, pois não havia infraestrutura 

e serviços no bairro, mas com a implantação do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno 

e as casas de veraneio (década de 1970) desencadearam mudanças na ocupação e no uso do 

território. No período que antecede a inserção da atividade turística, os agentes do circuito 

inferior já se faziam presentes com atividades tradicionais de artesanato e/ou na 

comercialização de produtos como a tapioca e o pescado. Retratando o período, Pinheiro 

(2011, p. 71) ressalta: 

  

Gradativamente, ao denotar novas funções e usos para este local, foi iniciado o 

processo de valorização dos terrenos perto da beira-mar, que foram sendo 

comprados para a construção de segundas residências, propriedades da parcela da 

sociedade com maior poder aquisitivo, ou seja, da elite natalense. Este é o início da 

ocupação de Ponta Negra por classes mais abastadas da cidade. 

 

Realizando um breve resgate histórico da ocupação do bairro, observamos que até o 

final da década de 1960, havia o predomínio dos domicílios de veraneio, além da população 

autóctone, visto o relativo isolamento de Ponta Negra em relação ao tecido urbano de Natal. 

Porém, fruto da política habitacional do Estado, e associada à melhoria de acessibilidade 

possibilitada pela duplicação, iluminação e asfaltamento da Av. Engenheiro Roberto Freire 

(conhecida anteriormente como estrada de Ponta Negra), que interligou o bairro à cidade, 

começaram a surgir investimentos privados para o local (FONSECA E SILVA, 2013). 

No que se referem aos primeiros conjuntos habitacionais, eles fizeram parte da política 

habitacional desenvolvida pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), por meio do Instituto de 

Orientação às Cooperativas Habitacionais (INOCOOP). Os conjuntos Ponta Negra e 

Alagamar, construídos, respectivamente em 1978 e 1979, destinados principalmente à classe 

média, levaram ao surgimento de novas áreas urbanizadas na Zona Sul, ao passo que 

acentuaram a ocupação dessa área, estimulou a implantação de infraestrutura, melhorou as 

vias de acesso do bairro e ainda incentivou o fluxo migratório, atraindo pessoas de outras 

cidades e estados vislumbrados pelos planos de financiamento (PINHEIRO, 2011). 

Mesmo que o processo de transformação do bairro de Ponta Negra em destino turístico 

internacional tenha ocorrido a partir da reurbanização da sua orla marítima (no final da década 

de 1990), já na segunda metade da década de 1980 percebemos significativas mudanças, 

deixando de ser uma área periférica de Natal. Isto porque, além dos conjuntos habitacionais, 

em 1983, ocorreu ainda a inauguração da Via Costeira e a duplicação Av. Eng. Roberto 

Freire, iniciando a expansão do circuito superior nessa direção. 
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Logo, Ponta Negra tornou-se o novo lugar de lazer para os residentes após a conclusão 

da Via Costeira, visto que anteriormente, a praia era o local de veraneio Classe Média e Alta. 

Ademais, os investimentos do PRODETUR em equipamentos e infraestrutura urbana no final 

da década de 1990, tornou Ponta Negra repleto de atividades do circuito superior. Analisando 

o bairro, Silva (2010, p. 325) assevera que: 

 
Ponta Negra até o início da década de 1980 era uma zona periférica, de banhistas 

natalenses e de poucos turistas nacionais. A implantação do Projeto Via Costeira, a 

duplicação da Av. Eng. Roberto Freire e a construção dos primeiros hotéis, aliados 

as qualidades naturais do bairro e a facilidade de acesso a linha de praia (com novas 

ruas pavimentadas em 1988, pelo então prefeito Garibaldi Alves), trouxeram 

modificações em seu padrão de ocupação urbana. Mas foi entre 1998 e 1999 com as 

obras do PRODETUR NE-I, relativas à reforma do calçadão da praia, saneamento 

básico e sinalização turística, que o bairro enfrenta uma forte valorização 

imobiliária, com construção de edifícios verticalizados residenciais, flats, hotéis e 

pequenos centos comerciais.  

 

Tais transformações na infraestrutura foram necessárias, uma vez que o bairro estava 

crescendo demograficamente, além da expansão no número de estabelecimentos de comércios 

e serviços e o aumento também no fluxo de pessoas. Ademais, com as melhorias urbanas 

incrementou-se também a dinâmica turística, reordenando a orla marítima
52

. Percebe-se que 

os lugares turísticos da cidade, em grande medida, foram definidos pela construção da Via 

Costeira, pela duplicação da Av. Engenheiro Roberto Freire e a Rota do Sol, visto que esses 

eixos viários permitem a acessibilidade turística na cidade e consolida Ponta Negra como área 

turística. 

Tratando especificamente da orla marítima de Ponta Negra e dos primeiros conflitos 

entre os agentes hegemônicos e o circuito inferior, a Prefeitura Municipal de Natal elaborou 

um projeto reurbanização e contou com o financiamento do PRODETUR para sua 

implementação. Em 1998 teve início a execução da obra de urbanização da orla da praia, a 

qual previa a construção de 42 barracas padronizadas e 15 quiosques de tamanho 

diferenciados, ciclovia e estacionamento para bicicletas, calçadão com a extensão do Morro 

do Careca à Via Costeira, três módulos com sanitários, uma área designada aos pescadores, 

pracinha com banco 24 horas, mirante, quadra poliesportiva entre outros equipamentos. 

Contudo, o projeto foi realizado apenas parcialmente, abrangendo somente o calçadão de três 

quilômetros de extensão e a substituição das antigas barracas que existiam na praia por 
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 O Decreto Federal nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004, no Art. 22, define como orla marítima “a faixa contida na 

zona costeira, de largura variável, compreendendo uma porção marítima e outra terrestre, caracterizada pela interface 

entre a terra e o mar.” (BRASIL, 2004).    
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quiosques de madeira e fibra de vidros distribuídos ao longo do calçadão (SILVA e GOMES, 

2004; NEVEROVSKY, 2005).  

Finalizadas em 2000, essas obras foram bastante contestadas, principalmente porque 

foram retiradas todas as barracas à beira-mar, mas nem todos aqueles que possuíam barracas 

tiveram a oportunidade de adquirir seu quiosque, ficando restrito apenas aos nativos. Isto 

porque, como destaca Neverovsky (2005), no período da retirada das barracas, poucos 

proprietários eram nativos, ao passo que muitos haviam vendido suas barracas para 

forâneos
53

. Apontando para a concorrência entre os circuitos, na época, conforme analisado 

por Silva e Gomes (2004, p. 63): 

 
Órgãos federais, prefeitura, comerciantes, donos de bares, restaurantes, pousadas, 

hotéis, associação de moradores, todos tinham o seu próprio discurso que convergia 

para estes pontos: as barracas estavam em local proibido por lei, eram feias, sujas, 

exploravam os turistas e por isso eram prejudiciais à economia. A impressa 

natalense corroborava com este pensamento. Manchetes davam conta de guarda-sóis 

e cadeiras que se estendiam pela praia, obstruindo o divertimento de banhistas. Em 

tom de denúncia, as matérias na TV mostravam que, as barracas, mesas e cadeiras 

estavam sendo reservadas para turistas endinheirados. Faziam severas críticas aos 

estabelecimentos e afirmavam que eles já não pertenciam aos natalenses, mas a 

pessoas que vieram de outros lugares, 'forasteiros'. 

 

Percebe-se, assim, que o interesse dos agentes hegemônicos contou com a 

contribuição da mídia para as retiradas das barracas, ao passo que divulgava matérias 

apontando a necessidade de melhorar a imagem da praia com mais espaço para os banhistas, 

melhorias na organização das barracas e na condição de higiene no ambiente etc., sem mostrar 

para a sociedade que era indispensável uma discussão aprofundada sobre o tema para  

encontrar formas de trabalho para aqueles que estavam sendo excluídos. 

Como antecedido, as antigas barracas foram substituídas por 28 quiosques no total
54

, 

dando prioridade aos nativos que marcadamente estavam há mais tempo na atividade. Aos 

demais, aqueles que não conseguiram seus quiosques, obtiveram uma indenização de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) para os potiguares, enquanto os forâneos (gaúchos, paulistas, 

cariocas etc.) saíram sem receber nenhuma indenização. Outra ação para “mitigar o 

problema” foi dá o direito aos trabalhadores que não ganharam quiosques de alugarem 

cadeiras e guarda-sóis, entre um quiosque e outro, bem como comercializar bebidas nessas 

áreas. 
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 Visto o novo perfil dos consumidores que chegavam à praia, impondo exigências as quais esses agentes não estavam 

preparados, muitos nativos venderam suas barracas para forâneos que se estabeleceram na praia junto àqueles que 

permaneceram. 
 
54

 Contudo, a partir da pesquisa empírica constatamos que atualmente há 25 quiosques na orla. 
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Como observado no mapa 12, os quiosques estão distribuídos com distâncias 

irregulares pelo calçadão da orla de Ponta Negra e foram alocados para exploração econômica 

por meio de processo licitatório. Nesses estabelecimentos são comercializados alimentos e 

bebidas, bem como é realizado aluguel de cadeiras e guarda-sóis aos visitantes que não visam 

consumação. 

 

Mapa 12 - Localização dos quiosques de Ponta Negra – Natal/RN. 

 
Fonte: imagem de satélite: Mosaico SEMURB, 2006. 

Organização: Thiago Belo de Medeiros. 

Elaboração: Arthur Freire Vasconcelos 
 

 

Salientamos que mesmo aqueles agentes que “receberam” quiosques não ficaram 

satisfeitos, visto que suas dimensões tornaram-se insuficientes para a atividade e não podem 

produzir refeições no lugar conforme as normas sanitárias. Todavia, acrescentamos também 

que a capacidade criativa dos agentes do circuito inferior os possibilitaram novas formas de 

sobreviver: como esses agentes foram proibidos pela prefeitura de instalarem equipamentos 

fixos na praia e haviam perdido as barracas, para burlar a ordem e a norma começaram a 

vender suas mercadorias em carrinhos de mão e em outras estruturas com rodas. 
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Porém, advertimos que a questão das barracas à beira-mar antecede a urbanização da 

praia, uma vez que entre 1989 e 1991 já havia um processo administrativo junto ao ministério 

público para retirada das mesmas. Nesse período, muitos agentes, até mesmo moradores do 

bairro, lutaram a favor da retirada das barracas, sobretudo, aquelas com interesse na 

valorização da área. Nesse sentido, a Associação dos Moradores da Praia de Ponta Negra, 

atual Associação dos Moradores, Empresários e Amigos da Praia de Ponta Negra
55

 (AME 

Ponta Negra), ingressou na justiça alegando que, sendo a praia área de uso comum do povo, é 

insusceptível de ocupação privada.  

Além disso, alegaram que conforme a legislação municipal são consideradas ilegais 

construções em terrenos da Marinha e que as barracas ocasionavam também problemas 

ambientais, como o lançamento de dejetos alimentares e fossas irregulares na área de praia. 

Para a “luta a favor da questão ambiental”, eles contaram com o apoio também da Associação 

Potiguar Amigos da Natureza (ASPOAN), a qual tem como fundador e presidente o 

proprietário de uma das primeiras imobiliárias localizada em Ponta Negra, o qual se diz 

defender os direitos dos cidadãos, mas explicitamente também seus interesses particulares 

(SÁ, 2010). 

Do lado oposto, encontravam-se os barraqueiros articulados por meio da Associação 

dos Barraqueiros da Praia de Ponta Negra e apoiados pelo Conselho Comunitário do Bairro e 

a Associação da Vila de Ponta Negra. Esses agentes do circuito inferior, que estavam 

presentes com barracas desde 1961, quando foi instalada a primeira barraca, lutavam pela 

manutenção de suas ocupações, de suas formas de sobrevivência. 

Assim, é necessário reconhecer que os barraqueiros não estavam contra a urbanização 

da praia, nem mesmo a readequação das barracas, pois estavam cientes de que era necessário 

melhorar a infraestrutura do lugar para atender a crescente demanda turística. A reivindicação 

deles era, sim, que fosse conservado o direito a trabalhar na orla, o que não era aceito pelas 

duas entidades citadas anteriormente. Analisando a oposição dos agentes hegemônicos, Sá 

(2010, p. 126) destaca:  

 
A leitura da insatisfação do segmento empresarial, principalmente, dos hoteleiros, 

com a “intolerável desordem” das barracas à beira mar, consideradas redutoras da 

imagem positiva da cidade, deve ir além das razões verbalmente manifestadas por 

seus interlocutores. Sutilmente disfarçadas e muito bem fundamentas em 

argumentos inquestionáveis, como o respeito ao meio ambiente e o direito difuso, 

elas escondem, na verdade, uma espécie de “estilismo” que vem reestruturando as 

características do cenário urbano de Natal [...]. 
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 Como destaca Sá (2009), essa associação foi criada em 1989 por antigos veranistas e forâneos visionários, 

como proprietários de terrenos e casas em Ponta Negra. 
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Diante do evidenciado, é válido ressaltar que embora os circuitos da economia urbana 

possuam a mesma origem e as mesmas causas, ou seja, os resultados históricos da introdução 

das modernizações e que se apresentam interligados pelas relações de complementaridade, 

não é suprimida a concorrência. Nesse caso específico, a concorrência foi manifestada 

também pelos donos de bares e restaurantes da orla, que não queriam “dividir” os turistas com 

os barraqueiros. Nesse sentido: 

 
A competição entre os dois circuitos pela conquista do mercado e o domínio do 

espaço é representada pela tendência do circuito superior a unificar totalmente o 

mercado e do circuito inferior a reclamar uma parte na organização do espaço e a se 

colocar em concorrência com o circuito superior. (SANTOS, 2008a, p. 359). 

 

Somado aos intentos dos donos de bares e restaurantes, os agentes imobiliários tinham 

interesse também em retirar as barracas da praia para acelerar a valorização dos terrenos 

atrelada também à valorização que o bairro passaria com a infraestrutura urbana criada pelo 

Estado. Logo, tornava-se mais fácil aumentar os lucros auferidos das rendas fundiárias. A 

perversidade vivenciada em Natal não é diferente de outras cidades litorâneas, ao passo que:  

 
A revalorização do litoral para o lazer e o turismo, pela reestruturação capitalista, 

ampliou a disputa desse espaço para novos usos. O litoral passou a ser a principal 

mercadoria imobiliária, causando segregação das populações ditas nativas ou 

tradicionais, em face dos reordenamentos necessários à ocupação turística, que se 

apropriam dos melhores lugares, aqueles considerados mais belos e atrativos. O 

turismo instala-se nessas localidades, constituindo núcleos receptivos para turistas, 

agências de viagens e guias de turismo. Estes núcleos são preferidos 

hierarquicamente, conforme nível da oferta turística que possuem, ou seja, os 

atrativos naturais e culturais, os serviços turísticos e a presença da estrutura de 

apoio. Quanto melhor a oferta, maior a demanda, ou preferência das agências de 

turismo, consequentemente, do turista (CORIOLANO, 2006, p. 197). 

 

Comprovando a valorização do bairro, Sá (2010) descreve que o período entre 1995 e 

2000 apresentou a maior especulação imobiliária já alcançada até o ano de 2009 (ano em que 

realizou a pesquisa), com base nos dados de imobiliárias do bairro. Nesse ínterim, a Av. 

Erivan França (avenida litorânea) que anteriormente apresentava casas de segunda residência 

e poucos estabelecimentos comerciais e de serviços, obteve uma valorização fundiária de 70% 

e o restante da Zona Especial Turística 1 (mapa 13), valorizando 77%. Percebe-se, então, que 

o período de maior valorização fundiária do bairro ocorreu antes da implantação do projeto de 

urbanização da orla, já em vista as melhorias que seriam realizadas. 

 

  



129 

 

Mapa 13 - Delimitação geográfica da Zona Especial Turística 1. 

 

 

Contudo, foi no decorrer da primeira década de 2000 que as ações do Estado, 

juntamente com a desvalorização da moeda nacional frente ao Dólar no início desse século 

que contribuíram para impulsionar os investimentos internacionais, tornando a cidade um 
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atrativo para o capital estrangeiro. Vale destacar que as ações anteriores (como a urbanização 

das praias da cidade) atreladas à divulgação e publicidade buscavam deliberadamente 

internacionalizar o turismo na cidade (SÁ, 2010). Retratando a realidade que a cidade estava 

passando no início do século XXI com a atividade turística, Silva (2007, p. 55) afirma que: 

 

Em Natal, o Turismo e o seu consequente processo de urbanização têm provocado a 

especulação imobiliária nos espaços inseridos na produção turística. Ponta Negra, 

como principal espaço turístico, encontra-se em intenso processo de especulação 

imobiliária, tendo como principal fator de aquecimento desse mercado o investidor 

estrangeiro. Devido à valorização da área, muitos estrangeiros de várias 

nacionalidades estão investindo no mercado imobiliário e contribuindo para o 

crescimento no número de imobiliárias que se especializam na venda de imóveis 

para o turista estrangeiro, principalmente do padrão dos flats. 

 

A melhoria em infraestrutura do bairro e a retirada das barracas de praia da orla 

fizeram com que os imóveis localizados nas quadras próximas a orla marítima passassem por 

uma valorização expressiva, sendo comprados por empresários nacionais (cariocas e 

paulistas) e estrangeiros (argentinos, portugueses e espanhóis) transformados, em muitos 

casos, em equipamentos turísticos (bares, restaurantes, pousadas, hotéis etc.). Logo, o bairro 

passou a ser nos primeiros anos do século XXI a área imobiliária mais cara da cidade, 

competindo com Petrópolis e Tirol, historicamente bairros da elite local (SILVA, 2010). 

Assim, as transformações espaciais que o bairro passou, associadas à diversidade de 

opções de lazer e gastronomia, podem ser consideradas um dos motivos pelos quais as praias 

do Centro
56

 deixaram de ser o principal lugar de lazer da população residente, sobretudo das 

classes mais abastadas da cidade de Natal. 

Percebe-se, dessa forma, que o Estado foi um dos principais agentes responsável pela 

atual configuração territorial do bairro, visto que três políticas públicas (a construção dos 

conjuntos habitacionais, o fomento e desenvolvimento do turismo e a legislação urbanística 

no uso e ocupação do solo) fomentaram novos usos do território, tornando este bairro um dos 

principais lugares de interesse de empresários do turismo e da construção civil, 

marcadamente, do circuito superior. 

No interior desse processo de transformação socioespacial do bairro de Ponta Negra, 

observa-se que um número significativo de casas e terrenos deram lugar a estabelecimentos 

comerciais e de serviços, bem como condomínios residenciais, mudando a tipologia original 
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 Antes da expressividade da atividade turística em Natal, as praias mais frequentadas da cidade eram aquelas 

mais próximas do Centro (Praia do Forte, praia dos Artistas, praia do Meio e Areia Preta.), além da praia da 

Redinha. Todavia, com a conclusão da Via Costeira e, posteriormente, a urbanização da praia de Ponta Negra, 

esta praia passou a ser o principal lugar de lazer da população local. 
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dos conjuntos habitacionais. Até a Vila de Ponta Negra, lugar onde ainda hoje se concentra a 

população de menor poder aquisitivo do bairro, vem passando por uma gradual valorização, a 

partir da compra de imóveis por turistas nacionais e estrangeiros e a construção de 

condomínios fechados e prédios verticais. Como destaca Pinheiro (2011, p. 89): 

 

O mercado imobiliário nesse bairro passou a ser dinamizado cada vez mais através 

da exploração turística da paisagem natural da praia de Ponta Negra, que se tornou 

em um espaço propício para investimentos estrangeiros. Isto reordena 

constantemente o uso e a ocupação do solo devido ao chamado “turismo 

imobiliário”, ou de segundas residências que introduz novas formas de reprodução 

do capital neste lugar por meio de hotéis, pousadas, flats, casas e empreendimentos 

verticais, dentre outros. 

 

O forte apelo paisagístico do bairro, o qual tem como principal cartão postal o Morro 

do Careca, vem atraindo paulatinamente muitas empresas do circuito superior ligadas ao 

turismo, como aquelas dos ramos da hotelaria, A&B (alimentos e bebidas), restaurantes e 

bares, locadoras de veículos, agências de viagem, boates e outras empresas prestadoras de 

serviços, como casas de câmbio etc. Destarte, Ponta Negra atrai desde uma população menos 

abastada que frequenta a praia, até a elite local e os turistas que usufruem dos equipamentos 

instalados e firmou-se também como o “point” da vida noturna de Natal. Desse modo, 

 

A presença numa localidade de uma grande empresa global incide sobre a equação 

do emprego, a estrutura do consumo, o uso das infra-estruturas materiais e sociais, a 

composição dos orçamentos públicos, a estrutura do gasto público e o 

comportamento das outras empresas, sem falar na própria imagem do lugar e no 

impacto sobre os comportamentos individuais e coletivos, isto é, sobre a ética. 

(SANTOS, SILVEIRA, 2008, p. 293). 

