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INTRODUÇÃO

Esse estudo apresenta subsídios para a construção sistemática de uma

avaliação das políticas públicas de turismo, considerando as transformações do

trabalho no mundo contemporâneo. Para tanto, procura-se reconhecer os desafios

enfrentados pelo Estado do Ceará diante da elaboração e aplicabilidade dessas

políticas sob a perspectiva da inclusão social.

A avaliação das políticas públicas, de um modo geral, tem sido definida

como instrumento imprescindível para o conhecimento da viabilidade de programas

e projetos, para o redirecionamento dos objetivos, reformulação de suas propostas e

desenvolvimento das atividades. Nesse sentido, a avaliação se revela como um

mecanismo de gestão, uma vez que fornece informações para tomada de decisão

dos gestores e possibilita conhecer o que está incidir na realidade.

Para tanto, a investigação centra-se na avaliação das políticas públicas de

turismo na cidade de Fortaleza, em dois momentos. O primeiro é a construção

histórica das políticas públicas de turismo, de que forma, como e o período que se

aplicou. O segundo momento é a pesquisa para reconhecer como os trabalhadores

informais da Praia do Futuro foram inseridos dentre dessas políticas, como se

organizam e qual o seu perfil. Finalmente, o encontro entre esses dois momentos

permitirá considerar a formatação de desenhos das ações públicas efetivas futuras

de turismo.

Diante da necessidade de construir uma análise da realidade pesquisada,

foram formulados questionamentos balizadoras, como: “Em que medida as políticas

públicas de turismo enfrentam a questão contemporânea da transformação do

mundo do trabalho? Como a política pública de turismo se relaciona com o

fenômeno da informalidade1? Se existem, quais as propostas dessas políticas?

Como impactam? Há inclusão social desse continente de trabalhadores?”.

1. Sobre isso, parte-se do debate de Antunes (1999) sobre a crescente redução do emprego no
mundo contemporâneo, possibilitando a surgimento e uma classe-que-vive-do-trabalho: “Classe
capaz de incorporar a totalidade do trabalho social seja produtivos e/ou improdutivos, criadores de
valores na sociedade”. Tal visão elimina idéias sobre o fim do trabalho, visões incapazes de
compreender a contemporaneidade. A visão de Antunes “permite reconhecer que o mundo do
trabalho vem sofrendo mutações importantes”. (ANTUNES; 1999, p.104)
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A hipótese do trabalho seria a de que a atividade turística estaria voltada

para a mercantilização do lugar, acuada pelo processo de turistificação do espaço,

submetendo-se aos interesses do capital e das políticas neoliberais, em detrimento

do desenvolvimento propriamente dito. Dessa forma, o discurso contido nas políticas

públicas de que “todos” ganham com o turismo encobrem as contradições e as

diversas formas de exploração do trabalho vigente. Em nome de uma idéia

desenvolvimentista políticas são tecidas com proposição de progresso e crescimento

econômico. Desse hipotético desenvolvimento, crescem mecanismos de exclusão

social, políticas são elaboradas com o viés econômico, sucedendo-se a submissão

do social ao sistema do capital.

Analisando a formação histórica e econômica do Brasil 2 identificam-se

que o país fora fundado sobre o signo de desigualdade, injustiça e exclusão, a partir

da resistência ao reconhecimento de direitos individuais e coletivos. Por essa

configuração de colonização, instrumentos de exploração e submissão do trabalho

foram implantados na forma de “capitanias hereditárias, sesmarias, latifúndio, (...)

escravidão, genocídio de índios, importação subsidiada de trabalhadores europeus

miseráveis, autoritarismo e ideologia antipopular e racista das elites nacionais”.

(GARCIA; 2003, p. 9).

Como sinais claros da deformação dos direitos e da proteção social. Á

maioria dos trabalhadores passaram a submeter-se a retórica recente das práticas

neoliberais, aos imperativos da competitividade e conseqüentemente da

rentabilidade econômica. Nesse cenário, cresce o desemprego e a precarização das

relações de trabalho, criam-se uma massa de trabalhadores desprotegidos e sem o

amparo legal do Estado, excluídos do mercado de trabalho tradicional, trabalhadores

que passaram a desenvolver alternativas diversas de trabalho para sobreviver.

(ANTUNES, 1999)

2. A noção de desenvolvimento é central para este trabalho. Neste sentido, o desenvolvimento
apresentado por Celso Furtado em seus numerosos estudos revela-nos um Brasil cercado de atrasos
históricos e contradições sociais. Um país que caminha em passos largos para o crescimento,
enquanto aprende a dar os primeiros passos no desenvolvimento, como aponta Furtado (1989): “Vive
nosso país uma fase que não é apenas de constentação, mas também de desilusão e ansiedade. Já
a ninguém escapa que nossa industrialização tardia foi conduzida no quadro de um desenvolvimento
imitativo, que forço tendências atávicas (transmitidas) de nossa sociedade ao elitismo e à opressão
social”. (FURTADO; 1989 p. 27)
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Esse processo se agrava nos dias atuais, pois, os trabalhadores deveriam

não apenas produzir os bens necessários à sua sobrevivência, como deveriam

edificar novas habilidades e conhecimentos; criar identidades sociais, em que a

atividade de trabalho constitui-se no centro de importância da sociabilidade humana.