 

Os investimentos do PRODETUR/RN (década de 1990) atraíram vários investimentos 

para o bairro, consolidando a maior rede de hospedagem da cidade e, por conseguinte, do 

estado. Nota-se que os equipamentos hoteleiros (mapa 14) estão dispostos por toda a extensão 

da praia de Ponta Negra de acordo com sua tipologia. Nesse ínterim, ressaltamos que: 

 

Cada empresa, cada ramo de atividade, produz uma lógica territorial cuja 

manifestação mais visível é uma topologia, isto é, esse conjunto de pontos e áreas de 

interesse para a operação da empresa que, certamente, ultrapassa a própria firma e se 

projeta sobre outros atores sociais. São os pontos essenciais ao exercício da 

atividade de um circuito superior, que revela sua capacidade de macro-organizar o 

território nacional. (SILVEIRA, 2009, p. 69). 
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Mapa 14 - Distribuição dos equipamentos hoteleiros em Ponta Negra – 2012. 

 

 

 

Os equipamentos de hospedagem presentes no bairro variam desde pousadas simples 

na vila de Ponta Negra, gestadas pelos agentes do circuito inferior, até luxuosos hotéis e 
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resorts, como o Holiday Inn pertencente ao grupo inglês InterContinental Hotels Group 

(IHG). Tal grupo possui 4.600 hotéis e cerca de 674 mil quartos funcionando em cerca de 100 

países ao redor do mundo, com 9 marcas de hotéis. Assim, o bairro apresenta topologias 

variadas de empresas para atender as diversas camadas sociais. 

Dentre os 152 equipamentos de hospedagem presentes no bairro de Ponta Negra, 

conforme o levantamento realizado pelo SEBRAE/RN em 2012, estes se distribuem em: 53 

hotéis, 44 flats, 52 pousadas e três albergues. Apontamos ainda que a maioria desses 

empreendimentos está próximo da praia, refletindo a importância do apelo paisagístico para a 

implantação de um novo estabelecimento turístico. Ademais, estima-se ainda que o número de 

estabelecimentos de hospedagem seja superior ao que é reconhecido pelo poder público e pelo 

SEBRAE (2012), alguns inclusive típicos do circuito inferior, tendo em vista se tratar de 

pequenos estabelecimentos de hospedagem familiar.  

Também como exemplos da manifestação do circuito superior em Ponta Negra, 

retomando a discussão iniciada no primeiro capítulo, podem citar a avenida Eng. Roberto 

Freire
57

. Essa avenida passou a receber, já na década de 1980, comércios e serviços modernos 

com a instalação do shopping Cidade Jardim e do supermercado Nordestão. Todavia, até o 

início da década de 1990, embora já constituída como uma das principais vias da cidade, 

ainda não possuía a densidade de estabelecimentos a qual presenciamos atualmente. 

Com a paulatina importância da atividade turística na cidade, associada à concentração 

da população com melhor poder aquisitivo na Região Administrativa Sul, a avenida passou a 

abrigar diversas empresas do circuito superior, variando sua tipologia conforme sua extensão. 

Nela há faculdades/universidades particulares, shoppings de porte médio, bancos, redes de 

supermercados/hipermercados, concessionárias de veículos, postos de combustível, redes de 

farmácias e drogarias, restaurantes sofisticados, escritórios imobiliários, agências de turismo, 

casas de câmbio, bares, hotéis, pousadas, locadoras de automóveis etc. 

Pela tipologia de atividades identificadas, percebe-se que os estabelecimentos 

presentes na avenida visam atender tanto aos turistas que chegam à cidade, quanto à 

população mais abastada dos bairros próximos que procura opções de lazer, entretenimento e 

satisfazer suas necessidades de consumo. Ademais, nas últimas décadas está havendo um 

intenso processo de verticalização, reunindo edificações de baixo gabarito até prédios 

superiores a vinte andares.  

                                                           
57

 Ao tratar dessa avenida, estamos cientes de que ele perpassa o bairro de Ponta Negra e Capim Macio. 
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De forma geral, os estabelecimentos comerciais e de serviços estão dispersos por todo 

o bairro, embora havendo algumas ruas com maior concentração. Logo, uma das avenidas que 

se destaca é Erivan França (a avenida litorânea), na qual atualmente verifica-se a presença de 

empresas com diferentes níveis de organização e que prestam diversificados serviços, muitos 

destes destinando-se a atender de modo particular as necessidades e demandas dos turistas.. 

Conforme constatado empiricamente, na referida avenida há uma coexistência entre os 

circuitos da economia urbana, na medida em que se observam desde restaurantes, bares, 

hotéis, clinicas de estética, agências de viagem, casas de câmbio até lojinhas de artesanato, 

farmácia, lojas de conveniência, artesãos vendendo suas artes, não obstante a presença dos 

vendedores ambulantes, que comercializam produtos de naturezas diversas.  

Contudo, se em alguns lugares constatamos a presença efetiva do circuito superior, há 

também, dentro do bairro, ruas nas quais estão circunscritas um conjunto de atividades que 

caracterizam o circuito inferior, sobretudo na Vila de Ponta Negra, como é o caso da Rua 

Manoel Coringa de Lemos, onde se encontra peixarias, borracharia, oficina mecânica, 

cigarreira, loja de materiais descartáveis, botecos, autoelétrica, mercadinho etc. Por esse 

motivo, o circuito inferior constitui-se em: 

 

[...] uma estrutura de abrigo para os citadinos, antigos ou novos, desprovidos de 

capital e de qualificação profissional. Esses encontram bem rápido uma ocupação 

mesmo que seja insignificante ou aleatória. A tendência das camadas médias e 

abastadas de consumir mais serviços pessoais quanto mais baixos forem os custos, 

assim como o fracionamento infinito das tarefas e das empresas, multiplicam os 

empregos (SANTOS, 2008a, p. 202). 

 

Pelo bairro identificamos outras ruas que manifestam o circuito inferior (a partir de 

pequenos salões de beleza, marmitarias, pastelarias, chaveiros, lavanderias, lava jato 

automotivo, lanchonete), localizadas próximas daquelas gestadas pelos agentes hegemônicos, 

mas também nos lugares que não foram atingidos pelos vetores modernos. De forma geral, há 

numerosos pequenos estabelecimentos comerciais e de serviços destinados aos moradores do 

bairro que, conforme elucida os mapas 15 e 16, não possui uma faixa de renda 

expressivamente alta – como poderia se imaginar, tratando-se do lugar em que se concentra a 

atividade turística na cidade. Essa multiplicidade de estabelecimentos do circuito inferior se 

explica, em grande medida, pelo fato de ter:  

 

[...] como característica seu capital reduzido, assim como seu volume de negócios; 

os estoques são pequenos e o número de pessoas ocupadas em cada estabelecimento 

também é pequeno. As pequenas atividades têm necessidade de pouco espaço e 

podem até ser alojadas nas casas dos agentes (SANTOS, 2008a, p. 212). 
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Mapa 15 - Rendimento mensal por domicílio do bairro de Ponta Negra - 2000. 

s 
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Mapa 16 - Rendimento mensal por domicílio do bairro de Ponta Negra - 2010. 
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De forma geral, ao analisar a renda per capita da população (gráfico 07), observamos 

a segmentação dos estratos sociais presentes no bairro o que indica que são nos lugares de 

maior atração turística e com variados estabelecimentos do circuito superior, isto é, nos 

lugares de encontro entre os vetores globais e os agentes locais, que as desigualdades 

socioeconômicas podem ser mais notórias. 

 

Gráfico 7 - Rendimento nominal mensal domiciliar per capita em Ponta Negra - 2010. 

 

Fonte: IBGE, 2010 apud SEMURB, 2013. 

 

Sobre esta questão, é valido frisar ainda que conforme evidenciado nos mapas 15 e 16, 

a década situada entre os anos de 2000 e 2010, é marcada por uma redução expressiva no 

rendimento mensal das famílias que residem no bairro de Ponta Negra, sobretudo nas que 

habitam o entorno imediato da faixa litorânea, a qual se caracterizou histórica e sumariamente 

pela presença de citadinos com elevado poder aquisitivo.  

Ao se refletir sobre esta realidade, pondera-se que esta mudança esteja associada 

duplamente a redução real no poder de compra do salário mínimo, bem como a uma 

contravertida diminuição na remuneração formal da classe trabalhadora. Análises mais amplas 

sobre esta conjuntura apontam que:  

 

Em 20 anos do Plano Real, o papel-moeda no Brasil perdeu 4/5 de seu valor. 

Segundo um estudo do Instituto Assaf, o valor da moeda caiu 78% no período. 

Assim, uma nota de R$ 100 lançada em 1994, se descontada a inflação, estaria com 

um valor de R$ 22 atualmente. Uma nota de R$ 50, valeria apenas R$ 11; a de R$ 

20, R$ 4,40; a de R$ 10, só R$ 2,20; a nota de R$ 2, valeria 0,44 centavos; e a de R$ 
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1, apenas 22 centavos. Neste dia 1º de julho, o plano completa seu 20º aniversário. 

(ESTADÃO, 01.07.14) 

 

A realidade dos residentes do bairro é bastante dispare, ao passo que analisando os 

setores censitários juntamente com o processo de migração que ocorreu no inicio do presente 

século e a população autóctone do bairro, nos mostra um quadro o qual reflete áreas onde há 

pessoas de melhores condições econômicas, representados, sobretudo, por forâneos e os 

moradores dos conjuntos habitacionais e áreas que concentra ainda a população de menor 

poder aquisitivo - como a Vila de Ponta Negra e parcelas do território que não foram atingidas 

pelos vetores modernos – que sobrevivem com menos de 1 salário mínimo por mês. 

Desta maneira, atualmente, o referido bairro pode ser dividido, em geral, por três 

formas espaciais singulares: na primeira, predomina as características dos conjuntos 

habitacionais produzidos na década de 1970 e abrigam a população de classe média; na 

segunda, observam-se as áreas de interesse dos agentes do circuito superior, sobretudo 

aqueles relacionados ao turismo, próximas ao mar; e na terceira a população de baixa renda 

que se situa na Vila de Ponta Negra – embora nesse lugar encontrem-se também pessoas com 

condições financeiras mais elevadas (NEVEROVSKY, 2005).           

Contudo, cabe-nos ressaltar que embora os dados sobre a renda da população do bairro 

e as tipologias de atividades econômicas e de moradias indiquem que a população pobre se 

concentra na Vila de Ponta Negra, onde o bairro se originou, os últimos anos vêm sendo 

marcados por um processo de transição, a partir do qual vem notando-se a apropriação do 

lugar por indivíduos com melhores condições financeiras (NEVEROVSKY, 2005). Assim, 

como destaca Fechine (2009), a construção de novos empreendimentos, como pousadas, 

hotéis, condomínios e flats vêm provocando transformações espaciais, deixando de ser 

eminentemente residencial - embora ainda haja predominância da população local na Vila de 

Ponta Negra. 

Além disso, mesmo que Ponta Negra seja o principal ponto de convergência da 

atividade turística na cidade, abrigando diversas atividades do circuito superior atrelado ao 

desenvolvimento da atividade econômica em tela, o mesmo não figura entre os bairros com 

maior renda (conforme mapa 04, no capítulo 1). Observamos também que até mesmo em 

nível de bairro há significativa variação de renda, o que justifica a ocorrência de várias 

atividades intrinsicamente relacionadas ao circuito inferior. Logo, se consideramos a atividade 

turística seletiva do ponto de vista espacial e gestada, sobretudo, pelos agentes hegemônicos, 
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seria ingenuidade acreditar que ela, por si, seria capaz de minimizar a reprodução da pobreza 

nos lugares. Logo: 

 
O turismo é situado como opção para o desenvolvimento dos países, estados e 

municípios e esta superestimação de seu desempenho criou falsas expectativas, pois 

o turismo, que por si mesmo não oferece possibilidade de solução de problemas, não 

tem condições de desenvolver regiões pobres, nem de distribuir a riqueza do país. 

Ao contrário acrescentou problemas, mesmo quando passou a ser tratado como 

política, porque é produzido para a acumulação capitalista e não para atender as 

necessidades básicas do trabalhador. Transforma o espaço local em mercadoria 

global (CORIOLANO, 2006, p. 220).  

 

A referida autora acrescenta ainda que a introdução da atividade turística nos países 

subdesenvolvidos como alternativa de oferta de emprego e renda virou um mito e, por esse 

motivo, aqueles países que ainda não se inseriram no hall desta atividade, buscam suas 

respectivas inserções, ou consolidação, nos roteiros de visitação internacional. Além disso, 

tornou-se corriqueiro a criação dos dados e sua repetição ao se divulgar as cifras do fluxo 

turístico, investimentos, empregos e divisas etc., corroborando para a manutenção da ideia 

equivocada de que o turismo é “tabua de salvação” para a economia dos países periféricos. 

(NIEVES, 2005 apud CORIOLANO, 2006, p. 191). 

Além de não resolver a questão da pobreza nas localidades, a atividade turística pode 

ainda agravar os problemas socioespaciais, visto que a valorização imobiliária torna o custo 

de vida mais oneroso para a população residente nas áreas em que verifica-se a incidência do 

turismo. Acrescenta-se ainda que a atividade acaba atraindo, na busca por emprego, 

contingentes de pobres, visto que “grande parte dos postos de trabalho diretamente associados 

ao turismo estão na informalidade ou dizem respeito a empregos mal remunerados” 

(RODRIGUES, 2006, p. 341). Como adverte Gomes, Silva e Silva, (2002 s.p):  

 
O discurso que faz a apologia ao turismo aponta o emprego como um dos principais 

benefícios dessa atividade. Isso é bastante compreensível quando se leva em 

consideração um território que, historicamente, tem sido marcado por uma 

distribuição massiva de pobreza e forte concentração de renda. Mas o que os 

apologistas não alardeiam, em suas expressões, é que o movimento de expansão do 

capital não pressupõe o pleno emprego. 

 

Mediante ao contexto, quando o circuito superior não atinge de forma uniforme o 

território, o que é comum, cabe ao circuito inferior a tarefa de prolongar ou substituir a ação 

do circuito superior, oferecendo a população pobre algum emprego. Logo, observa-se que os 

dois circuitos da economia urbana não são dois sistemas isolados e impermeáveis entre si, 

pelo contrário, estão em interação permanente (SANTOS, 2008a). 
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Retomando as analises dos circuitos da economia urbana em Ponta Negra, em relação 

à vida noturna do bairro, observa-se que esta é bastante agitada, devido às casas de show, 

boates e bares com música ao vivo localizados entre as rua Dr. Manuel Augusto Bezerra de 

Araújo e a rua Aristides Porpino Filho, sendo um atrativo para os turistas que chegam a 

cidade e também um local de lazer para os residentes. Nessas ruas e nos seus entornos, 

encontram-se desde equipamentos de hospedagem até restaurantes, lojas que vendem 

souvenirs e boates que tentam reproduzir as casas de taipa (típicas do interior nordestino) ou 

um castelo medieval. 

Paralelo a esses equipamentos turísticos e de lazer constata-se também um profuso 

circuito inferior. Durante a noite, nos dias de maior movimento, sempre há um significativo 

número de trabalhadores vigiando carros, comercializando bebidas, vendendo sanduiches, 

churrasquinho, balas/chicletes, cigarros etc., próximos ou em frente às casas de shows.  

Sem dúvidas, os vendedores ambulantes constituem o nível inferior do comércio, 

sendo essas ocupações uma resposta e, ao mesmo tempo um produto da pobreza urbana. 

Logo, esses agentes encontram nessa atividade uma forma rápida de ocupação, embora em 

muitos casos ainda não seja suficiente para atender suas necessidades básicas. Conduto, diante 

da falta de opção, o circuito inferior se constitui como uma estrutura de abrigo para aqueles 

desprovidos de capital e qualificação profissional. 

Assim, embora Natal, especificamente Ponta Negra, esteja recebendo nas ultimas 

décadas vetores da economia globalizada para atender a demanda turística, por outro lado 

mantém-se acompanhado de uma gama de agentes do circuito inferior, que também vem se 

expandindo pelo referido lugar. Isto porque, enquanto o circuito superior tem como 

característica ser poupador de mão de obra, o circuito inferior a partir das suas diferentes 

formas de organização, se constitui em uma possibilidade de ocupação e renda para grande 

parte da população pobre residente nas cidades. 

 

4.3. A PRAIA: ESPACO DE LAZER E TRABALHO. 

 

Nas últimas décadas o turismo costeiro tornou-se um dos mais importantes do 

segmento, sendo “vendido” aos países emissores de turistas, as praias ensolaradas, as belezas 

naturais e todos os ambientes litorâneos. Assim, ampliou-se o uso turístico do litoral e, por 

conseguinte, o processo de urbanização, construção de segundas residências, equipamentos 

urbanos que atendem a população e os turistas etc.. Como ressalta Coriolano (1998), foi nesse 
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contexto que o Caribe, o Mediterrâneo, as costas do Brasil, Flórida e da Califórnia tornaram-

se zonas turísticas.          

Buscando o início da ocupação do litoral brasileiro, sabemos que remonta ao período 

da sua colonização, contudo Macedo (1996) destaca que foi a partir do século XX que houve 

uma valorização dos subúrbios das grandes cidades costeiras, devido às práticas do banho de 

mar, acarretando uma nova configuração territorial a partir dos bairros de veraneio. 

Essa nova forma de ocupar o litoral teve início na cidade do Rio de Janeiro, mais 

especificamente no bairro de Copacabana, construído à beira-mar, onde os banhos de mar 

diários se tornaram hábito. Visto que a cidade ainda era a capital nacional, esse hábito se 

estendeu por toda a costa do país, sobretudo, a partir da segunda metade do século passado, 

fortalecido pela difusão das atividades físicas e dos esportes náuticos (MACEDO, 1996). 

Nesse ínterim, ressaltamos que embora se observe forte apreço às praias como lugar de 

lazer tanto pela população brasileira que vive em cidades costeiras quanto pelos turistas, esse 

tema vem sendo pouco estudado
58

. Paralelo à escassez de produção científica acerca do tema, 

constata-se significativa valorização do litoral nas últimas décadas para o lazer e para o 

trabalho com o advento do turismo sol e mar. Logo, há uma verdadeira disputa para o uso do 

território litorâneo, onde diversos agentes buscam os melhores lugares para atuar.  

Assim, a praia expressa a co-presença das esferas do trabalho e do lazer, ao passo que, 

enquanto muitos se divertem, outros tantos estão trabalhando. Há, então, no território usado 

pelo turismo toda uma infraestrutura urbana acrescida de agentes hegemônicos e não 

hegemônicos representados desde os produtores imobiliários, agências de viagem, hoteleiros, 

etc. até artesãos, vendedores de sorvete, de diversos alimentos e bebidas, acessórios, entre 

outros ofícios. Logo, devemos destacar que: 

 
A geografia costeira enriqueceu quanto à diversificação e intensidade de ocupação 

de seu território. As cidades já existentes ganharam um novo componente em suas 

economias, com as praias surgindo como novos polos magnéticos nos processos de 

crescimento e desenvolvimento regional e dessas urbes. Também surgiram novas 

cidades totalmente assentadas na economia do turismo. Isso permite a visualização 

de um parâmetro estabelecido entre os pontos extremos de uma tipologia de cidades 

praieiras. Em um desses, estariam as novas cidades de total dependência econômica 

do turismo e no outro, aquelas de menor impacto dessa atividade nas suas economias 

(SEBRAE, 2007, p. 197). 

                                                           
58

 O primeiro registro que conseguimos encontrar sobre o tema foi num artigo de Thales de Azevedo, de 1988, 

retratando os agentes e fatores que interagem no ambiente de praia, com um viés antropológico. Posteriormente, 

já na primeira década do século XXI, o SEBRAE ciente importância dessa atividade econômica, produziu um 

estudo sobre a economia de praia no Rio de Janeiro (nas praias de Copacabana, Barra da Tijuca e Ramos), 

Salvador (Lauro de Freitas e Camaçari) e em Natal (Redinha, praias do centro e Ponta Negra) além de uma 

prospecção realizada em diferentes pontos do litoral brasileiro. Paralelamente, encontramos escassos trabalhos 

em outras áreas do conhecimento sobre a economia de praia pelo litoral brasileiro.   
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 Seguindo a popularização do banho de mar, a economia de praia, representada 

principalmente pelos agentes do circuito inferior, também se desenvolveu no mesmo período 

fazendo parte dessa “cultura de praia”. Assim, os trabalhadores ambulantes, antes restritos às 

ruas comerciais, passaram a seguir a população, e os turistas, também nas praias.  

Desta maneira, além das atividades lúdicas e esportivas, as praias comportam 

atividades comerciais e de serviços que carregam consigo muitas questões como: exploração 

da mão de obra, higiene na produção dos alimentos, qualidade e procedência questionável de 

certas mercadorias, saúde do trabalhador etc. Atrelado a isso, a dinâmica das praias exige 

também atenção das administrações municipais, garantindo segurança, limpeza e 

ordenamento no uso dessa parcela do território.  

Consonante ao apresentado e ciente de que os principais motivos que levam que esses 

trabalhadores estejam na praia referem-se, dentre outros, a falta de qualificação profissional, 

ao desemprego e aos precários empregos oferecidos pelas empresas relacionadas ao turismo, 

desvendar as dinâmicas que definem e perpassam o circuito inferior na praia de Ponta Negra 

torna-se um desafio o qual examinaremos adiante.  

 

4.4. ATUAÇÃO E ESTRUTURA DO CIRCUITO INFERIOR NA PRAIA DE PONTA 

NEGRA: O USO DO TERRITÓRIO COMO ABRIGO. 

 

Destacando a importância do circuito inferior no atual período para as camadas sociais 

mais pobres, ressaltamos que o emprego informal, parcela importante desse circuito, tira mais 

pessoas da pobreza do que o emprego formal. Tal informação foi extraída de um estudo 

formulado entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em parceira 

com o IPEA nas maiores regiões metropolitanas do Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Recife e Salvador) em 2004 (PNUD, 2008). 

Mesmo que as atividades do circuito superior ofereçam, em linhas gerais, melhores 

condições de trabalho e segurança a seus funcionários, vivencia-se no atual período uma 

verdadeira escassez de empregos nesse circuito, ao passo que as grandes empresas, devido à 

necessidade de aumentar sua produtividade, se automatiza cada vez mais, empregando cada 

vez menos. Logo, as micro e pequenas empresas são, atualmente, o grande fator de geração de 

ocupação (SEBRAE, 2007).    

Parece-nos, então, que a falta de opções de empregos, especialmente nos últimos anos, 

leva muitas pessoas a buscarem sobreviver, sobretudo aquelas que moram em capitais 
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litorâneas do Brasil, vendendo algo na praia, sendo um das primeiras opções para quem está 

desempregado. Deste modo, o circuito inferior vem se constituindo como alternativa para a 

redução da pobreza, ainda que não possamos exaltá-lo ou mesmo incentivá-lo, devido às 

condições precárias de trabalho em que muitos desses agentes estão sujeitos. 

Aproximando-nos dos trabalhadores de praia, observa-se que essas formas de trabalho 

representam quase que uma tradição popular no litoral brasileiro atualmente, principalmente 

nas cidades com forte apelo turístico. Por esse motivo, ao percorrer a orla da praia de Ponta 

Negra, observamos centenas de agentes comercializando diversas mercadorias de variadas 

formas, atendendo à necessidade de consumo imediato e acessível a todas as camadas sociais. 

Paralelo a isto, esta forma de comércio, ao fazer parte do cotidiano dos turistas e dos 

moradores da cidade de Natal, não são alvos de análises que busquem os motivos pelos quais 

levam esses agentes a ingressa no circuito inferior, a extenuante jornada de trabalho, a 

concorrência com outros agentes, à complementaridade entre os circuitos etc. Logo, sem 

pretensões de esgotar o tema ou encontrar respostas universais, a partir do nosso recorte, 

tentamos contribuir para novas reflexões sobre essas questões ainda pouco estudadas.          

A praia de Ponta Negra, principalmente a partir da intensificação da atividade turística 

em Natal, tornou-se um subespaço progressivamente abrangente na comercialização de 

produtos e serviços, sobretudo, pela atuação do circuito inferior. Isto porque, as atividades 

gestadas por esse circuito sofreu diretamente a influência das transformações oriundas das 

políticas públicas do turismo, ao passo que a urbanização litorânea da cidade repercutiu no 

seu crescimento e nas novas possibilidades de trabalho. 

Dessa forma, expandiram-se os agentes do circuito inferior na praia em busca de 

melhores condições de vida ou mesmo sobrevivência. Esses agentes, independentemente do 

oficio ou da motivação para seu ingresso, almejam uma possibilidade de inclusão social e 

econômica, perpassando pela satisfação do consumo, ou seja, buscam mudanças em suas 

vidas. 

Nesse sentido, os trabalhadores de praia, aqui expressos pelos vendedores ambulantes 

e pelos proprietários e funcionários de quiosques e barracas, não podem ser vistos como 

meros elementos de suporte ao lazer dos turistas e frequentadores da praia quando necessitam 

de algum produto/mercadoria para aproveitar melhor sua distração, mas como agentes que 

contribuem na dinamização da economia da cidade, ao passo que se constituem como o 

último elo entre a cadeia produtiva e o consumidor. 

Verticalizando nossas análises sobre as dinâmicas que definem e estruturam o circuito 

inferior no atual período na praia de Ponta Negra, é importante destacar que as praias são bens 
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públicos de uso comum do povo e patrimônio da união, as quais são de livre e franco acesso, 

em qualquer direção e sentido, desde que não haja interesse da segurança nacional ou 

incluídos em áreas protegidas por legislação específica, de acordo com a legislação Federal 

(Art. 10 da Lei 7661/1988; Art. 20 da Constituição Federal).  

Frisamos também que as praias se tornaram, ao menos em determinado momento, 

lugares privilegiados para o lazer de baixo custo, se convertendo em alvo de uma plural e 

acentuada exploração comercial, sobretudo do circuito inferior. Retratando a dinamicidade 

econômica nas praias brasileiras Araújo et al. (2012, p. 375) destaca que: 

 

A circulação monetária nas praias é imensa e mantém muitas famílias e 

comunidades ao longo do litoral brasileiro. Estima-se que a circulação diária de 

dinheiro em uma praia urbana como Copacabana (Rio de Janeiro, RJ), Boa Viagem 

(Recife, PE) ou Praia Central (Balneário Camboriú, SC), no verão, seja da ordem de 

algumas centenas de milhares de Reais por dia. A economia da praia na cidade do 

Rio de Janeiro, por exemplo, formada por pequenos negócios promovidos entre o 

calçadão e o mar, movimenta aproximadamente R$ 80 milhões por mês (Souza & 

Lages, 2008). Somente os ambulantes na areia giram cerca de R$ 10 milhões a cada 

fim de semana e têm uma renda média de R$ 1 mil. Ainda deve-se notar que outras 

formas de circulação monetária formal e informal existem na praia, sobretudo na 

forma de concessões públicas de quiosques e compra/venda de “pontos de barraca”. 

Essa circulação de dinheiro (muitas vezes em espécie) na praia é frequente, e de 

grande monta. 

 

Iniciando as reflexões acerca dos empreendimentos e formas de trabalho encontradas 

na orla de Ponta Negra, constatamos, através das observações, que a extensão da praia é 

marcada por certa diferenciação em sua paisagem ao percorrer seus aproximadamente 4 km.     

Caminhando no sentido norte, em direção ao trecho ocupado pelos hotéis na Via 

Costeira, encontram-se, principalmente, hotéis e algumas barracas que vendem moda praia, 

logo, diminui o número de vendedores ambulantes nessa direção, visto o menor fluxo de 

pessoas. Assim, quanto mais próximo aos hotéis da Via Costeira, mais a praia vai tornando-se 

praticamente deserta, quase que privativa aos hóspedes – embora alguns artesãos se destinem 

a esse local para vender sua arte aos turistas com “autorização” dos hotéis. 

Paralelo a isso, indo no sentido sul, ou seja, em direção ao Morro do Careca
59

, há 

intensa ocupação por estabelecimentos turísticos em todos os segmentos (bares, restaurantes, 

hotéis, pequenas galerias de shopping etc.). As áreas que eram de uso dos nativos da Vila de 

Ponta Negra passaram por intensa valorização através do interesse dos agentes hegemônicos. 

                                                           
59

 O Morro do Careca, uma duna de 107 metros de altura margeada por vegetação, é o principal cartão postal da 

cidade, onde banhistas e turistas escalavam o morro. Porém, devido à necessidade de manutenção da mata nativa, bem 

como para não reduzir a altura do morro, foi proibido desde meados de 1990 sua escalada. 
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Entretanto, a área é compartilhada também por menores estabelecimentos na Avenida Erivan 

França e por residências nas ruas e quadras situadas atrás desta.    

Concomitantemente, também se constata nessa área uma forte concentração dos 

agentes do circuito inferior, sobretudo, vendedores ambulantes, na areia da praia ou no 

calçadão, atendendo o intenso movimento de pessoas. Ademais, quanto mais próximo ao 

Morro do Careca, mais se percebe a presença da população local, da Vila de Ponta Negra, 

exercendo atividades tradicionais como a pesca. Retratando a realidade da população nativa 

do bairro atingida pelas transformações espaciais e econômicas oriundas do turismo, Aires e 

Fortes (2010, p. 07-08) destacam que os moradores:  

 

[...] passaram então a utilizar, de uma nova maneira, a praia de Ponta Negra, 

trabalhando no início do processo, como caseiros, vendedores ambulantes ou em 

barracas para atender aos veranistas, e posteriormente, aos turistas em demanda 

crescente a cada ano. Esse comércio iniciou uma competição com a atividade 

pesqueira e de coleta, que eram as principais atividades desenvolvidas na Vila 

originalmente, além da atividade das rendeiras nativas (SILVA et. al., 2001). O 

lugar passou a ser destinado quase que completamente ao turismo, de tal sorte que 

hoje praticamente não há mais espaço para a prática dessas atividades primárias, o 

que tem dificultado bastante a vida dos moradores locais.  

 

Como em outras cidades do Nordeste, presenciamos em Natal, principalmente em 

Ponta Negra durante a alta temporada do fluxo turístico (de dezembro a fevereiro e 

junho/julho) a presença expressiva de turistas. Paralelo a esse movimento, cresce o número de 

pessoas procurando formas alternativas de renda e, por esse motivo, a expansão do circuito 

inferior em Ponta Negra é, em grande medida, resultado da inserção da atividade turística.  

Com base na pesquisa de campo, é possível afirmar que mais de 50% dos agentes do 

circuito inferior entrevistados na praia de Ponta Negra moram no próprio bairro, mais 

especificamente na Vila de Ponta Negra. Os demais, conforme destacado no mapa 17, são 

oriundos dos bairros mais pobres da cidade, como Mãe Luiza, Felipe Camarão, Cidade Nova 

e maioria dos bairros da Zona Norte de Natal. Contudo, há ainda trabalhadores de outros 

municípios do estado, que chegam a se deslocar aproximadamente 80 km – no caso do 

vendedor ambulante que mora em João Câmara – para trabalhar diariamente. 

Conforme as informações do líder das ATPON, no período de maior fluxo de turistas e 

banhistas (alta estação) muitas pessoas chegam à cidade no intento de buscar maiores rendas. 

Nesse período, de acordo com o entrevistado, a praia chega a abrigar entre 1500 a 1800 

trabalhadores. Todavia, os problemas de infraestrutura e obras na orla, como o enrocamento
60

 

                                                           
60

 Um maciço composto por blocos de rocha compactadas utilizado, nesse caso, para conter os avanços do mar, 

permitindo a manutenção do calçadão da orla da praia que foi sendo destruído nos últimos anos, chegando a ser 
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da praia, reduziu esse número (ficando na casa dos 700 trabalhadores) em 2013. Ele informa 

ainda que passado esse período de maiores lucros, os trabalhadores não residentes em Natal 

voltam para suas cidades de origem e seus ofícios rotineiros que em muitos casos não tem 

haver com o comércio.    

  

                                                                                                                                                                                     
decretado, em julho de 2012, estado de calamidade pública pela prefeitura de Natal e, devido aos atrasos na 

conclusão da obra, a suspensão da tradicional queima de fogos no réveillon. 
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Mapa 17 - Local de residência dos trabalhadores da praia. 
 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

Embora as atividades sejam, na maioria das vezes, gestadas com baixo capital, pouco 

organizada e em condições precárias para o trabalhador, não deixam de atrair os turistas ou a 

população local, seja pela produção de alimentos típicos da região, seja no consumo de 

bebidas ou produtos industrializados ou até mesmo na confecção e comercialização dos 

artesanatos. 
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Evidencia-se, então, um crescente número de ambulantes nas praias de Natal
61

 e a 

diversificação dos artigos e serviços oferecidos por eles, configurando um importante 

componente da economia urbana da cidade. Além disso, este tipo de ocupação revela uma das 

características inerentes ao circuito inferior: a capacidade de se reproduzir exponencialmente. 

Dito de outra forma, o circuito inferior é responsável por abrigar, progressivamente, mais 

agentes, já que a falta de emprego formal e/ou sua baixa remuneração é algo bastante comum 

na cidade  (MONTENEGRO, 2012). 

Todavia, devemos reconhecer que tais atividades carregam em si grande perversidade, 

visto que, embora permitam aos agentes uma forma de sustento, devido ao caráter sazonal do 

turismo, ainda que não acentuado em Natal, elas não representam, para todos os agentes, uma 

ocupação fixa, tornando-se para uma parcela da população, um trabalho ocasional ou 

complementar, pois não há garantia de renda satisfatória durante todos os meses do ano.  

Devido a essa sazonalidade, a realidade do circuito inferior nas praias o diferencia das 

demais manifestações do circuito inferior em outros lugares, como nos centros comerciais ou 

mesmo em áreas periféricas da cidade, a exemplo do centro comercial do bairro do Alecrim 

que é fixo e permanente. Contudo, tal como nos centros comerciais, observamos que estes 

agentes se valem do baixo preço de suas mercadorias, da flexibilização dos seus preços e do 

acesso ao consumidor para auferir maiores lucros.    

Destacando ainda as dificuldades em se trabalhar na praia, observamos que os dias de 

chuva prejudicam o pleno desenvolvimento das atividades por parte dos agentes do circuito 

inferior. Nessa situação se reduz o número de pessoas na praia e, por conseguinte, percebemos 

também a redução dos vendedores ambulantes e muitos quiosques e barracas fechadas. 

Observamos assim a complexidade das atividades do circuito inferior, as quais não dependem 

apenas da disposição para trabalhar, mas também das condições do tempo. 

Outro fenômeno natural que prejudica os trabalhadores de praia, principalmente, os 

vendedores ambulantes refere-se ao aumento das marés. Devido à pequena faixa de areia que 

a praia possui em determinados trechos, no período de maré cheia, os vendedores ambulantes 

não conseguem transitar pela orla, ficando restritos ao calçadão. Além disso, os donos de 

quiosques e os locatários de guarda-sol e cadeiras precisam retirar seus instrumentos de 

trabalho para não perderem com o avanço do mar. Logo, mesmo num domingo ensolarado de 

                                                           
61

 Complementando a informação anterior, o jornal eletrônico “nominuto.com” de fevereiro de 2012 noticiou que 

existem aproximadamente 1.200 trabalhadores informais circulando pela praia de Ponta Negra. Contudo, há 

significativa oscilação durante o decorrer do ano, conforme o fluxo turístico na cidade.  
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verão os lucros não são garantidos para todos os agentes que atuam na praia, dependendo do 

horário. Nas fotos 01 e 02 observa-se a diferença da paisagem conforme o avanço do mar. 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

Figura 1 - Orla em horário de maré alta. 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

Figura 2 - Orla em horário de maré baixa. 

 

A partir do auxilio das observações de campo, juntamente com a aplicação das 

entrevistas, constatamos que embora haja menores de idade trabalhando no circuito inferior, 

sobretudo, comercializando frutas da época ou vendendo ginga com tapioca, em sua maioria 

os trabalhadores na praia de Ponta Negra estão na idade adulta ou chegando à faixa dos idosos 

(acima de 60 anos), conforme o gráfico 08. 
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Gráfico 8 - Idade dos trabalhadores de praia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 

Ao analisar os dados de escolaridade desses sujeitos, estes indicam que os 

trabalhadores de praia não possuem, em sua maioria, o ensino médio completo (67,8%). 

Assim, verifica-se o menor grau de escolaridade desses agentes, atrelado a escassez de 

emprego nas atividades modernas na cidade, obrigando-os a se manterem nessas atividades 

precárias. Então, o circuito inferior torna-se uma alternativa viável para uma gama de pessoas 

que não estão “habilitadas” para possuírem um emprego regular na economia tida formal, de 

modo a contar com seus direitos trabalhistas garantidos (jornada de trabalho controlada, 

previdência social, férias e décimo terceiro salário). 

Contudo, ainda foram identificados dois vendedores ambulantes com o ensino superior 

completo atuando na praia. O primeiro nos relatou estar na atividade devido aos baixos 

salários pagos na cidade nos empreendimentos turísticos, enquanto o segundo relatou a 

decepção profissional (era professor de história), e também por gostar de praia. Dessa forma, 

não apenas a falta de qualificação leva as pessoas ao circuito inferior, mas também motivos 

subjetivos do sujeito. 

  

1,7 

45,8 
40,7 

11,9 

0 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

abaixo de 18 

anos 

de 18 a 35 

anos  

de 36 a 50 

anos 

51 a 65 anos acima de 65 

anos 

%
 

Idade 



151 

 

 

Gráfico 9 - Escolaridade dos trabalhadores de praia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 

Identificamos também que os trabalhadores que moram no próprio bairro chegam ao 

local de trabalho caminhando - carregando suas mercadorias em carrinhos ou nos braços – 

enquanto os demais utilizam o transporte público para chegarem à praia. Logo, poucos são 

aqueles que vão para o trabalho com seu próprio veículo, como carro ou moto. Nesse 

contexto, o entrevistado Marcos Martins relatou a discrepância entre rendas auferidas como 

cada tipo de oficio mesmo no circuito inferior: enquanto há trabalhador que tem carro 

importado, zero quilômetro, outros vão para casa de bicicleta ou a pé, para reduzirem os 

custos, ou até mesmo pela falta de dinheiro para o transporte coletivo. 

Em relação ao motivo para a escolha do oficio, numa questão que aceitava múltiplas 

respostas, observamos que a necessidade de aumentar a renda familiar, a falta de oportunidade 

de encontrar um (novo) emprego formal e o fato de gostar de trabalhar na praia, controlando 

seu horário de trabalho, foram as respostas mais recorrentes de acordo com o gráfico 10. 

Paralelamente, encontramos trabalhadores que escolheram a atividade devido à possibilidade 

de maior renda, visto o baixo salário em empregos “formais” nos setores de comércio e 

serviço na cidade.  

Todavia, o desejo de ser autônomo também foi bastante recorrente e julgamos que tal 

resposta está associada ao fato de muitos desses agentes, nos empregos anteriores terem sido 

demitidos, bem como devido aos baixos salários que recebiam (de acordo com suas respostas 

no item 1.9 da entrevista). Logo, o comércio de praia se tornou uma alternativa de emprego e 
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renda para a camada da população que não conseguiu se reinserir no mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo, ou mesmo para aqueles que almejam melhores condições de vida. 

 

Gráfico 10 - Motivação para escolher a atividade. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 

Em meio a essa questão, embora não coadunamos com a ideia de setor formal e 

informal nessa pesquisa, estamos cientes de que sua utilização, em certos momentos, se faz 

necessária para extrair maiores informações sobre a realidade do circuito inferior na praia. 

Dessa forma, buscamos saber se esses agentes preferiram possuir um emprego formal. Diante 

do questionamento, 50,8% responderam preferir um emprego formal frente a 49, 2% que não 

o almeja. 

Os motivos pelos quais quase a metade dos entrevistados não ter interesse em possuir 

um emprego formal, em grande medida, já foram expostos: baixa remuneração, flexibilidade 

de dia e horário de trabalho, gosta de trabalhar na praia, desejo de ser autônomo e não ter 

patrão ou mesmo pela consciência de não possuir escolaridade adequada para pleitear outro 

emprego. Paralelamente, aqueles que prefeririam um emprego formal destacaram 

recorrentemente dois motivos: a segurança da remuneração mensal (visto que nos meses de 

baixa estação os rendimentos são reduzidos) e pela garantia de seus direitos e benefícios 

trabalhistas. 

Genericamente, embora os trabalhadores de praia tenham jornadas de trabalho 

cansativas aliadas ao forte sol durante o dia, sobretudo, aqueles que trabalham como 

vendedores ambulantes, percebemos que quase 60% deles estão na atividade a mais de 6 anos. 

É importante ressaltar que os donos de quiosques/barracas são os que estão a mais tempo 
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trabalhando na praia, desde o período das antigas barracas improvisadas e que foram retiradas 

pelo poder público. 

 

Gráfico 11 - Tempo exercendo a atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 
 

É importante ressaltar também que com exceção dos donos de quiosques ou barracas 

que, em sua totalidade, estão cadastrados na SEMSUR e não possuem problemas com a 

prefeitura, visto que para trabalharem precisam estar em dia com o alvará de licenciamento, 

os vendedores ambulantes, historicamente, sofrem com a fiscalização e ações arbitrárias do 

poder público. 

Assim, além do conflito com os empresários, os agentes do circuito inferior na Praia 

de Ponta Negra convivem com a incerteza da manutenção de suas atividades devido ao 

embate com a instância pública. Tais conflitos datam da década de 1990 com a questão dos 

barraqueiros e ganham novas formas no século XXI com a apropriação do espaço público 

pelos trabalhadores ambulantes na praia e a necessidade de regulação e/ou organização.   

Uma das questões que ganharam repercussão na mídia local foi a retirada dos artesãos 

do calçadão de Ponta Negra em 2009. De acordo com os jornais e informações de Marcos 

Martins, esses trabalhadores não são contra a regularização, mas solicitam um lugar adequado 

para comercializar seus produtos. É importante destacar que desde 2009 a prefeitura promete 

a criação de um lugar para eles trabalharem. 

Em 2011, mesmo com o cadastramento dos trabalhadores
62

 ambulantes da praia pela 

prefeitura e a emissão de certificado comprovando a legalidade da permanência deles, poucos 

meses depois, fiscais da prefeitura pediram a retirada desses vendedores informando que o 

                                                           
62

 Parcial, pois não foi concluído, segundo informações de Marcos Martins. 

6,8 

33,9 

27,1 

8,5 

18,6 

5,1 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

até 1 ano 1 á 5 anos 6 á 10 anos  11 a 15 anos 16 a 30 anos  Acima de 30 

até 38 anos 

%
 



154 

 

documento não tinha mais validade. Posteriormente, em janeiro de 2012, uma nova ação do 

poder público visou à desocupação imediata dos vendedores ambulantes da praia e do 

calçadão de Ponta Negra. Um dos principais jornais da cidade noticiou o ocorrido destacando: 

 

Nenhum prazo foi dado. A notificação que os fiscais da Prefeitura de Natal 

entregaram, na manhã de ontem, aos vendedores ambulantes e artesãos que 

negociam seus produtos no calçadão da avenida Erivan França, na Praia de Ponta 

Negra, foi para que desocupem a área “imediatamente”. Assim é que estava escrito, 

por exemplo, em uma notificação pela fiscal Vanessa de Brito Abrantes e que foi 

entregue para Maria Marinês da Costa, dona de uma banquinha de artesanato situada 

próximo ao quiosque de número 15 (TRIBUNA DO NORTE, 21.01.2012).  
     

Ainda conforme a matéria, o secretário de Serviços Urbanos informou que a 

notificação era uma medida preliminar para começar a disciplinar e organizar o comércio 

ambulante de Ponta Negra. Todavia, mostrando a negligência do poder público com os 

agentes não hegemônicos, desde o ano de 2009, a SEMSUR havia elaborado um projeto para 

alocar os trabalhadores, mas por falta de orçamento, até hoje não foi efetivado.    

Em fevereiro de 2012 os trabalhadores de praia, a partir da ATIPON, até conseguiram 

a doação de dois terrenos existentes, na orla da praia, para construção da feira que alocaria os 

trabalhadores ambulantes (NO MINUTO, 11.02.2012) e, confiantes de que teriam seu espaço 

para comercialização, no mesmo mês tentaram a formalização dos trabalhadores informais de 

Ponta Negra. A iniciativa da ATIPON, com o apoio do SEBRAE, era transformar os 

trabalhadores informais em microempresários
63

 e acabar com a perseguição do poder público, 

visto que os dados dos cadastrados seriam disponibilizados para o Ministério Público e a 

SEMSUR (NO MINUTO, 25.02.2012). Todavia, como assevera Marcos Martins, a tentativa 

de cadastramentos dos trabalhadores de praia de Ponta Negra não foi realizada com sucesso. 

Finalizando essa relação entre o poder público e os agentes do circuito inferior na 

praia de Ponta Negra, ressaltamos que em abril de 2012 houve uma audiência pública com os 

representantes da prefeitura e dos trabalhadores do bairro visando discutir e disciplinar a 

organização e ordenação dos trabalhadores ambulantes. Pretendia-se, a partir da ação, iniciar 

um novo cadastramento dos trabalhadores e ceder permissão para atuar na praia durante um 

ano, normatizando suas atividades. 

                                                           
63

 De acordo com o site Portal do Empreendedor, ao se tornar um trabalhador formal, o cidadão ganhará algumas 

vantagens, tais como cobertura previdenciária (auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário-maternidade 

após carência, pensão e auxilio reclusão), contratação de um funcionário com um menor custo, isenção de taxa 

do registro da empresa e concessão de alvará para funcionamento, acesso aos serviços bancários, redução da 

carga tributária e entre outros. 
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Contudo, nenhuma das medidas propostas pelo poder público atingiu seu objetivo e os 

trabalhadores ambulantes continuam, até o momento, trabalhando sem qualquer  

regulamentação na praia e no calçadão de Ponta Negra. Há o terreno cedido pela União e 

esses trabalhadores, em sua maioria, concordam em ficar num ponto fixo, mas cabe o poder 

público construir a feira e cadastrar os trabalhadores. Dessa forma, durante esses anos a maior 

reivindicação desses trabalhadores é que se cumpra o que foi acordado para que obtenham sua 

forma de sustento sem medo da fiscalização. 

Nessas análises, percebemos um nítido favorecimento aos interesses das grandes 

empresas em detrimento dos agentes não hegemônicos. Isto porque, o Estado beneficiou os 

agentes hegemônicos a partir da criação de infraestrutura e financiamentos para a viabilização 

do turismo, fomentando aquilo que Santos (2008b) considera como território como norma, ou 

seja, o espaço de interesses das empresas (SOUZA, 2005) - tornando o território sujeito as 

ditames das empresas que se instituem e influenciam na vida social.  

Ademais, deparamo-nos também com o território normado que, embora seja território 

de todos, é carregado por normas legais que tem poder de regular e organizar o 

funcionamento da sociedade conforme seus interesses. Logo, com essa capacidade de 

normatizar os usos do território, o Estado vem tentando disciplinar os trabalhadores 

ambulantes da praia de Ponta Negra coibindo suas atuações a partir do quadro explicitado 

acima, ao mesmo tempo em que não oferece uma contrapartida: seu efetivo cadastramento, 

regularizando-os para trabalharem na praia e/ou a construção da área destinada a eles.              

Seguindo a caracterização, averiguamos que apesar da relativa sazonalidade do 

turismo, os proprietários de quiosques e barracas juntamente com 85%, aproximadamente, 

dos vendedores ambulantes entrevistados trabalham o ano inteiro na praia
64

. Ademais, a 

maioria desses trabalhadores pesquisados (69,5%), possuem como única fonte de renda o 

ofício realizado na praia. É importante destacar ainda que, em sua maioria, os vendedores 

ambulantes trabalham apenas na praia de Ponta Negra, embora outras praias e lugares tenham 

sido citados, conforme ilustra o mapa 18.  

 

 

 

  

                                                           
64

 Contudo, não sabemos se esses dados expressam efetivamente a realidade, pois conforme informações de 

Marcos Martins há uma grande rotatividade de trabalhadores ambulantes em Ponta Negra, chegando muitos 

trabalhadores no período de alta estação e reduzindo nos demais períodos do ano.  
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Mapa 18 - Local de trabalho dos vendedores ambulantes. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

Assim, estamos cientes de que a atividade turística em Natal contribui direta ou 

indiretamente para a expansão do circuito inferior na praia de Ponta Negra, pois além do 

grande contingente de trabalhadores na praia, os dados da pesquisa revelaram que 62% dos 
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vendedores ambulantes estão trabalhando lá por causa dos turistas. Soma-se a isto, o fato de 

as atividades do circuito superior serem extremamente poupadoras de mão de obra e por 

exigirem uma maior qualificação profissional, não permite a esses agentes a inserção.   

Contraditoriamente os dados da pesquisa revelam também que quase 60% dos 

trabalhadores entrevistados (ambulantes e quiosqueiros/barraqueiros) estariam nessa praia 

mesmo sem a presença do turista, por acreditar que o fluxo de consumidores se manteria, por 

falta de opção de trabalho ou mesmo pela conveniência de trabalhar próximo a residência. 

Além disso, 56% revelaram não ter preferência entre vender para os turistas ou para a 

população local, enquanto 29% preferem os turistas, pois julgam comprar mais e pagarem 

melhor. Por fim, apenas 15% dos trabalhadores preferem vender para a população local, 

alegando que eles estão presentes o ano inteiro na praia. 

Tratando especificamente acerca dos vendedores ambulantes
65

, quantitativamente 

expressivos e qualitativamente diversificados na praia de Ponta Negra, esses agentes do 

circuito inferior iniciam suas atividades ao amanhecer (com os deslocamentos até a praia) e 

permanecem, muitas vezes até altas horas da noite (preparando seus produtos ou organizando 

suas mercadorias) usando a faixa de areia ou o calçadão à beira-mar. Como destaca Dantas 

(2005, s.p.): 

 
Pode-se afirmar inicialmente, que o comércio ambulante é um resultado do processo 

desigual de reprodução do capital, capital que vai incorporar esta atividade ao 

processo de acumulação, devido a mesma viabilizar a realização da mercadoria, ao 

criar condições para a inserção de dado segmento da sociedade a sociedade de 

consumo e prestar-se como fator de estabilização social. 

 

O mesmo autor nos adverte ainda que no Brasil e nos países subdesenvolvidos o 

comércio ambulante está ligado à tentativa de criação de uma demanda solvável (oferecendo 

produtos por menores preços e acessíveis a uma ampla camada de consumidores) e à tentativa 

de estabilização social quando é reforçada pela ideologia da ascensão social pelo consumo, 

bem como a ideologia de ascensão social pelo trabalho autônomo (DANTAS, 2005). 

Podemos acrescentar ainda que falar de comércio ambulante é, de certa forma, falar de 

apropriação de espaços públicos que, com o objetivo de manter sua fonte de renda, suscita 

conflitos com empresários, cabendo ao Estado regulamentar as atividades a partir do 

planejamento urbano. Porém, enquanto as empresas ligadas especificamente ao turismo 

(hotéis, bares, restaurantes etc.) consideram que os trabalhadores ambulantes depreciam a 
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 Entendido aqui como aqueles agentes que percorrem a extensão da praia ou calçadão em busca de seus clientes 

e oferecer seus produtos ou mesmo aqueles que ficam em certos momentos do dia parados, mas não possuem 

ponto fixo. 
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paisagem da praia e geram, para alguns segmentos, concorrência desleal; para outros, 

principalmente os comerciantes atacadistas, o vendedor ambulante torna-se favorável, visto o 

aumento do mercado consumidor de seus produtos. 

As dificuldades para que os vendedores ambulantes realizem seus ofícios na praia são 

numerosas e expressam a precariedade de trabalho a que se sujeitam a fim de garantir uma 

forma de sobrevivência. Dentre as maiores dificuldades encontradas para realizar seus ofícios 

destacam-se: a locomoção para chegar à praia com as mercadorias, a diminuição do fluxo de 

turistas nos últimos anos, os períodos de marés cheias, a concorrência com os quiosques e 

barracas, o cansaço oriundo das longas caminhadas carregando os produtos sob o sol forte, os 

dias de chuva, a insegurança e o não aproveitamento de determinados alimentos no dia 

seguinte, além dos problemas de infraestrutura e a execução de obras já citadas. 

Concomitante às cansativas jornadas de trabalho, esses agentes alegam, em sua 

maioria, que trabalhar em movimento lhes traz benefícios, ao passo que reduz a possibilidade 

de serem assaltados, além de oferecerem seus produtos a mais pessoas e chamarem mais a 

atenção do cliente, aumentando as vendas e, por conseguinte, seus lucros.  

Destacamos tal característica, pois dentre os comerciantes ambulantes encontra-se 

duas categorias: na primeira, estão aqueles que ficam se deslocando em toda a orla, buscando 

seus clientes; enquanto o segundo são aqueles que ficam em locais fixos tanto na faixa de 

areia, quanto no calçadão a espera dos fregueses. Na pesquisa, embora aqueles que ficam num 

lugar fixo afirmarem lucrar menos, preferem tal condição por haver um menor desgaste físico 

e, muitas vezes, pela própria limitação de saúde. 

Para obterem maiores lucros, os vendedores ambulantes trabalham com suas próprias 

mercadorias, não ficando sujeitos a determinados fornecedores ou atravessadores – 

principalmente os agentes que vendem alimentos ou bebidas na praia - mesmo que esse tipo 

de relação exista. Logo, atentamos também para os trabalhadores que recebem por comissão, 

ou mesmo aqueles que trabalham por diária, ajudando seus patrões (empurrando o carrinho, 

por exemplo). 

Apontando para a necessidade de gerar renda, aproximadamente 50% dos vendedores 

ambulantes entrevistados trabalham os sete dias da semana e, se considerarmos a jornada de 

até 6 dias, esse número sobe para 78%. Além disso, mesmo que os melhores dias para o 

comércio seja aos sábados, domingos e feriados, devido ao fluxo de turistas diário na praia os 

dias da semana também são rentáveis para esses trabalhadores, conforme informado. Talvez 

esse seja o principal motivo pelo qual faz com que esses agentes atuem durante todo o ano na 

praia. 
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Analisando as formas de trabalho dos comerciantes ambulantes, percebemos que a 

criatividade é um dos principais elementos para a comercialização dos seus produtos. No 

intento de lograrem maiores lucros, bem como por ser mais fácil fugir de uma fiscalização 

inesperada, os vendedores providenciam diversas meios de carregar suas mercadorias e 

alcançar um número maior de potenciais consumidores. 

Dessa forma, como podem ser observadas na figura 03, as formas de transportar suas 

mercadorias são variadas, passando das mais simples (uma caixa de isopor com picolés e 

sorvetes nos ombros, mostruários feitos de canos e tecidos ou apenas conduzindo nas mãos) 

às mais complexas: bicicletas estruturadas e adaptadas com guarda-sol e caixa de isopor para 

acondicionar os perecíveis e ainda lixeira; carrinhos equipados com fogão a gás para produzir 

crepes, churrasco ou camarão; araras (expositores) com rodas; carrinhos estruturados e 

adaptados para produzir diferentes bebidas alcoólicas, churros etc.. Ainda assim, os 

instrumentos e/ou equipamentos de trabalho “mais complexos” utilizados pelos vendedores 

ambulantes não precisam de nenhuma sofisticação tecnológica. 

 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013 

Figura 3 - Diferentes formas de transportar as mercadorias pelos vendedores ambulantes. 
 

 

Todavia, a criatividade desses agentes não se restringe apenas ao deslocamento e a 

movimentação das suas mercadorias. Surpreende, especialmente o turista, a variedade de 
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produtos à disposição; as diferentes formas de abordagem, apresentação e oferecimento; a 

tentativa de diálogo valendo-se de outras línguas (como o espanhol e o inglês “arranhados”); a 

forma de recebimento do consumidor, que pode ser em dinheiro, cartão de crédito ou fiado; e 

as variadas formas de negociação. 

Nesse contexto, a criatividade, de certa forma, compensa a falta de publicidade, visto 

que poucos são os ambulantes (15,6%) que realizam alguma propaganda não classificada 

como “boca a boca”. Dentre aqueles que realizam algum tipo de publicidade, a distribuição de 

panfletos/cartões e alto-falantes embutidos em seus carrinhos foram as únicas formas 

identificadas de propaganda. 

 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Figura 4 - Cartão de visita. 

 
 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

Figura 5 - Propaganda realizada na praia. 

 

Pela imagem acima, podemos observar o potencial criativo dos agentes do circuito 

inferior na busca constante pela sobrevivência. A foto a esquerda ilustra o cartão 

disponibilizado por um vendedor de camarão na praia, o qual possui atualmente 5 carrinhos 

vendendo esse tipo de iguaria, além de 10 “funcionários” entre familiares e contratados. 

Na foto à direita, tem-se o trabalhador Francisco Monteiro, que interpreta “Janaína” 

através de trajes extravagantes e barriga postiça para imitar uma grávida. Tal caracterização e 

irreverência servem para atrair compradores para os seus CDs falsificados. Além disso, tal 

agente conta com um carrinho equipado com alto falantes possibilitando ao consumidor 

conhecer o produto, bem como localizá-lo através do som emitido. 

Mostrando a necessidade contínua de se “reinventar” para sobreviver, esse agente 

destaca que já rodou o país e já trabalhou em diversos ramos, inclusive já vendeu queijo 

assado na praia, para garantir sua renda. Como ele mesmo destacou na matéria divulgada pelo 

portal G1, "O capital do pobre é a criatividade" (G1-RN, 2013). 
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Em relação à mão de obra, aqueles agentes do circuito inferior que vendem bebidas e, 

principalmente, alimentos na praia, frequentemente contam com a ajuda de familiares na 

atividade. Essa ajuda varia desde a compra da mercadoria e/ou seu preparo ou mesmo nas 

vendas. Logo, percebe-se a complexidade do circuito inferior na praia, haja vista que a rede 

de pessoas nele envolvidas nem sempre são perceptíveis. Acrescentamos que, por se tratar de 

uma atividade familiar, muitas vezes o parente não recebe salário ou, em última instância, 

recebe uma porcentagem do lucro diário, variando conforme o vendedor, chegando até a 30%. 

Por se tratar de uma atividade com baixa remuneração, os comerciantes ambulantes, 

geralmente, trabalham de forma independente, sendo reduzidos os agentes que contratam 

funcionários para ajudá-los diariamente. Nas entrevistas identificamos apenas dois 

ambulantes que afirmaram contar com pessoas, que não são da família, para a atividade 

(embora, através das observações, tenha sido constatados outros). Essa mão de obra 

contratada recebe sua remuneração diariamente, seja por um valor estipulado ou por 

percentual nas vendas do dia. Ressaltamos também que nos períodos de alta estação alguns 

ambulantes afirmaram contratar funcionários, visto o aumento de clientes na praia. 

Dessa forma, esses agentes podem ser considerados “comerciantes-proprietários”, 

onde o comerciante ambulante (vendedor de camarão, crepe etc.) possui mais de um carrinho 

para vender seus produtos, os quais ficam a cargo de outros familiares ou mesmo 

“funcionários”, todos com a devida “marca” estampada em suas fardas. Detalhando essa 

forma de relação de trabalho na praia de Boa Viagem em Recife/PE, Araújo et al. (2012, p. 

384) aponta: 

 
Esses comerciantes-proprietários, embora inseridos na economia informal, muitas 

vezes empregam outras pessoas, porém também de maneira informal. Cria-se assim 

um leque de ramificações da atividade, no qual a comercialização de um 

determinado produto caseiro como, por exemplo, caldinho, torna-se padronizada 

através da adoção de uma “marca fictícia” não registrada, mas facilmente 

reconhecida pelos usuários. As formas de abordagem (chamadas vocais) também 

são características, e compõem a identidade do ambulante/produto, fortalecendo 

ainda mais esse aspecto.  

 

Há, também, outra forma de relação na qual empresas de pequeno e médio porte 

contratam trabalhadores temporariamente para comercializarem seus produtos na praia, 

principalmente nos períodos de alta estação. Ao estudar a dinâmica das praias da cidade 

Natal, Fernandes (2008) destaca que alguns vendedores chegam à praia e são transportados de 

volta pelo proprietário das mercadorias comercializadas, sendo exemplo, vendedores de 

picolés, água de coco, redes de tecido etc.  
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Versando especificamente sobre as formas de negociação, em nossa pesquisa de 

campo constatamos que dos 45 entrevistas aplicadas com vendedores ambulantes apenas 22% 

não realizam desconto ou não estão abertos a “pechincha”. Cabe-nos evidenciar que os 

agentes que estão menos abertos a negociação são os vendedores de bebidas, por já 

trabalharem com uma margem de lucro baixa, se comparados com os outros a gentes. 

Já os agentes que estão mais abertos à negociação são aqueles que comercializam 

artesanatos (por serem muitas vezes os próprios artistas), ou acessórios e aqueles relacionados 

a produtos alimentícios
66

, sobretudo, aqueles produtos perecíveis e que não poderão ser 

aproveitados no dia posterior e nem devolvidos ao fornecedor. Os primeiros por contarem 

com uma margem de lucro maior e/ou por estarem habituados com as “pechinchas”; enquanto 

que para a segunda classe torna-se mais interessante, especialmente no final do expediente, 

vender a preços baixos em vez de ficar no prejuízo.     

Em relação ao pagamento aos seus fornecedores, o dinheiro em espécie continua 

sendo a principal forma de pagamento aos seus credores, conforme responderam todos os 

entrevistados. Paralelamente, enquanto o uso do cartão de crédito ainda é incipiente (13% 

afirmaram que pagam suas despesas também com cartão), já a utilização de outras formas de 

pagamento, como o cheque e o fiado, é praticamente nula. 

Diferentemente do circuito superior, que se vale do crédito bancário institucionalizado, 

esses vendedores ambulantes (89%) não utilizam linhas de crédito públicas, nem utilizam o 

sistema bancário (76,6%), além da utilização do crédito privado ou familiar também ser baixa. 

Dessa forma, a não utilização de crédito atrelada aos baixos lucros diários, aponta-nos a 

necessidade constante, por esses agentes, de novas vendas para a reprodução da atividade dia 

após dia, bem como para assegurar a sobrevivência da família.       

 Já em relação às formas de recebimento que os vendedores ambulantes 

oferecem aos seus clientes, atentamos que, tal como ocorre em outras praias do Brasil, em 

Balneário Camboriú (Florianópolis-SC), em Mongaguá (Baixada Santista-SP), praia do 

Futuro (Fortaleza-CE) etc., também, incipientemente, os vendedores ambulantes estão 

recebendo seus pagamentos através de cartão de crédito.  

Embora apenas dois agentes entre os entrevistados em Ponta Negra aceitem essa forma 

de pagamento, isso mostra-nos que o sistema financeiro está expandindo sua capilaridade por 

todo o território. Além disso, reflete o interesse do Estado em reduzir a informalidade a partir 
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 Além disso, chamou-nos atenção também aqueles agentes que afirmaram fazer descontos apenas para a 

população de Natal, cobrando o valor integral para os turistas.  
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da constituição do CNPJ na figura do microempreendedor individual, atrelado ao baixo custo, 

menor burocracia e ao direito a aposentadoria, auxílio-maternidade e auxílio-doença. 

Ainda em relação às formas de recebimento, chamou-nos a atenção também a 

existência do fiado, sendo ainda hoje aceito por alguns agentes do circuito inferior na praia. 

Contudo, se assemelhando com as áreas periféricas da cidade, essa prática de pagamento só é 

aceita em casos de amizade ou proximidade com o cliente – muitas vezes moradores do bairro 

ou também vendedores ambulantes. 

Em relação à origem dos produtos que os trabalhadores de praia vendem, constatamos 

que os vendedores ambulantes de alimentos, bebidas - incluindo também os agentes que 

trabalham nos quiosques e barracas - os adquirem, principalmente, na própria cidade. Apenas 

os vendedores ambulantes que comercializam acessórios/vestuário e artesanatos estabelecem 

maiores relações fora da cidade, comprando-os na cidade de Caicó, Fortaleza, Rio de Janeiro 

etc.. Logo, ao percebemos que alguns produtos são comprados em regiões distantes, 

constatamos que os agentes do circuito inferior também se aproveitam da unicidade das 

técnicas e da interdependência dos lugares (SANTOS, 2008b) para desenvolver seus ofícios. 

Pontuando algumas questões referentes especificamente aos agentes donos de 

quiosques e barracas, sobre o funcionamento desses estabelecimentos, destacamos que estes 

pontos são administrados pelos próprios donos ou por alguém da família. Em apenas um caso 

foi constatado a condição de sociedade. É interessante salientar que os comerciantes que 

ficam fora da areia da praia conseguem atingir, potencialmente, desde os usuários que chegam 

e saem da praia até aqueles que vão apenas passear/caminhar pelo calçadão. 

Os quiosques, conforme ilustrado nas figuras 06 e 07, são boxes fixados no calçadão 

da orla pertencendo a cada trabalhador, visto o contrato firmado com a Prefeitura de Natal. 

Vale frisar que é paga uma taxa financeira anual referente ao alvará de licenciamento, bem 

como taxas mensais referentes ao consumo de energia elétrica e água (FERNANDES, 2008). 

Já as barracas são estruturas não permanentes, fixadas em locais preestabelecidos (entre os 

quiosques) com a licença da prefeitura para operar construídas de diversos materiais, sendo 

geralmente tendas ou guarda-sóis e caixas de isopor retiradas ao final do dia de trabalho. 
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Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

Figura 6 - Estrutura dos quiosques. 

 
Fonte: pesquisa de campo, 2014. 

Figura 7 - Estrutura das barracas. 

 

O negócio nas barracas e nos quiosques de praia, tal como os comerciantes 

ambulantes, geralmente são iniciadas como alternativa de emprego e/ou forma de obtenção de 

renda maior em relação ao que é praticado nas atividades formais do comércio e serviços da 

cidade.  

Apontando para as dificuldades que esses agentes, em exercícios de seus ofícios 

encontram, apenas os proprietários dos quiosques possuem a energia elétrica e água. Logo, 

para os proprietários das barracas comercializarem suas bebidas, precisam sempre abastecer 

suas caixas de isopor com gelo. Paralelo a isto, os donos dos quiosques reclamam dessas 

estruturas, devido ao espaço diminuto para armazenar as mercadorias, preparar as mercadorias 

e lavar os instrumentos e louças sujas. A esse respeito Fernandes (2008, p. 89) adverte:  

 

Após as mudanças e reformas na orla, muitos trabalhadores que possuíam as antigas 

barracas de praia, queixam-se, até hoje, das injustiças que, segundo eles, sofreram 

com essa mudança principalmente relacionada ao espaço físico dos atuais quiosques; 

pois, as antigas barracas possuíam espaço bem mais amplo permitindo, aos 

trabalhadores, comércio com mais variedades de produtos, inclusive, almoço, que 

atualmente não se pode mais vender.  

 

Para preservar a saúde e o bem estar dos consumidores, a Coordenadoria de Vigilância 

Sanitária (COVISA) permite, além de bebidas, que sejam comercializados pelos proprietários 

dos quiosques produtos alimentícios
67

 (frutos do mar, peixes, carnes, petiscos, caldos em geral 

etc.) desde aqueles que necessitam de cozimento sejam trazidos prontos para os locais de 
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 Podemos acrescentar também que os proprietários de quiosques e barracas também alugam cadeiras, guarda-

sóis e espreguiçadeiras caso não seja atingido à consumação mínima estipulada pelo proprietário (variando de 

acordo com o período do ano). 
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trabalho. Assim, um dos pontos que mais incomodam esses agentes é que antigamente eles 

podiam preparar, cozinhar e servir suas refeições num mesmo ambiente, fato que nos dias 

atuais não é permitido, conforme as regras estipuladas pela prefeitura (FERNANDES, 2008). 

Em relação ao transporte de suas mercadorias, constatamos que duas maneiras são 

recorrentes: os fornecedores trazem a mercadoria (bebidas); ou os proprietários transportam 

suas mercadorias com carros e motos. Esses agentes, embora tenham ressalvas em relação à 

infraestrutura do entorno, conforme já destacado, consideram a localização de seus 

estabelecimentos adequadas as suas necessidades, principalmente, devido ao mercado 

consumidor e a acessibilidade aos seus fornecedores. 

Realidade própria dos trabalhadores de praia, sobretudo daqueles que trabalham com 

alimentos e bebidas, os instrumentos necessários para sua atividade resumem-se em: freezer/ 

geladeira, fogão, liquidificador e espremedor de frutas. Logo, não há necessidade de grandes 

investimentos para iniciar essas atividades. Até por isso, atrelado à possibilidade da compra 

parcelada, constatamos que a maioria desses instrumentos foram adquiridos novos. Ainda 

nessa análise, é importante sublinhar que os barraqueiros não utilizam nenhum instrumento 

eletrônico, apenas as caixas de isopor. 

Versando sobre as formas de negociação que esses agentes fazem, percebemos que em 

sua maioria, tal como os vendedores ambulantes, estão abertos a pechincha ou a realização de 

descontos seja para não perderem o cliente ou mesmo para conquistarem um novo. Seguindo 

uma estrutura muito similar ao que encontramos com os comerciantes ambulantes, esses 

agentes pagam seus fornecedores em dinheiro, não utilizam linhas de crédito públicas e 

poucos utilizam empréstimos familiares ou privados
68

, embora a utilização dos serviços 

bancários venha aumentando.    

Tratando sobre a forma de organização, averiguamos que aproximadamente 80% não 

possuem constituição jurídica, ou seja, CNPJ e essencialmente trabalham com mão de obra 

familiar, empregando entre 2 a 8 parentes. Todavia, nos períodos de alta estação contratam 

funcionários temporários para ajudarem na atividade. Geralmente, não são pagos salários pré-

estabelecidos, se oferece 10% dos lucros. Contudo, também identificamos trabalhadores 

recebendo salários entre 800,00 a 1.000,00 reais de acordo com o período do ano. 

Destacamos ainda que 50% dos entrevistados também possuem funcionários, embora 

apenas um dono de quiosque tenha confirmado o registro de 2 dos seus 9 empregados. Em 
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 Das catorze entrevistas aplicadas, apenas um trabalhador afirmou pagar seus fornecedores utilizando cartão de 

crédito; um afirmou utiliza linha de credito pública (Caixa Econômica Federal) e três afirmaram utilizar agência 

de credito privada ou dinheiro emprestado com a família. 
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média, dos estabelecimentos que têm funcionários, são empregados entre 1 a 3 pessoas, sendo 

também a comissão (10%), a forma de pagamento - com exceção dos empregados registrados. 

Ainda em relação aos funcionários, que são geralmente da Vila de Ponta Negra, eles recebem 

seus pagamentos, frequentemente, por dia de trabalho, com uma jornada média de 8 horas. 

Alguns trabalham entre 6 a 7 dias, enquanto outros apenas nos finais de semana ou períodos 

de alta estação. 

Em relação à publicidade, verificamos que esses agentes estão começando a atentar 

para essa necessidade, inclusive em meios digitais como a internet, visto que 28% dos 

entrevistados têm a propaganda de seus quiosques em um site. O valor para tal propagando é 

relativamente baixo (entre R$ 5,00 a R$ 15,00 mensais) e tem a possibilidade de ampla 

divulgação a partir do site “Guia Mais
69

”. 

De igual maneira, a utilização do cartão de crédito para o recebimento dos pagamentos 

dos seus clientes também está se expandindo, visto que 43% estão se valendo dessa 

possibilidade. Inclusive, nas extintas barracas, no final da década de 1990, já havia 

comerciantes que aceitavam cartão de credito (SILVA; GOMES, 2004). Contudo, ressaltamos 

que alguns desses agentes “pegam emprestada” a maquineta de cartão com seus próprios 

correntes (pagando suas taxas) para não perderem o cliente. Dessa forma, percebemos que 

redes sociais podem ser constituídas para servir de resistência às forças hegemônicas 

contemporâneas (RIBEIRO, 2000), logo, pode ser uma das formas do circuito inferior resistir 

aos intentos do circuito superior. 

Assim, por meio da flexibilidade tropical
70

 os agentes não hegemônicos cooperam 

entre si, às vezes com a própria utilização das variáveis modernas difundidas pelo circuito 

superior, para “competir” com determinados segmentos dos agentes hegemônicos – no caso 

da praia, com os donos de bares e restaurantes. Dessa forma, os trabalhadores de praia, a 

partir de relações de proximidade
71

, se adaptam e cooperam, buscando equilíbrio em favor da 

sociedade local e regulado por ela. 

                                                           
69

 O site faz parte da empresa Carvajal Informação, empresa multinacional que oferece soluções para gerar 

contatos de negócios para companhias de todos os portes, sendo líder nacional nos segmentos de listas e guias 

impressos (Editel, Guia Mais e Listel) e possui forte atuação no segmento de Internet, por meio do portal 

GuiaMais.com. 
 

70
 Entendida aqui como: “uma variedade infinita de ofícios, uma multiplicidade de combinações em movimento 

permanente, dotadas de grande capacidade de adaptação, e sustentadas no seu próprio meio geográfico, este 

sendo tomado como uma forma conteúdo, um hibrido de materialidade e relações sociais” (SANTOS, 2008b, p. 

324). 
  
71

 Essas relações de proximidade nada mais são que as redes da sociedade local, aonde os agentes do circuito 

inferior se encontram, garantindo a comunicação entre os participantes, fortalecendo-os. 
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Assim, a maioria (68%) dos agentes do circuito inferior se relaciona com seus 

concorrentes imediatos e, para aqueles que consideram trazer vantagem, ressaltam que a 

cooperação se manifesta na troca de mercadoria para não perder o cliente; na “divisão” da 

praia para não haver concorrência; na utilização de instrumentos emprestados; indicam seus 

clientes para o concorrente quando não possui ou não vende produto; dividem os custos na 

compra de mercadorias; no caso dos vendedores ambulantes se fortalecem perante a união 

contra a concorrência com os donos de quiosques e donos de barracas; no caso dos donos 

quiosques e barracas emprestam a máquina de passar o cartão de crédito, em alguns casos etc. 

Enfim, são numerosas e variadas as relações existentes entre eles no sentido de se ajudarem 

na difícil tarefa de continuar no mercado. 

Refletindo sobre a dialética entre os circuitos da economia urbana, constatamos a 

relação de complementaridade entre eles nas praias de Natal na medida em que os produtos 

que os vendedores ambulantes ou os donos de quiosques/barracas adquirem, sobretudo, os 

alimentos e bebidas, são geralmente oriundos das redes de supermercados e atacadistas da 

cidade. Ademais, é comum um tipo de relação na qual as empresas fornecedoras de bebidas 

fazem o empréstimo de cadeiras, mesas, guarda-sol e freezer para os donos de quiosques, 

fazendo uso do marketing nessa concessão (SEBRAE, 2007). 

Essa relação de complementariedade é expressa também pela localização, pois os 

agentes do circuito superior (bares, hotéis, restaurantes, agências de viagem, locadoras de 

veículos etc.) se instalam nas margens das praias ou pulverizados pelo bairro, enquanto os 

agentes do circuito inferior se instalam na faixa de areia vendendo os mais diversos tipos de 

produtos, e serviços.  

Porém, é comum encontrarmos fornecedores do circuito inferior que também são 

agentes desse mesmo circuito, como é caso dos pescadores e artesãos, pessoas que produzem 

cd’s e dvd’s falsificados etc.. Além do mais, devido ao baixo capital envolvido na atividade, 

muitas das mercadorias comercializadas (excetuando-se as industrializadas) são produzidas 

pelos próprios agentes ou por alguém da família, como é o caso dos ovos de codorna, a ginga 

com tapioca, o milho cozido, a castanha de caju, o amendoim, o camarão etc. 

Ressaltamos, contudo, que mesmo que esses agentes usem diferentes parcelas do 

território e atendam, por vezes, os públicos também diferentes, a concorrência entre os 

circuitos não se anula, ao passo que a informalidade é ponto de reclamação dos 

estabelecimentos do circuito superior, visto a “competição desleal”, tendo em vista que os 

agentes do circuito inferior não recolhem impostos e não passam pelo mesmo nível de 

exigência quanto às normas sanitárias. 



168 

 

Em relação à infraestrutura da praia símbolo de maior apelo turístico da cidade, 

percebe-se que as últimas gestões da prefeitura de Natal foram negligentes à necessidade de 

criar e manter uma boa infraestrutura para fomentar o fluxo turístico e de visitantes, 

permitindo que se chegasse a uma condição precária. Os dizeres de uma das entrevistas 

expressam a condição da praia atualmente: 

  
Às vezes, vejo coisas aqui que fico pensando como pode essa praia ser a principal no 

turismo no estado e ter tantos problemas? A prefeitura não faz sua parte, os turistas 

reclamam, mas estão sempre aqui. Os hotéis, os quiosques não se reúnem para 

reivindicar e ai os problemas vão só se acumulando (Vendedora de churros – Ponta 

Negra, 2013). 

 

Além, da falta de banheiros químicos, chuveiros e lixeiras, a praia de Ponta Negra nos 

últimos anos está com uma parte do seu calçadão destruído devido à erosão marítima, não 

oferecendo o mínimo de conforto para os turistas, consumidores ou trabalhadores. Pode-se 

somar a isto, a falta de sinalização para se chegar a esta praia e o pouco policiamento, o que 

acaba passando uma imagem negativa da praia aos visitantes, visto o número de assaltos tanto 

aos trabalhadores quanto aos visitantes, conforme informações dos entrevistados. Reforçando 

essa ideia, uma vendedora de bolo e cocada relatou que “Os turistas quando chegam aqui se 

decepcionam com tantos problemas da praia, a sujeira, a insegurança. Eles reclamam muito e 

o poder público não toma providências” (PESQUISA DE CAMPO, 2013). 

Contudo, cabe-nos salientar que em setembro de 2013 o atual prefeito da cidade, 

Carlos Eduardo Alves, assinou a ordem de serviços para a reurbanização e acessibilidade da 

orla de Natal, com previsão de conclusão para maio de 2014. No projeto, orçado em R$ 13 

milhões e que vem sendo executado pela construtora Ramalho Moreira, estão previstas 

intervenções entre as praias dos Artistas e do Forte e a praia de Ponta Negra, com recursos do 

Ministério do Turismo. Dessa forma, ao longo de aproximadamente 7 km de orla, haverá: 

 
[...] adequações do passeio público com substituição do revestimento do piso, 

implantação de novos mobiliários urbanos, ciclovias entre as praias do Meio e Forte, 

adequação e distribuição dos quiosques em áreas mais agradáveis e amplas, 

implantação de banheiros acessíveis, criação de áreas de depósito para guarda de 

materiais dos quiosques, rampas e escadarias para acesso à faixa de areia, 

sinalização adequada, área de estacionamento, substituição de iluminação pública, 

iluminação decorativa, paisagismo, áreas de recreação infantil, e academia da 

Terceira Idade (G1, 16.09.2013).  

 

Para a praia de Ponta Negra, além das intervenções listadas acima, serão construídos 

espaço para artesanato, bancos, lixeiras, orelhões, dois decks com mirante, cinco baterias de 

banheiros, chuveiros, 29 quiosques e abrigos de salva-vidas e bombeiros. Destacamos 
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também que, de acordo com a SEMSUR, todos os atuais donos de barracas e quiosques 

continuarão com seus espaços de comercialização. 

Além disso, todos os trabalhadores de praia passarão por um novo cadastramento, ou 

melhor, uma espécie de recadastramento (embora, devemos lembrar, que nenhum havia sido 

realizado integralmente) realizado pela SEMSUR. Tal ação é necessária, segundo o secretário 

Raniere Barbosa da SEMSUR, em entrevista ao telejornal “Bom dia RN” em 16.01.2014, 

para permitir ao poder público licenciar e padronizar os trabalhadores da orla, delimitar o 

espaço destinado às cadeiras e mesas utilizadas pelos quiosques, barracas e locatários e, 

assim, organizar e ordenar o uso da faixa de areia. 

O secretário acrescentou ainda que esse recadastramento servirá para identificar o 

quantitativo dos trabalhadores de praia (quiosques e barracas, locadores de mesas e cadeiras e 

vendedores ambulantes) para que não tenha uma nova “invasão” de trabalhadores após a 

conclusão das obras. Para tanto, a SEMSUR, além de delimitar a área e equipá-la com novas 

mesas, cadeiras e espreguiçadeiras, padronizará os trabalhadores através de coletes, crachás e 

bonés. Para estarem devidamente regulamentados, todavia, precisarão fazer um curso de 

capacitação, junto a COVISA, que emitirá um certificado, e através do mesmo, a SEMSUR 

licenciará, pela primeira vez, o comércio informal da praia, fiscalizando-o através do 

ministério público.  

Especificamente em relação aos comerciantes ambulantes, essas ações tendem a gerar 

conflitos, uma vez que o número de trabalhadores é bem superior aos 476 que terão direito a 

trabalhar na orla – esse número refere-se ao quantitativo encontrado pela SEMSUR
72

 nos 

episódios descritos anteriormente. Assim, serão priorizados aqueles que haviam sido 

cadastrados anteriormente e, posteriormente, caso não tenha sido preenchidas todas as vagas, 

novos ambulantes poderão ser incluídos (aqueles que estão se cadastrando numa lista de 

reserva). Dessa forma, poderá existir substituição, mas o quantitativo permanecerá. 

Levando em consideração que durante a elaboração da presente pesquisa ainda não 

havia sido iniciadas as principais obras da praia e dando continuidade a caracterização do 

circuito inferior, constatamos, que quase 85% dos trabalhadores consideram a infraestrutura 

do entorno entre ruim e regular – 49,2% e 35,6%, respectivamente. Além disso, esses agentes 

alegam que a falta de uma estrutura adequada prejudica o desenvolvimento das suas 

atividades, pois os frequentadores e os turistas diminuem período de lazer e de consumo. 

                                                           
72

 Foram cadastrados naquele momento 476 ambulantes, 28 quiosques e 57 locatários de mesas e cadeiras que 

permanecerão com direito a trabalhar na praia desde que estejam atuando.  
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Acrescentamos também que a forte concorrência entre os esses agentes, a falta de 

capital de giro, o despreparo profissional, a fiscalização da SEMSUR, a necessidade de curso 

de idiomas, as questões de prostituição e uso de drogas, o problema dos transportes públicos e 

a redução dos clientes em determinados períodos do ano são outros fatores que prejudicam o 

desenvolvimento das atividades desses agentes. 

Paralelamente aos problemas identificados para a prática de seus ofícios, esses 

ambulantes acreditam que para melhorar suas atividades é necessário, dentre outros motivos: 

apoio por parte da prefeitura, melhor policiamento, redução da fiscalização, cursos 

profissionalizantes, cursos de manipulação de alimentos, melhoria na infraestrutura, 

legalização dos ambulantes nas praias (SEBRAE, 2007; PESQUISA DE CAMPO, 2013).   

Em relação a jornada diária de trabalho, observamos que esses agentes trabalham com 

horários flexíveis, variando conforme o produto ou atividade desenvolvida. Assim, as 

jornadas de trabalho daqueles que trabalham nos quiosques e barracas começam mais cedo, 

pois estes precisam abastecer/organizar seus estabelecimentos e expor as cadeiras e guarda-

sóis na praia. Contudo, na medida em que o horário avança, principalmente após às 9h, os 

vendedores ambulantes começam a se intensificar na orla, percorrendo toda a extensão da 

praia, na maioria dos casos.  

É interessante que, dependendo do produto comercializado, esses ambulantes circulam 

em diferentes horários do dia e permanecem também em horários variados. Dessa forma, 

enquanto há agentes que passam em média 4 horas trabalhando, outros chegam passar até 12 

horas na praia. Ademais, enquanto o número de comerciantes ambulantes durante o dia se 

concentre na praia (com alimentos, bebidas e acessórios), sobressai à noite os vendedores de 

artesanato especificamente no calçadão.  

Tratando dos clientes que consomem no circuito inferior na praia de Ponta Negra 

encontramos certa especificidade. Isto porque, se a premissa é verdadeira que os produtos 

oferecidos pelo circuito inferior nas áreas centrais e periféricas das cidades são, geralmente, 

ofertados e consumidos pela população de menor poder aquisitivo, o mesmo não vale para 

análise do circuito inferior nas praias.  

Nesse subespaço - principalmente nas praias "turistificadas", como Ponta Negra -, os 

agentes não hegemônicos comercializam seus produtos também para as classes mais 

abastadas, incluindo também os turistas, dando uma feição especial a esse circuito nas praias. 

A maioria dos trabalhadores entrevistados ressaltou que vendem seus produtos desde aos 

banhistas, moradores da cidade, até os turistas nacionais e internacionais e que o perfil de 
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quem consome seus produtos são, geralmente, da classe média, seguido da população com 

maior poder aquisitivo.  

É sabido que são inúmeros os produtos consumidos pelos turistas e banhistas nas 

praias. Porém, no intento aprofundar a questão e saber o que os turistas e os potiguares 

consomem na praia, bem como seus gastos com os vendedores ambulantes e nos 

quiosques/barracas em um dia de lazer, foram aplicadas 51 entrevistas
73

. Isto porque, em 

determinadas épocas do ano (períodos de grande fluxo de turistas e banhistas), a praia 

apresenta uma paisagem que se assemelha a uma feira livre, tamanho a quantidade de pessoas 

e variedade de produtos ofertados.  

Pelo que foi identificado através do levantamento feito com os consumidores, a 

população da cidade gasta menos em um dia de lazer do que os turistas (gráficos 12 e 13), ai, 

talvez, resida o maior interesse dos trabalhadores de praia pelos forâneos. 

 

Gráfico 12 - Valor médio gasto pelos turistas na praia – em reais (R$). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 
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 Foram aplicadas 26 entrevistas com os turistas e 25 com os moradores da cidade.  
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Gráfico 13 - Valor médio gasto pelos moradores da cidade na praia – em reais (R$). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 

 

Ademais, a pesquisa evidenciou que os turistas possuem menos resistência em 

consumir alimentos nas praias. Todavia, ambos os consumidores compram comida na praia, 

ao passo que 88% dos turistas e 72% da população local afirmaram consumir algum tipo de 

alimento nesse ambiente. Paralelamente, aqueles que não consomem alimentos na praia 

alegam, entre outros fatores, a questão da higiene e o desconhecimento de como foram 

preparados os produtos como motivos para não consumirem.  

Além disso, mostrando a aceitação dos produtos vendidos na praia
74

, todos os turistas 

questionados afirmaram comprar algum tipo de acessório (chapéu, bijuteria, artesanato, etc.) e 

consumirem bebidas na praia (água, refrigerante, bebidas alcoólicas etc.). De igual maneira, a 

população local também não possui resistência em consumir bebidas na praia e 68% 

afirmaram comprar acessórios ou artesanato. 

Dessa forma, a expansão dos agentes do circuito inferior na praia está atrelada a 

grande aceitação de seus produtos associada a sua forma de atuação, ou seja, eles procuram e 

seduzem sua clientela. Podemos somar a isto, a necessidade de mobilizar pouco capital (às 

vezes é necessário apenas um tabuleiro para expor suas mercadorias ou uma caixa de isopor e 

gelo para armazenar bebidas ou sorvetes) e a capacidade de fugir dos impostos. 

Como puderam ser observadas no quadro 01, as mercadorias comercializadas na praia 

é complementar a atividade de lazer e, embora certamente não tenham sido contemplados 
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 Todavia, devemos salientar que esse consumo não se faz plenamente, pois na hora de suas refeições ou 

compras no geral, os turistas e as classes mais abastadas ainda preferem os principais restaurantes da cidade ou 

mesmo os shoppings centers. Isto porque, na pesquisa de campo, constatamos várias pessoas com trajes de 

banho ou com areia da praia realizando compras e suas refeições nos finais de semana no “Praia Shopping”. 
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todos os produtos vendidos, dimensiona sua variedade. Ressaltamos que os produtos 

oferecidos na praia não diferem, essencialmente, dos vendidos nas outras praias da cidade ou 

mesmo em outras cidades litorâneas com apelo turístico e que dentre a diversidade de 

produtos encontrados na praia podemos subdividir em três categorias: 

 

Quadro 1 - Produtos comercializados na praia de Ponta Negra. 
 

BEBIDAS 
Refrigerante, cerveja, água mineral, água de coco, caipirinha, sucos, hula-

hula
75

, caipifruta etc. 

ALIMENTOS 

Espetinho (churrasco), camarão, queijo de coalho, batata frita, salgados, doces, 

crepe, sorvete, salada de frutas, picolé, algodão doce, castanha, amendoim, ovo 

de codorna, ginga com tapioca, sanduíches naturais, frutas do período, bolo, 

cocada, ostra etc.  

ACESSÓRIOS, 

VESTUÁRIO E 

ARTESANATO 

Protetor solar, bronzeador, óculos, chapéu, camisetas, cd e dvd, biquines, 

maiôs, cangas, sandálias, sunga, colares, pulseiras, acessórios de cabelo, 

tapetes, artesanatos, boias, brinquedos de praia, bolsa, pintura em tela, rede etc. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 

Destacando a multiplicidade de ofícios que a praia de Ponta Negra abriga, ainda que 

não tenha sido alvo de nossas analises na presente pesquisa, salientamos os variados serviços 

disponibilizados na praia também pelos agentes do circuito inferior. São exemplos: aluguel de 

boias e pranchas de surf, massagens corporais, aferição de pressão arterial, tatuagens com 

henna, oferta de passeios aquáticos ou de buggys, aulas de kitesurf, aluguel de cadeiras, 

espreguiçadeiras e guarda-sóis, “flanelinhas” (vigias de veicular) etc. 

Nesse sentido, inferimos que a quantidade e variedade de produtos e serviços 

ofertados em Ponta Negra pelo circuito inferior estão diretamente relacionadas com a 

necessidade de consumo dos frequentadores e turistas que chegam à praia, atrelada a 

comodidade de adquirir produtos na própria areia. Todavia, não podemos negligenciar os 

constrangimentos dos consumidores quando começam a receber inúmeras ofertas dos 

comerciantes ambulantes.   

Assim, mesmo com a incerteza da manutenção de suas atividades, visto os conflitos 

com o poder público, e a concorrência com determinados setores do circuito superior, esses 

agentes expressam mais que uma face perversa da economia da cidade, ou seja, evidenciam 

também uma forma de reprodução social atrelado ao turismo em Natal. 
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 Bebida alcoólica produzida com vodka, gelo e leite condensado e servida dentro de um abacaxi utilizando-se, 

por vezes, de outras frutas para enfeitar.  
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Ademais, os vendedores ambulantes na praia, assim como aqueles que vendem na rua 

são resultados das próprias necessidades do circuito superior, ao passo que esses fornecem 

suas mercadorias independentemente da sua faixa etária, mesmo que seja para idosos ou 

menores de idade e ainda não perdem tempo ou gastam dinheiro para encontrar sua clientela. 

Dessa forma, na realidade os vendedores ambulantes são verdadeiros empregados de patrões 

invisíveis que comandam cadeias de comercialização. 

Em vias de concluir a caracterização dos agentes do circuito inferior que trabalham na 

praia de Ponta Negra, sintetizamos no quadro adiante suas principais peculiaridades a fim de 

facilitar futuras comparações e análises com agentes do mesmo circuito em outros subespaços 

das cidades e/ou em outros ofícios.     

 

Quadro 2 - Principais características do circuito inferior na praia de Ponta Negra. 

Característica  Ambulantes  Quiosques/Barracas  

Horário de trabalho  Varia conforme mercadoria Começam mais cedo  

Mercadoria  Própria Própria  

Dias de trabalho  7 dias (variável) 7 dias  

Propaganda  Baixa utilização. Cartão/carrinho de 

som 

Baixa utilização. Internet  

Trab. familiar  Nas vendas, compra de merc. Preparo. Entre 2 a 8 familiares  

Funcionários  Raro – identificado na alta estação 50% possui.  Contratam na 

Alta Estação  

Preços Abertos a pechincha (varia com a 

mercadoria vendida) 

Abertos a pechincha – para 

não perder o cliente; 

Pag. Fornecedores  Dinheiro/ cartão de crédito (incipiente) Dinheiro/ cartão de crédito 

(incipiente)  

Crédito  Não utilizam (89%) Não utilizam (93%)  

Sistema bancário  Não utilizam (76,6%) Não utilizam (71,4%)  

Recebimento  Dinheiro/ cartão de crédito 

(incipiente)/ fiado 

Dinheiro/ cartão de crédito 

43% 

Origem do produto  Própria cidade, Caicó, CE, RJ Própria cidade  

 

Tecnologia  

Nula ou quase nula. freezer/ geladeira, fogão, 

liquidificador e espremedor 

de frutas.  

Capital  Baixo investimento Baixo investimento  

Organização Próprio ambulante Dono ou alguém da família  

Dificuldades  Maré alta, chuva, concorrência, 

locomoção etc. 

Espaço/ não poder produzir 

alimentos. 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 

Finalizando a caracterização do circuito inferior na praia de Ponta Negra, destacamos 

que esses agentes, em todos os segmentos analisados (vendedores de alimentos, bebidas e 

acessórios, bem como os donos de barracas ou quiosques), em sua maioria, conseguem uma 



175 

 

renda média líquida entre 2 a 3 salários mínimos por mês – podendo ser até maior em 

períodos de alta estação, conforme informações dos trabalhadores. 

 

Gráfico 14 - Renda média dos trabalhadores de praia em salários mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 
 

Pelo apresentado, é importante ressaltar que os donos de quiosques são os agentes que 

conseguem maiores lucros na praia, chegando a rendas superiores a 6 salários mínimos. 

Contudo, a praia abriga variadas situações as quais revelam vendedores ambulantes com 

renda entre 4 a 5 salários mínimos, enquanto outros não conseguem chegar a 1 salário mínimo 

mensal. 

Todavia, no tocante a manutenção do mercado consumidor, com a redução do fluxo 

turístico em Ponta Negra e principalmente com a diminuição dos turistas estrangeiros 

(conforme indica Marcos Martins), 51% dos trabalhadores de praia ressaltaram que suas 

atividades foram mais rentáveis, enquanto 25% julgam que a atividade se manteve estável e 

22% acreditam já ter sido menor. 

Paralelo a essa análise, embora nossa amostra de dados não seja expressiva, nos indica 

minimamente que a partir das suas diversas formas de trabalho, os agentes pesquisados 

conseguem auferir rendas superiores a maior parcela da população da cidade empregada no 

setor de comércio e serviços, visto que 78,5% dela possui uma renda mensal de até 2 salários 

mínimos – de acordo com o gráfico 15. Ou seja, essas formas de trabalho na praia, para 

aqueles que visam suprir suas necessidades imediatas, tornam-se mais atrativas do que está 

trabalhando em empregos “formais” do comércio e serviços modernos da cidade que, 

geralmente, pagam apenas um salário mínimo ou comercial. 
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Gráfico 15 - Rendimento nominal mensal domiciliar per capital em Natal - 2010. 

Fonte: IBGE, 2010 apud SEMURB, 2013. 
 

 

Percebemos, então, que a cidade de Natal reflete, em menor escala, o processo social 

em curso nos países subdesenvolvidos, ou seja, onde se verifica intensa desigualdade social, 

manifestada, dentre outros aspectos, pela coexistência de atividades de mesma natureza, mas 

com diferenciado nível de organização, capital e tecnologia. Por esse motivo, Não vemos a 

atividade turística como eminentemente excludente, pois ela carrega em si uma complexa 

divisão social do trabalho, que se expressa por níveis sociais, econômicos e culturais bastante 

diversificados (SILVA; GOMES, 2004). 

Estamos presenciando um processo no qual os cruzamentos e “invasões” entre os 

circuitos da economia urbana possibilitam a expansão do circuito inferior, mas também o 

agravamento das relações de competição. Dito de outra forma, partindo do nosso recorte 

espacial, percebe-se que a inserção da atividade turística no bairro de Ponta Negra e das 
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mercado de trabalho envolvido em uma ampla variedade de atividades. 

Logo, o dinamismo econômico oriundo do turismo no referido bairro possibilitou uma 

conformação de diversas opções de trabalho, inclusive na orla marítima, variando os graus de 

exigência em relação à escolaridade, especialização ou capital empregado, conforme o 

circuito que participa. Ademais, a variedade de atividades expressam interesses antagônicos: 

enquanto os agentes do circuito inferior buscam, principalmente, sua própria sobrevivência, 

os agentes do circuito superior, através da realização de seus interesses corporativos, buscam 

o lucro. 
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Por fim, contrariando o senso comum, a pesquisa revelou que ainda existe no bairro de 

Ponta Negra uma numerosa população pobre que sobrevive criando formas de trabalho e de 

consumo, que coexiste no lugar concorrendo ao mesmo mercado do circuito superior, 

apontando a profundidade que atinge a divisão social do trabalho. Portanto, os agentes dos 

diferentes circuitos da economia participam de distintas formas nas divisões do trabalho, 

porém que se entrelaçam para dar sentido à economia urbana da cidade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Ao analisar a cidade enquanto totalidade, percebemos que os processos que a 

compõem determinam seu dinamismo, modificando-a de acordo com os eventos e interesses 

dos  agentes envolvidos. Assim, a capital potiguar expressa às contradições que envolvem os 

países subdesenvolvidos no período histórico atual, ao passo que tanto é marcada por ações 

pragmáticas do circuito superior, quanto por ações mais generosas do circuito inferior. Logo, 

seja sob a forma de subordinação ou adaptação aos agentes do circuito superior, é no circuito 

inferior que parte da população encontra uma forma de ocupação, das mais variadas possíveis, 

com o objetivo de garantir sua sobrevivência ou mesmo melhorar as condições financeiras.  

Percebemos então, por meio da análise realizada acerca da realidade vivenciada pelos 

trabalhadores de praia, que esses agentes estabelecem um contraponto, uma 

contrarracionalidade, à ordenação imposta pela instância política e pelas grandes empresas. 

Logo, pela própria relação dialética entre os circuitos da economia urbana, onde a 

complementaridade e a concorrência são elementos chaves para a sua compreensão, os 

agentes do circuito inferior estabelecem ações solidárias e criativas fundamentais para a sua 

manutenção. Nesse sentido, é imperativo destacar que: 

 

A complementaridade significa que as atividades de um dois circuitos demandam 

imputs do outro circuito ou utilizam algumas de suas atividades ou produções como 

economias externas. Mas, as e relações funcionais entre os dois setores podem ser de 

natureza inteiramente diferente, quer dizer, relações hierárquicas, portanto de 

dependência e relações de dominação, exercidas de cima para baixo no tocante à 

decisão, mas também de baixo para cima, pois a dominação e a dependência fazem 

com que o dominado e o dependente contribuam para desencalhar o que se situa no 

alto da escala; é o caso do atacadista que é o "banqueiro" das outras atividades do 

circuito inferior, mas que não sobreviveria sem elas (SANTOS, 2008a, p. 261).  

 

É evidente, então, os cruzamentos e “invasões” entre os circuitos da econômica urbana 

no atual período, havendo uma maior intercomunicação entre ambos, embora cada um 

mantenha suas características definidoras. Perceber e analisar esse hibridismo que vem 

crescendo entre os circuitos é, sem dúvidas, um dos grandes desafios para interpretação das 

cidades no contexto atual (SILVEIRA, 2007a). 

Isto porque a própria expansão do espaço urbano no atual período tem uma intrínseca 

relação com a expansão dos circuitos da economia urbana, onde o circuito superior é produtor 

e usuário dos macrossistemas técnicos, enquanto o circuito inferior, frequentemente, é 

expulso para áreas menos valorizadas (SILVEIRA, 2010).  
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Ao iniciar a dissertação mostramos a inserção e expansão dos vetores modernos na 

cidade de Natal, sobretudo, aqueles voltados para o comércio e serviços. Isto porque, 

historicamente são essas atividades que dinamizaram a economia da cidade e foram 

reforçadas a partir da década de 1980 com a valorização da atividade turística.  

Porém, continuamente tentamos evidenciar também o circuito inferior que, por meio 

da criatividade de seus agentes e seu número, conseguem atuar também na configuração do 

território, buscando incessantemente uma adaptação do meio geográfico ao qual estão 

inseridos, criando e recriando estratégias para garantirem suas sobrevivências. 

Logo, são por meio da flexibilidade tropical (SANTOS, 2008b) que os agentes do 

circuito inferior se adaptam as situações de escassez e restrições que são impostas as suas 

vidas, as suas necessidades básicas, como o acesso ao trabalho e a renda. Como destaca 

Silveira (2010) juntos essa parcela da população trocam ideias, serviços, bens, utilizam certas 

técnicas, produzem novos arranjos na sua divisão territorial do trabalho, além de dividirem 

seus custos, ainda que indiretamente em alguns casos, quando fazem propaganda, quando 

compram no mesmo fornecedor ou quando reivindicam energia elétrica. 

Nascimento Junior (2011) considera esse movimento uma revanche à racionalidade 

hegemônica que, por um lado expressa uma contrarracionalidade e, por outro, multiplica 

outras formas de uso do território, mais solidárias e humanitárias - revelando o real sentido do 

território, ou seja, ser o abrigo da nação. 

Desse modo, cientes de que todas as empresas possuem capacidade diferenciada de 

rentabilizar o uso do território em seu respectivo circuito (XAVIER, 2009), é necessário 

definir cada circuito da economia urbana, suas relações recíprocas e suas relações com a 

sociedade (SANTOS, 2008a) para entender as distintas dinâmicas territoriais. 

Todavia, torna-se insuficientes as analises que se pautam apenas na mera enumeração 

dos elementos de cada circuito. Como foi exposto durante a dissertação, em cada lugar ou em 

cada cidade os elementos que os caracterizam os circuitos possuem feições e mecanismos de 

atuação particulares.  

Assim, Santos (2009, p. 48) expõe que “Cada circuito é explicado, primeiro, pela 

combinação de atividades desempenhadas dentro de um certo contexto; e, segundo, pelo setor 

da população a ele vinculado através, principalmente, da atividade e do consumo. A definição 

não é rígida”. Não sendo rígida, cabe-nos ainda destacar que as classes da sociedade podem 

consumir fora do circuito o qual estão mais ligadas, mesmo que de forma ocasional – como os 

turistas e a população mais abastada que consome nas praias. 
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Destarte, é indispensável compreender o papel das variáveis chaves do período na 

organização do circuito inferior, ao passo que amplia-se a possibilidade do uso de técnicas 

relativamente modernas, ao mesmo tempo que esses agentes continuam a utilizar técnicas 

e/ou tecnologias obsoletas ou tradicionais. 

Nesse ínterim, é importante ressaltar que “embora hoje se amplie o acesso dos agentes 

do circuito inferior às variáveis dominantes do período atual, como os objetos técnicos 

modernos; a distância entre os circuitos não deixa de aumentar, pois os limites entre eles são, 

sempre, relacionais” (MONTENEGRO, 2013, p. 28). 

No decorrer da dissertação buscamos aprofundar as nossas reflexões sobre a atividade 

turística que, no contexto da cidade de Natal, pautou-se na exploração da natureza - as praias. 

Para tanto, um conjunto de objetos técnicos foram necessários para tal empreitada: abertura de 

estradas, melhorias nos sistemas elétricos, telefônicos e de tratamento de esgotos, criação de 

equipamentos urbanos etc., além da inserção dos comércios e serviços modernos relacionados 

ao turismo. 

Dessa forma estamos cientes de que os sistemas técnicos atuais são dotados de uma 

enorme capacidade de invasão, porém, estando a serviço dos agentes hegemônicos (podendo 

ser entendidos como as correias de transmissão dos objetivos de tais agentes), somente se 

aplicam aonde se tem a garantia do retorno aos seus investimentos, seja ele econômico, 

político ou cultural (SANTOS, 2008e). Como o turismo garante esse retorno econômico, a 

implementação e, por conseguinte, a modernização do território potiguar visou possibilitar 

melhores condições urbanas para receber maior fluxo turístico. Contudo, não podemos perder 

de vista que: 

 
Tendência da urbanização periférica, a natureza corporativa das cidades agrava o 

círculo vicioso da pobreza. Os governos realizam grandes esforços financeiros para 

equipar o território e inserir-se, mais diretamente, na divisão internacional do 

trabalho. Os investimentos econômicos são privilegiados com relação aos 

investimentos sociais, os quais, entretanto, são indispensáveis em função dos ritmos 

galopantes da urbanização. Naturaliza-se, desse modo, a escassez sob pretexto de 

uma velocidade de crescimento que não pode ser acompanhada. Na realidade, é a 

orientação dos investimentos, destinados a uma modernização excludente, que 

deveria estar em questão (SILVEIRA, 2010, p. 84). 

 

 

Com a valorização do turista que busca o binômio “sol e praia”, ressaltamos que Natal 

após a abertura da Via Costeira e com a criação dos estabelecimentos hoteleiros, tornou-se um 

dos principais roteiros turísticos do país nesse segmento. Logo, mesmo com as críticas 

realizada a respeito da falta de manutenção e melhoria na infraestrutura nos últimos anos 

(possivelmente sanadas até o final de 2014, com a conclusão das obras de reurbanização da 



181 

 

orla marítima) no principal subespaço turístico da cidade (mas que vale também para as 

demais praias), ela continua sendo um dos principais destinos desejados pelos turistas. 

Reforçamos que o Mega Projeto Parque das Dunas/ Via Costeira foi o marco efetivo 

do fomento da atividade turística no Rio Grande do Norte e, por conseguinte, em Natal. Isto 

pode ser justificado pelo fato dele ter sido o projeto estruturante da atividade, visto que 

nenhuma das ações anteriores o promoveu eficazmente. Contudo, a inserção da atividade 

turística e do circuito superior a ela atrelada se deu de forma concentrada em Natal, vinculada 

aos investimentos e equipamentos públicos destinados ao seu fomento. 

Devemos relembrar também que, como estratégia do governo federal para desenvolver 

a região Nordeste, os investimentos no turismo foram importantes para a dinamização das 

economias das cidades, sobretudo, as litorâneas. Foi nesse contexto que na década de 1990 

surgiu o PRODETUR, o qual financiou a infraestrutura e dotou várias cidades de novos 

objetos técnicos para viabilizar a recepção dos turistas. Podemos afirmar então que o estado 

do RN está inserido num cenário em que: 

 

O aprofundamento das políticas neoliberais nos países periféricos confere maior 

viabilidade para as estratégias de acumulação de empresas transnacionais que, 

estimuladas por incentivos fiscais e territoriais múltiplos, ampliam expressivamente 

os seus lucros nestes países. O território e os recursos de que dispõe são utilizados 

por tais atores que, de modo corporativo, orientam os investimentos públicos em 

infraestruturas (sobretudo as de transporte e informação), potencializando assim suas 

estratégias territoriais de acumulação. O próprio Estado atua como cooperador para 

que as modernizações sejam seletivas e o território seja apropriado de forma 

corporativa, isto é, apenas por alguns. Assim, a ideia de “ausência do Estado” ou de 

“Estado mínimo” torna-se uma falácia, já que tal instituição se faz presente e é 

fundamental à viabilização do território como recurso aos atores hegemônicos 

(NASCIMENTO JÚNIOR, 2011, p. 54). 
 

Vários foram os investimentos no estado, principalmente na capital potiguar, para a 

efetiva inserção da atividade turística e, por conseguinte, dos retornos financeiros. Logo, 

como a capital não possui uma sazonalidade turística acentuada, durante todo o ano, os 

moradores da cidade deparam-se frequentemente com os diversos turistas e visitantes que 

chegam em busca das belas e exóticas paisagens costeiras.  

Nesse ínterim, ressaltamos também que foi no período de consolidação da atividade 

turística na cidade que o bairro de Ponta Negra começou a despontar como lugar de grande 

variedade de comércio e serviços modernos destinados aos visitantes. Atualmente o bairro 

abriga a maior parte dos equipamentos hoteleiros da cidade, variando desde albergues e 

pousadas gestadas pelos agentes do circuito inferior, até grandes hotéis e resorts dos agentes 

hegemônicos. Além disso, como resultado dos investimentos públicos e privados, o bairro 
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possui uma gama de serviços e equipamentos turísticos (bares, restaurantes, boates, casas de 

câmbio, centro de artesanatos, etc.) voltados para atender demandas dos turistas e da 

população da cidade, ambos apresentando variado poder aquisitivo. 

Mostramos que o planejamento do governo brasileiro para dinamizar a economia dos 

estados do Nordeste a partir do turismo beneficiou, sobretudo, os agentes hegemônicos e os 

turistas, ignorando, via de regra, a população local que não se beneficia, ou se beneficia 

precariamente dos empregos e da infraestrutura gerada pela atividade. Assim, evidenciamos 

que a atividade turística não pode ser pensada dissociada da totalidade do território, pois só a 

partir dos diferentes usos e da análise da complexidade do seu constante movimento pode-se 

encontrar as reais necessidades das cidades e de seus moradores. 

Paralelamente, destacamos a inegável contribuição da atividade turística em Natal para 

a expansão dos empregos diretos e indiretos, dinamizando a economia da cidade. Até porque, 

sendo uma forma elitizada de lazer, ela exige toda uma infraestrutura urbana e de serviços, 

incluindo viagem, transporte, deslocamento, hotéis etc. para atender seu público alvo. 

Dessa forma, encontra-se desde uma gama de trabalhadores diretamente relacionado a 

ela até inúmeros agentes do circuito inferior vivendo por meio da demanda suscitada: os 

trabalhadores de praia. Então, para se compreender a dinâmica econômica da cidade de Natal, 

dentre outros fatores, precisamos perceber a relação direta existente entre atrativo das praias, 

turismo e circuito inferior - embora esse último, na visão da maioria, seja “invisível
76

”.  

Entretanto, não perpetuando a ideia de “invisível”, buscamos através dos trabalhadores 

de praia em Ponta Negra, evidenciar uma das formas de trabalho urbano desenvolvidas pelos 

agentes do circuito inferior que se multiplicam e diversificam, ao mesmo tempo em que se 

adaptam e resistem às ações do Estado (fiscalização) e da concorrência com certos segmentos 

do circuito superior.       

Logo, a ampliação do circuito inferior nas praias da cidade, sobretudo, em Ponta 

Negra está ligada à inserção dos agentes hegemônicos do turismo. Ou seja, se não é possível à 

obtenção de emprego nas grandes empresas voltadas para o turismo, a opção de comércio na 

praia (atraído pelo grande fluxo de turistas) propicia uma ocupação e renda para uma camada 

social menos privilegiada da população. 

Sendo um tema ainda pouco estudado, tentamos nesse trabalho mostrar que a atividade 

turística realizada em cidades litorâneas tem se apresentado com importante mecanismo para 

a promoção das ocupações no circuito inferior, ao passo que se expandem os trabalhadores de 
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 Termo utilizado por Arroyo (2008) ao relacionar o circuito inferior à economia com pouca visibilidade dos 

agentes não hegemônicos. 
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praia por meio das barracas, quiosques ou mesmo como vendedores ambulantes, devido a 

pouca exigência no que tange a capital, organização e tecnologia. Embora esses também 

expressem ofícios, geralmente, precários, com cansativas jornadas de trabalho e com baixa 

remuneração. 

Ao traçar um paralelo entre as características evidenciadas do circuito inferior na praia 

de Ponta Negra com a realidade descrita por Santos (2008a) sobre esse circuito entre as 

décadas de 1960/70 percebe-se ainda várias similaridades, ao passo que ainda se identifica 

que “As empresas familiares e os autônomos são numerosos, o capital é muito pequeno, a 

tecnologia, obsoleta ou tradicional e a organização, deficiente. A procura de dinheiro líquido é 

desenfreada. Às despesas de publicidade são quase inexistentes” (SANTOS, 2008a, 197-198).  

Além disso, o trabalho continua sendo a base fundamental desse circuito, onde a cada 

dia há mais pessoas comercializando produtos, criando uma área de consumo e um mercado 

de trabalho que é condição de existência desses agentes. Dessa forma, constata-se que a 

importância do circuito inferior é diretamente proporcional à massa da população que dele faz 

parte (SANTOS, 2008a)   

Destacamos que dois limites inviabilizam uma análise mais acurada e profunda sobre a 

realidade do circuito inferior em Ponta Negra: primeiro, os trabalhos que versam sobre o 

turismo, geralmente, não levam em consideração os agentes não hegemônicos; segundo, não 

há estatísticas referentes à economia de praia e sua importância dentro da economia urbana. 

Por esse motivo, o trabalho de campo foi fundamental para o conhecimento, mesmo que 

parcial, da realidade de uma gama de trabalhadores.  

É interessante notar que as praias, ao se constituírem como subespaços democráticos e 

acessíveis a todas as camadas sociais (os moradores locais, os turistas ou veranistas, os ricos, 

os pobres), tornam-se lugares atrativos para os agentes do circuito inferior que se expandem, 

progressivamente, em número e diversidade. Todavia, paralelo à importância das praias para a 

economia e para uma parcela da população das cidades litorâneas, nos deparamos com a 

escassez de estudos sobre elas, consequentemente, de políticas públicas que atenuem os 

problemas enfrentados pelos trabalhadores de praia. 

Durante a pesquisa percebemos que um dos principais motivos pelos quais fazem com 

que os vendedores ambulantes e/ou donos de quiosques e barracas estejam trabalhando na 

praia, refere-se ao baixo custo na obtenção dos produtos a serem comercializados (podendo, 

inclusive, serem preparados em casa), a falta de capacitação para buscarem outro emprego, ou 

mesmo a possibilidade de melhorarem a renda, visto que os empregos da cidade são, em sua 

maioria, caracterizados por baixos salários. Paralelo a isto, o fácil acesso aos produtos, à 
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flexibilidade na negociação dos preços
77

 e a incipiente inserção do recebimento com cartão de 

crédito, por parte de alguns agentes, tornam a atividade mais atrativa ao turista e visitante e 

mais rentável aos trabalhadores.  

Acerca do descrito acima, trata-se de uma realidade também já descrita por Santos 

(2008a), ao passo que o autor nos mostra o esforço dos agentes do circuito inferior para se 

adaptarem totalmente as diversas condições para poder subsistir. Além disso, percebemos 

como traço ainda marcante atualmente entre os trabalhadores de praia o fato da rapidez da 

renovação dos estoques, visto que em grande medida eles se reabastecem em pequenas 

quantidades e quase todos os dias devido às limitadas possibilidades de estocar e o pouco 

capital. Ocorre que:  

 
Guardar uma mercadoria, mesmo por algumas horas ou alguns dias, pode 

representar um prejuízo maior que vendê-la a baixo preço, aparentemente com 

prejuízo. Na realidade, a falta de lucro é compensada pela recuperação do dinheiro 

líquido com o qual uma nova compra pode ser feita, permitindo o reinvestimento, e 

a reinserção do comerciante no circuito dos negócios. Por outro lado, para a maioria 

trata-se de ganhar o pão de cada dia, sendo essa a preocupação primordial, que 

ultrapassa a preocupação com o lucro como elemento funcional da atividade 

(SANTOS, 2008a, p. 249). 

 

Como percebemos nos trabalhadores de praia em Ponta Negra, os preços, sobretudo no 

final da tarde, variam conforme a capacidade de estocagem do vendedor ou se o produto é 

perecível. Dessa forma, os trabalhadores buscam vender mais rapidamente os produtos 

perecíveis ou fazem doação, conforme alguns agentes nos relataram, quando efetivamente 

percebem que não será mais vendido e nem é possível vender no dia posterior. 

Conforme apresentamos, não há uma garantia de retorno financeiro que supra suas 

necessidades durante todos os meses do ano, visto a variação dos valores arrecadados, e, por 

tal motivo, muitos agentes só procuram essa atividade em Ponta Negra nos períodos de maior 

fluxo turístico, diferentemente dos vendedores da praia da Redinha ou do Meio – que contam, 

fundamentalmente, com o fluxo dos moradores locais. Ademais, percebemos que os 

problemas que mais os atrapalham em suas jornadas de trabalho são as questões relacionadas 

aos períodos de chuvas, a falta de infraestrutura, a questão das marés altas e a negligência do 

poder público em relação à segurança. 
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 A esse respeito, Santos (2008a, p. 250) destaca que: “A pechincha, quer dizer, a discussão que se estabelece 

entre o comprador e o vendedor sobre o preço de uma mercadoria, é um dos aspectos mais característicos da 

formação dos preços no circuito inferior. A pechincha só é possível no plano de uma atividade econômica de 

pequena escala, sendo uma operação de ajustamento entre as partes interessadas, visto que a qualidade e a 

quantidade dos bens oferecidos são variáveis”.  
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Não podemos esquecer que, mesmo que as atividades realizadas na praia garantam 

uma renda mensal e a manutenção de seus lares, muito do que é comercializado na praia 

possui “procedência desconhecida” sendo necessário que se tenha certa fiscalização sobre os 

produtos vendidos de baixa qualidade e que podem afetar a saúde do consumidor. Além disso, 

seria interessante a realização de cursos periódicos de preparação e armazenamento de 

alimentos para evitar contaminações ou consumo de produtos estragados, bem como visando 

a conscientização desses agentes no sentido de não utilizarem produtos com prazo de validade 

vencido.  

Desperta-nos curiosidade a possível aceitação, por parte dos trabalhadores ambulantes 

de Ponta Negra, a nova regulamentação pretendida pela SEMSUR, após a reurbanização das 

praias urbanas da cidade, levando em consideração que o número de licenças não será 

suficiente para atender todos que ali trabalham. Bezerra (2012) ao retratar a dinâmica do 

comércio de praia no Rio de Janeiro relata que a prefeitura exige que os vendedores paguem 

uma taxa semestral e façam uso de um crachá com a licença para o exercício do trabalho. 

Todavia, a maioria não paga a taxa, não possui o crachá e mesmo assim continua exercendo a 

atividade.  

A pesquisa revelou que à medida que o circuito inferior na praia de Ponta Negra veio 

crescendo a partir da dinamização do turismo, este foi assumindo um importante papel na 

economia da cidade, o que ocorre sobremaneira em virtude deste constitui-se  num reduto de 

trabalhadores que necessitam se reproduzir socialmente; assim como por contribuir para a 

própria complementaridade entre os circuitos, ao passo que muito dos seus produtos são 

comprados em grandes empresas – como os supermercados e os atacadistas. 

Porém, essa complementaridade não suprime a concorrência, tendo em vista que 

alguns segmentos do circuito superior perseguem e criminalizam esses agentes. Além do 

mais, há também a concorrência entre agentes do mesmo circuito (ambulantes x donos de 

quiosques/barracas; artesãos ambulantes x centro de artesanato; comerciantes com 

estabelecimentos fixos na Av. Erivan França x comerciantes ambulantes etc.). 

É interessante notar, ao se analisar os agentes do circuito inferior na praia, que a 

metade dos entrevistados não estava interessada em assumir um emprego “formal”. O fato de 

ganhar apenas um salário mínimo nos empregos que possuíam, ou seja, o desalento com suas 

remunerações (sendo reflexo dos salários pagos pelo setor terciário em todo o Brasil), atrelado 

à autonomia, a flexibilidade do horário e dia de trabalho e a possibilidade de melhores 

remunerações tornaram-se importantes motivos pelos quais esses agentes preferem estar na 

praia, mesmo que às vezes com extenuantes jornadas. 
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Não estamos negligenciando aqui a questão do desemprego como um dos motivos 

pelos quais faz com que esses agentes estejam trabalhando na praia. Contudo, essa resposta, 

de certa forma, já seria esperada. Logo, o singular foi observar que não é apenas a suposta 

diminuição da oferta de empregos que faz o circuito inferior se expandir em nosso recorte, 

mas, principalmente, o nível de renda e os postos de trabalho precarizados no setor “formal”.  

Salientamos que quando nos referimos a “empregos formais”, não necessariamente 

estamos fazendo referência ao circuito superior, pois, conforme apresentamos, no circuito 

inferior também é possível a existência de empresas com constituição jurídica e manutenção 

do empregado com carteira assinada. O que diferencia os circuitos da economia urbana são o 

nível de tecnologia, capital e organização e por esse motivo seria impossível captar, de cada 

agente, se eles trabalhavam em empresas formais do circuito superior ou do circuito inferior. 

Assim, percebe-se que um dos limitadores das nossas análises é o descompasso existente 

entre as noções amplamente aceitas pelo Estado, as instituições e a população de forma geral 

e a teoria dos circuitos da economia urbana.  

Conforme elucidado durante o trabalho, nota-se que as atividades do circuito inferior 

vêm se expandindo em termos quantitativos e em diversidade, não apenas no recorte espacial, 

mas em toda a cidade, sendo resultado das variadas formas de se organizar, a partir da 

utilização ou não das variáveis chave do atual período. Portanto, esse circuito vem mantendo 

seu principal papel de provedor de ocupações à população pobre e figura como sustentáculo 

da pobreza diante da limitação do Estado em promover empregos e satisfazer as necessidades 

básicas da maior parte da população. Na realidade, as analises são mais complexas, visto que: 

 
Quando a política se preocupa apenas com o circuito superior associa a divisão do 

trabalho de um punhado de corporações com a divisão social e territorial do trabalho 

da nação. O Estado torna-se coadjuvante na produção de uma solidariedade 

organizacional. E, assim, confundem-se, deliberada ou ingenuamente, as 

necessidades do circuito superior com as de todas as demais formas de economia. 

Daí que se fustigue toda outra forma de economia pela sua lentidão, falta de 

modernidade e desempenho ou, ainda, pela sua ilegalidade, acusando as vítimas de 

responsáveis pelo seu próprio drama e pelo atraso da nação. O problema é imaginar 

que essa economia, que corresponde à maioria da nação e do território, não cria 

riqueza, emprego nem é produtiva. Na realidade, o circuito inferior e, tantas vezes, o 

circuito superior marginal criam riqueza mais lentamente e, por isso, menos 

desigualmente. Com menos capital cria-se mais emprego. (SILVEIRA, 2007a, p.19-

20). 

  

Cabe-nos ainda uma última reflexão: as praias são, atualmente, um importante lugar 

para o desenvolvimento de atividades econômicas, tanto do circuito superior, quanto do 

circuito inferior, contribuindo para a dinamização da economia das cidades costeiras, de modo 

particular no mundo subdesenvolvido. Logo, os milhares de trabalhadores que atuam na orla 
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precisam deixar de ser criminalizados ou esquecidos para constituírem de fato e de direito, 

dentro do sistema econômico, efetivamente um importante segmento da economia urbana. 

Isto porque “Se, em princípio, o lucro é o motor da atividade comercial, nos escalões 

inferiores do circuito inferior a maior preocupação é, antes de tudo, a sobrevivência” 

(SANTOS, 2008a, p. 246). 

Cientes que esse trabalho não esgota o tema, aliás, constitui-se, devido ao limitado 

tempo para a pesquisa e devido à falta de dados secundários, mais como um ponto de partida 

para novas pesquisas - que visem retratar a complexidade que envolve o circuito inferior nas 

praias - que propriamente um ponto de chegada. Desse modo, destacamos algumas questões 

que merecem ser aprofundadas ou podem ser temas de pesquisas: 

Analisar o circuito espacial do coco e/ou dos artigos de moda praia vendidos nas 

praias; a relação entre os fornecedores de bebidas, sorvetes e demais produtos e os vendedores 

ambulantes; estudar as produções caseiras/artesanais e sua distribuição no próprio circuito 

inferior; o trabalho infantil; a qualidade e procedência dos produtos vendidos na praia; a renda 

mensal que movimenta o comércio de praia; a exposição diária ao sol e a vulnerabilidade ao 

câncer de pele. Enfim, há uma série de temas que saltam a vista e merecem ser estudados para 

compreendermos melhor essa parcela do circuito inferior nas cidades litorâneas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Taxa média de ocupação (%) hoteleira de Natal/RN (2001-2009) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SETUR/RN, 2011 apud Anuário Natal, 2013. 

 

  

49,47 
46,86 49,05 

56,13 
60,38 

54,02 52,55 53,31 
56,1 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

%
 

Ano 



199 

 

ANEXO B – Leitos hoteleiros por bairros de Natal - 2013

 

 

 

SEPARADO PARA NÃO HAVER PROBLEMA 
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APENDICES 

 

 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO NOS QUIOSQUES E 

BARRACAS  

 

Entrevistador: __________________________ 

 

ATIVIDADE: (    ) Quiosque   Barraca (    ) 

1. HISTÓRICO 

1.1 Qual a sua idade? ________________ 

1.2 Aonde você nasceu? (colocar o município e/ou estado) _______________________________________  

1.3 Qual é sua escolaridade / formação profissional?____________________________________________ 

1.4 Qual o bairro de residência? ____________________________________________________________ 

1.5 Como chega ao local de trabalho? (   ) transporte público. (   ) carro. (   ) moto. (   ) outro. ___________ 

1.6 Há quanto tempo trabalha nessa atividade? (no lugar)________________________________________ 

1.7 Porque você escolheu essa atividade? ____________________________________________________ 

1.8 Qual atividade exercia anteriormente?____________________________________________________ 

1.9 Por que saiu do trabalho anterior?________________________________________________________ 

1.10 Qual a motivação para entrar nessa atividade? (   ) Aumentar a renda Familiar. (   ) gosta de trabalhar 

na praia. (   ) Falta de oportunidade de encontrar um novo emprego. (   ) Desejo de ser autônomo.   

(   ) Sempre trabalhou na atividade. Outro. Qual? ______________________________________________ 

1.11Preferiria ter um emprego formal? (  ) sim. (   ) não. Por quê? _________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

1.12 Está cadastrado/regularizado na SEMSUR? (   ) sim. (   ) não 

1.13 Recebe algum apoio/incentivo do SEBRAE ou de outro órgão público ou privado? (   ) sim. (   ) não. 

Qual?_________________________________________ 

1.14 Participa de alguma associação ou conselho comunitário? Qual?______________________________ 

 

2. CONDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO 

2.1 Quem é o proprietário do quiosque/Barraca?  (   ) É o próprio dono.     (   ) Propriedade familiar.            

(   ) Sociedade.          (   ) alugado/arrendado 

2.2 Caso alugado, qual é o valor do aluguel (em reais)? _________________________________________ 

2.3 Você tem acesso, de forma satisfatória a: (   ) água. (   ) energia elétrica. (   ) banheiro. (   ) saneamento.  

 

3. LOCALIZAÇÃO 

3.1Qual a forma que transporta sua mercadoria até a praia? ______________________________________ 

3.2 Qual(is) a(s) maiores dificuldade encontradas para vender seu produto?__________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

3.3 O Sr (a). considera a localização da barraca/quiosque adequada às suas necessidades e da sua atividade?                   
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(   ) Sim   (   ) Não 3.2 Por quê? (   ) proximidade do mercado consumidor   (   ) disponibilidade de mão de 

obra (   ) acessibilidade a serviço   (   ) acessibilidade a fornecedores   (   ) disponibilidade de meios de 

transporte.   outros:______________________________________________________________________ 

3.4 O Sr. considera a infraestrutura do entorno: (   ) satisfatória   (   ) regular   (   ) ruim 

3.5 Quais os fatores que prejudicam sua atividade na praia? (   ) infraestrutura (   ) banheiros e chuveiros 

públicos (   ) falta de segurança/assaltos. (   ) Lixo. (   ) poucos clientes. (   ) fiscalização da SEMSUR. (   ) 

forte concorrência. (   ) falta de capital de giro (   ) transporte. (   ) prostituição. (   ) drogas. (   ) despreparo 

profissional. (   ) necessidade de cursos de idiomas. (   ) outros. Quais? ____________________________ 

3.6 Como é a segurança do local? (   ) satisfatória   (   ) regular   (   ) ruim  

3.7 O Sr. já foi assaltado? (   ) Sim. (   ) Não.  

3.8 Conhece alguém que já foi? (   ) cliente. (   ) trabalhador. 
 

4. INSTRUMENTOS / EQUIPAMENTOS DE TRABALHO 

4.1 Quais os instrumentos (eletro/eletrônicos) o Sr. (a) utiliza na sua atividade: 

______________________________________________________________________________________ 

4.2 Algum desses equipamentos foi comprado usado? (   ) sim   (   ) não 

4.3 Quais? _____________________________________________________________________________ 

4.4 Qual o custo?________________________________________________________________________ 

 

5. MATÉRIA-PRIMA / INSUMOS / PRODUTOS 

5.1 Qual a procedência da matéria-prima / insumos dos produtos vendidos/utilizados à sua atividade:  

(   ) de Natal.   (   ) De outro município. Qual? _______________ (   ) De outro Estado. Qual? __________ 

5.2 Aonde você compra geralmente a matéria-prima? ___________________________________________ 

5.3 Realiza alguma promoção e/ou desconto para cativar seu cliente? (   ) Sim. (   ) Não.  

5.4 Seus produtos possuem preço fixo ou estão abertos a “pechincha”? (   ) Sim. (   ) Não.  

Porquê?_______________________________________________________________________________ 

5.5 Forma de pagamento ao fornecedor:  (   ) dinheiro.  (   ) cheque.  (   ) cartão de crédito.  (   ) fiado.    

 

6. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO/ MÃO-DE-OBRA 

6.1 O estabelecimento possui constituição jurídica (CNPJ)? (   ) sim.    (   ) não. 

6.2 Trabalha apenas com mão de obra familiar?  (   ) sim  (   ) não           Caso sim, quantos parentes? _____ 

6.3 Paga salário aos parentes? (   ) sim  (   ) não.           Caso sim, quanto? R$ ________________________ 

6.4 Possui Funcionários? Quantos:_______              (    ) com carteira assinada   (    ) sem carteira assinada 

6.5 Qual o salário médio dos funcionários: ___________________________________________________ 

6.6 Qual o período de pagamento dos seus funcionários? (   ) Diariamente (   ) semanal (   ) quinzenal (   ) 

mensal. 

6.7 Qual a jornada de trabalho média dos trabalhadores: _________________________________________ 

6.8 Quais os dias da semana trabalham? _____________________________________________________ 

6.9 Quais os bairros onde moram os trabalhadores?_____________________________________________ 

6.10 Contrata trabalhadores temporários em determinadas épocas do ano? (    ) sim   (   ) não 
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6.11 Caso sim, quantos? ___________  5.5 Em qual época? ______________________________________ 

 

7. FINANÇAS 

7.1 Utiliza linhas de crédito públicas? (    ) sim   (   ) não 

7.1 Caso sim, quais? ____________________________________________________________________ 

7.2 Utiliza algum outro tipo de financiamento (familiar, agências de crédito, ajuda de vizinhos)? (   ) sim     

(   ) não 

7.2 Caso sim, qual? ______________________________________________________________________ 

7.3 Trabalha com bancos? (    ) sim   (   ) não. Qual? ____________________________________________ 

7.4 Utiliza, hoje, mais serviços bancários do que no início de sua atividade? (    ) sim   (   ) não 

 

8. PUBLICIDADE 

8.1 Sua empresa faz algum tipo de propaganda? (    ) sim   (   ) não  CASO “NÃO”, IR PARA O ITEM 9. 

8.2 Qual o tipo de propaganda? (   ) folhetos, cartões, folders  (   ) faixas, banners  (   ) carro de propaganda 

8.3 Quem prepara a propaganda? (   ) terceiros   (   ) elaboração própria 

8.4 Em quais períodos do ano realiza essa propaganda? _________________________________________ 

8.5 Quanto gasta aproximadamente com propaganda? __________________________________________  

8.6 Onde se dá a propaganda? _____________________________________________________________ 

 

9. MERCADO 

9.1 Os clientes que consomem seus produtos são: (quem consome os seus produtos) 

 (   ) Os residentes de Natal   (   ) pessoas de municípios do estado   (   ) turista nacional (   ) turista 

estrangeiro. 

9.2 Qual o perfil do seu consumidor/cliente? (   ) baixa renda (   ) classe média  (   ) alto poder aquisitivo 

9.3 Quais formas de pagamento o Sr. oferece ao cliente? (   ) dinheiro   (   ) cheque   (   ) cartão de crédito     

(   ) fiado  

9.4 O Sr (a). considera que o seu mercado consumidor já foi: (   ) maior   (   ) menor   (   ) permaneceu 

estável 

9.5 Em qual período do ano a atividade é mais lucrativa? ________________________________________ 

9.6 Valoriza (prefere) vender os seus produtos (serviços) para: (  ) Turistas (  ) População local.  

Por quê? ______________________________________________________________________________ 

9.7 Caso não houvesse turista em Ponta Negra, você estaria atuando nessa atividade na praia? (  ) sim. (  ) 

não. Por quê? __________________________________________________________________________ 

9.8 Qual a renda líquida da atividade por mês: (   ) até 1 S.M   (   ) 2 a 3 S. M   

(   ) 4 a 5 S.M   (   ) acima de 6 S.M 

9.9 Possui outra fonte de renda para se sustentar (trabalho, aluguel, bolsa família etc.)? (   ) sim   (   ) não 

9.10 Relaciona-se com os seus concorrentes? (   ) sim  (  ) não   9.10.1 Isso lhe traz algum benefício?  (   ) 

sim  (   ) não 

9.11. Caso sim, qual (is)? _______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO COM OS 

TRABALHADORES AMBULANTES 
 

Entrevistador: __________________________ 

A. Alimentos (  )                A. Bebidas (  )           A. Artesanato, vestuário e acessórios (  ) 

 

1. HISTÓRICO 

1.1 Qual a sua idade? ________________ 

1.2 Aonde você nasceu? (colocar o município e/ou estado) _______________________________________  

1.3 Qual é sua escolaridade / formação profissional?____________________________________________ 

1.4 Qual o bairro de residência? ____________________________________________________________ 

1.5 Como chega ao local de trabalho? (   ) transporte público. (   ) carro. (   ) moto. (   ) outro. ___________ 

1.6 Há quanto tempo trabalha nessa atividade? (no lugar)________________________________________ 

1.7 Porque você escolheu essa atividade? ____________________________________________________ 

1.8 Qual atividade exercia anteriormente?____________________________________________________ 

1.9 Por que saiu do trabalho anterior?________________________________________________________ 

1.10 Qual a motivação para entrar nessa atividade? (   ) Aumentar a renda Familiar. (   ) gosta de trabalhar 

na praia. (   ) Falta de oportunidade de encontrar um novo emprego. (   ) Desejo de ser autônomo.   

(   ) Sempre trabalhou na atividade. Outro. Qual? ______________________________________________ 

1.11Preferiria ter um emprego formal? (  ) sim. (   ) não. Por quê? _________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

1.12 Está cadastrado/regularizado na SEMSUR? (   ) sim. (   ) não 

1.13 Recebe algum apoio/incentivo do SEBRAE ou de outro órgão público ou privado? (   ) sim. (   ) não. 

Qual?_________________________________________ 

1.14 Você trabalha o ano inteiro com comércio nas praias? Por quê? _______________________________ 

1.15 Participa de alguma associação ou conselho comunitário? Qual?_______________________________ 

1.16 Qual o principal motivo do senhor(a) está comercializando suas mercadorias nessa praia? Tem alguma 

relação com os turistas?___________________________________________________________________ 

 

2. CONDIÇÃO DO TRABALHADOR 

2.1 Qual(is) a(s) maiores dificuldade encontradas para vender seu produto?__________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2.2 O Sr (a). considera que vender seus produtos em movimento (ambulante) lhe trás benefícios? (  ) sim.   

(  ) não. Porque? ________________________________________________________________________ 

2.3 Em quais praias você trabalha? __________________________________________________________  

2.4 Há diferença entre vender os produtos se locomovendo ou parado? ( ) Sim. ( ) Não. Por quê?  

______________________________________________________________________________________ 

2.5 Acha que vende mais? (   ) Sim. (   ) Não. Por quê? __________________________________________ 

2.6 Trabalha por comissão? (   ) Sim. (   ) Não. Por quê? _________________________________________ 

2.7 Os produtos são próprios? (   ) Sim. (   ) Não. De quem são? __________________________________ 
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2.8 Em Quais dias da semana você trabalha? __________________________________________________ 

2.9 Trabalha quantas horas por dia? ______. Começa as: ________horas. Termina as ________ horas. 

2.10 Quais os melhores dias para as vendas? __________________________________________________ 

2.11 Quais os melhores períodos do ano (meses) para a sua atividade? _____________________________  

2.12 Valoriza (prefere) vender os seus produtos (serviços) para: (  ) Turistas (  ) População local. (   ) não 

distingue. Por quê? ______________________________________________________________________ 

2.13 Caso não houvesse turista em Ponta Negra, você estaria atuando nessa atividade na praia? (  ) sim. (  ) 

não. Por quê? __________________________________________________________________________  

 

3. LOCALIZAÇÃO 

3.1 O Sr. considera a infraestrutura do entorno: (   ) satisfatória   (   ) regular   (   ) ruim 

3.2 Quais os fatores que prejudicam sua atividade na praia? (   ) infraestrutura (   ) banheiros e chuveiros 

públicos (   ) falta de segurança/assaltos. (   ) Lixo. (   ) poucos clientes. (   ) fiscalização da SEMSUR. (   ) 

forte concorrência. (   ) falta de capital de giro (   ) transporte. (   ) prostituição. (   ) drogas. (   ) despreparo 

profissional. (   ) necessidade de cursos de idiomas. (   ) outros. Quais? _____________________________ 

3.3 Como é a segurança do local? (   ) satisfatória   (   ) regular   (   ) ruim  

3.4 O Sr. já foi assaltado? (   ) Sim. (   ) Não.  

3.5 Conhece alguém que já foi? (   ) cliente. (   ) trabalhador. 

 

4. INSTRUMENTOS / EQUIPAMENTOS DE TRABALHO 

4.1 Quais equipamentos são utilizados para o desenvolvimento da sua atividade: _____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

4.2 Aonde são comprados? ________________________________________________________________ 

4.3 Algum desses equipamentos foi comprado usado? (   ) sim   (   ) não 

4.4 Quais? _____________________________________________________________________________ 

 

5. MATÉRIA-PRIMA / INSUMOS / PRODUTOS 

5.1 Qual a procedência da matéria-prima / insumos dos produtos vendidos/utilizados à sua atividade:  

(   ) de Natal.   (   ) De outro município. Qual? _______________ (   ) De outro Estado. Qual? __________ 

5.2 Aonde você compra geralmente: (   ) direto do fabricante (   ) Nos atacadistas (   ) Nos supermercados.  

(  ) lojas que vendem o produto especifico. 

5.3 É você que produz os produtos comercializados (tirando os industralizados)? (  ) sim. (  ) não. Se não, 

quem são?  ____________________________________________________________________________ 

5.4 Os produtos vendidos variam de acordo com o ano ou o período do ano? Sim (  ) Não (  ). Por quê?  

______________________________________________________________________________________

5.5 Forma de pagamento ao fornecedor:  (   ) dinheiro.  (   ) cheque.  (   ) cartão de crédito.  (   ) fiado.    

5.6 Realiza alguma promoção e/ou desconto para cativar seu cliente? (   ) Sim. (   ) Não.  

5.7 Seus produtos possuem preço fixo ou estão abertos a “pechincha”? (   ) Sim. (   ) Não.  

Porquê?_______________________________________________________________________________ 

  

6. FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 
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6.1 Alguém da família te ajuda na atividade  (   ) sim  (   ) não          Caso sim, quantos parentes? ________ 

6.2 Em quê seus parentes ajudam? __________________________________________________________ 

6.3 Você conta com ele(s) o ano inteiro? (  ) sim. (  ) não. Em qual período? _________________________ 

6.4 Paga salário aos parentes? (   ) sim  (   ) não.           Caso sim, quanto? R$ ________________________ 

6.5 Possui Funcionários para ajudar ou vender seus produtos? Quantos:____________ (caso não, ir para 

6.11)               

6.6 Como pagam aos seus funcionários? (   ) Diariamente (   ) semanal (   ) quinzenal (   ) mensal. 

6.7 Qual o salário médio dos trabalhadores: ___________________________________________________ 

6.8 Jornada de trabalho média dos trabalhadores: ______________________________________________ 

6.9 Em quais dias da semana ele(s) trabalham? ________________________________________________ 

6.10 Quais os bairros onde moram os trabalhadores?____________________________________________ 

6.11 Contrata trabalhadores temporários em determinadas épocas do ano? (    ) sim   (   ) não 

6.12 Caso sim, quantos? ______________       5.5 Em que época? _________________________________ 

 

7. FINANÇAS 

7.1 Utiliza linhas de crédito públicas? (    ) sim   (   ) não 

7.1 Caso sim, quais? _________________________________________________ 

7.2 Utiliza algum outro tipo de financiamento (familiar, agências de crédito, ajuda de vizinhos)? (   ) sim     

(   ) não 7.2 Caso sim, qual? _______________________________________________________________ 

7.3 Trabalha com bancos? (    ) sim   (   ) não. Qual? ____________________________________________ 

7.4 Utiliza, hoje, mais serviços bancários do que no início de sua atividade? (    ) sim   (   ) não 

 

8. PUBLICIDADE 

8.1 Você faz algum tipo de propaganda? (    ) sim   (   ) não      CASO “NÃO”, IR PARA O ITEM 8.3. 

8.2 Qual o tipo de propaganda?    (   ) folhetos, cartões, folders   (   ) faixas, banners     (   ) carro de 

propaganda 

8.3 Como você faz a divulgação do seu produto? ______________________________________________  

8.4 Possui clientes “fiéis” a você? (  ) sim. (  ) não. Como se dá essa relação? ________________________ 

 

9. MERCADO 

9.1 Os clientes que consomem seus produtos são: (quem consome os seus produtos) (   ) Os residentes de 

Natal   (   ) pessoas de municípios do estado   (   ) turista nacional (   ) turista estrangeiro. 

9.2 Qual o perfil do seu consumidor/cliente? (   ) baixa renda (   ) classe média  (   ) alto poder aquisitivo 

9.3 Quais formas de pagamento você oferece ao cliente? (   ) dinheiro (   ) cheque  (   ) cartão  (   ) fiado  

9.4 O Sr (a). considera que o seu mercado consumidor já foi: (   ) maior  (   ) menor   (   ) permanece estável 

9.5 Em qual período do ano a atividade é mais lucrativa? ________________________________________ 

9.6 Qual a renda líquida da atividade por mês: (  ) até 1 S.M  ( ) 2 a 3 S. M  ( ) 4 a 5 S.M  ( )acima de 6 S.M 

9.7 Possui outra fonte de renda para se sustentar (trabalho, aluguel, bolsa família etc.)? (   ) sim   (   ) não 

9.8 Relaciona-se com os seus concorrentes? (   ) sim  (  ) não   9.9 Isso lhe traz algum benefício?  (   ) sim   

(   ) não 9.9. Caso sim, qual (is)?____ _______________________________________________________ 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO COM OS 

FREQUENTADORES DE PONTA NEGRA 
 

 

Turista (   )                     morador da cidade (   ) 

 

1. Local de residência? _______________________ 1.1 Ocupação: __________________________ 
 

2. Meio de transporte para chegar à praia 

Caminhando (   )  Carro (   )  Moto (   )  bicicleta (   )  Táxi (   )  ônibus (   )  alternativo (   ) 
 

3. Compra alimentos na praia (ambulantes ou quiosques)? Sim (   ) não (   ) 

Quais? ____________________________________________________________________________ 

Se não compra, por quê? _____________________________________________________________ 
 

4. Compra bebidas na praia (ambulantes ou quiosques)? Sim (   ) não (   ) 

Quais? ____________________________________________________________________________ 

Se não compra, por quê? _____________________________________________________________ 
 

5. Compra produtos (artesanato, vestuário e acessórios) na praia? Sim (   ) não (   ) 

Quais? ____________________________________________________________________________ 

Se não compra, por quê? _____________________________________________________________ 
 

6. Quanto gasta ao ir à praia?  

Até R$ 20,00 (   )  De R$ 20,00 a R$ 50,00 (   ) De R$ 50,00 a R$ 100,00 (   ) Acima de R$ 100,00 (   ) 
 

7. Faixa de renda: 

Até 1 S.M (  )       entre 1 e 2 S.M (  )       entre 2 e 3 S.M (  )       entre 3 e 4 S.M (  ) 

entre 4 e 5 S.M (  )      A partir de 6 S.M (  ) 

 

8. Para os turistas. Vem utilizando em Natal: (aceita mais de uma resposta) 

(   ) Meios de Hospedagem;  (   ) Agências de turismo;  (   ) Restaurantes;  (   ) locadoras de veículos;   

(   ) Bares/casas noturnas (boates) 

 

9. Para os Moradores de Natal. Frequenta em Ponta Negra: 

(   ) Bares;               (   ) restaurantes;                (   ) casas noturnas (boates)                 

(   ) raramente frequenta esses estabelecimentos; 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM MARCOS MARTINS – 

PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE PONTA NEGRA 

 

1) Buscando resgatar a história da associação, quando e como ela começou? Com quantos 

integrantes vocês iniciaram? 

 

2) Quais os objetivos da associação? Ou seja, pelo quê vocês vêm lutando? 

 

3) A associação possui sede própria? Onde ela está localizada? 

 

4) Atualmente, quantos associados vocês possuem? Você sabe informar, aproximadamente, 

quantos trabalhadores de praia (ambulantes e quiosques/barracas) atuam em Ponta Negra? 

Esse número varia conforme o período do ano?  

 

4.1. Na sua avaliação, qual o período do ano que tem mais trabalhadores de praia (entre 

ambulantes e trabalhadores dos quiosques/barracas)? 

  

4.2. Qual o período do ano tem menos trabalhadores de praia? 

 

4.3. No período considerado “fraco” onde os trabalhadores possivelmente vendem seus 

produtos ou em que se ocupam/atuam? 

 

5) Como o senhor analisa a relação poder público (SEMSUR) e a informalidade em Ponta 

Negra?  

 

6) Como ficou a questão do cadastramentos dos ambulantes – iniciadas em abril de 2012 – 

para organização e ordenação dos trabalhadores ambulantes de Ponta Negra? A prefeitura 

conseguiu cadastrar todos os ambulantes? Se conseguiu como foi feito esse cadastro e qual o 

efeito disso? 

 

6.1 Se não conseguiu, porque isso ocorreu e como vêm sendo tratados os não cadastrados? 

 

7) Como anda a situação do terreno que foi doado pela prefeitura para construção de uma 

feira para alocar os ambulantes? Serão realocados todos os ambulantes que estão na praia ou 

apenas aqueles que ficam num ponto fixo?  

 

8) Como o senhor analisa a relação entre os vendedores ambulantes e os donos de 

quiosques/barracas? Há concorrência entre eles? E a relação entre os vendedores de mesmo 

produto como se dá? 

 

9) Já em relação as grandes empresas (restaurantes, bares, etc.), o senhor conhece reclamações 

desses agentes devido aos trabalhadores de praia? Quais? Existe algum tipo de perseguição? 

 

10) Existe alguma forma de participação de representantes dos vendedores de praia em algum 

conselho, comitê ou fórum? Em caso afirmativo, qual e como se dá essa participação? Se não 

existe, porque isso ocorre? 

 

11) Como se pode avaliar a relação entre os trabalhadores de praia e os turistas?   

 

12) Na sua avaliação os trabalhadores de praia estão satisfeitos com seu trabalho? Por quê? 
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13) No caso dos trabalhadores de quiosques, como se dá a relação de trabalho entre o dono do 

quiosque e seus subordinados? 

 

14) Qual é a importância da manutenção dessas atividades para esses sujeitos que trabalham 

na praia? 

 

15) De forma geral, como é o trabalho noturno em P.N? (segurança, número de trabalhadores, 

se é rentável etc.) 

 

16. Como se dá a relação entre trabalhadores de praia, especialmente vendedores, e seus 

fornecedores de produtos? 

 

17. Qual a jornada de trabalho (média) diária dos trabalhadores/vendedores ambulantes e 

trabalhadores dos quiosques? 

 

18. Qual a renda média mensal estimada de um trabalhador de praia? Há diferença entre 

especialidades? 

 

19. Há divisão do trabalho entre pessoas de uma mesma família no segmento de comércio de 

praia? Em caso afirmativo, como isso ocorre e quem participa diretamente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