Tudo isso lhe é negado. Como condição social estável da vida social, o trabalho

deveria dar acesso a garantias e direitos que lhes protegessem contra os principais

riscos sociais, como: doença, velhice e o desemprego. (CASTEL, 1998)

Os efeitos da precarização do trabalho não podem ser entendidos apenas

como retração do desenvolvimento do capitalismo, mas, sim, como efeito de uma

crise intrínseca da transformação do processo produtivo capitalista (CASTEL, 1998).

Os efeitos dessa alteração sacrificam aqueles que, pela lógica do capital não têm

outra forma de garantir a sua sobrevivência, a não ser pela comercialização de suas

potencialidades. A força do trabalho se adapta a necessidade, sobretudo na forma

da informalidade. Yázigi (2000) aponta quando faz discussão com os ambulantes,

dizendo que:
Os ambulantes tornaram-se uma das principais questões do espaço público
(...) em lugares onde eram costumeiramente inexpressivos, os
aparecimentos de algumas centenas deles, por questão de escala, geram
polêmicas. A globalização com sua divisão internacional do trabalho, suas
tecnologias e outras formas de dominância entendem que não há trabalho
para todos com essas premissas: poucos vêem além de ações paliativas.
(YÁZIGI; 2000, p. 383)

O desafio diante dessa realidade é erguer políticas públicas impregnadas

de questão social. Construir um Estado que atue nas funções redistributivas de

eqüidade, inclusão e justiça social (CASTEL, 1999). Nesse contexto, é que este

estudo se propõe em analisar as políticas públicas de turismo na cidade de

Fortaleza.

Para tanto, o objeto de investigação é exatamente os trabalhadores

informais da Praia do Futuro. Composta por uma extensa área litorânea, dividida

como Praia do Futuro I e II, o território abrange o Bairro Serviluz ao Caça e Pesca

aproximadamente 7,5 km de extensão. Tal território está sob jurisdição da Secretaria

Executiva da Regional II, na cidade de Fortaleza.  O mapa, abaixo, apresenta a

visualização do lugar.
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         IMAGEM 01 – Localização aérea do litoral de Fortaleza
         Fonte: www.earth.google.com.br

Em Fortaleza existem 114 bairros, divididos administrativamente por 06

Secretarias Executivas Regionais (SER’s). As Ser’s são unidade administrativa

diretas da prefeitura, responsáveis pela excussão dos serviços públicos em cada

área.

         IMAGEM 02 – Divisão Administrativa da SER’s em Fortaleza
         Fonte: www.fesbe.org.br

http://www.earth.google.com.br/
http://www.fesbe.org.br/


22

A Praia do Futuro sempre está em evidência. O lugar tem ganhado

destaque por outros fatores adversos as sues encantos. Sendo palco de disputas

judiciais, o lugar se apresenta com sérios conflitos de planejamento e ocupação

urbana. Ao contrário às orlas densamente construídas do Rio de Janeiro e de

Salvador, na Praia do Futuro se encontram indícios de loteamentos abortados,

pouco prédios e elevado grau terrenos desocupados. O motivo é a concentração de

sal nos ventos no local, uma das mais altas do mundo, que deixa qualquer material

ou equipamento corroído em pouco tempo.

IMAGEM 03 – Acanhada ocupação residencial urbana na Praia do Futuro
 Fonte: www.projetosurbanos.com.br

Os conflitos judiciais foram relatados pelo Jornal O Povo, na edição do dia

12 de dezembro de 2005, em matéria intitulada Praia do Futuro - Melhorias e mais

segurança, onde veiculava a informação sobre a ação do Ministério Público Federal

e a União Federal mediante a remoção de todos os obstáculos que dificultavam ou

impediam o acesso da população à área de praia, isso repercutiria na retirada dos

estabelecimentos comerciais instalados no local. A ação movida teria como réus os

153 ocupantes de barracas localizadas na orla e o Município de Fortaleza. A

solicitação se baseava em um relatório da GRPU - Gerência Regional de Patrimônio

da União que demonstra as irregularidades na ocupação da Praia do Futuro.

http://www.projetosurbanos.com.br/
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A referência aos obstáculos que dificultam ou impedem o acesso da

população à área de praia, vem aquecendo ações judiciais para a demarcação entre

governo e a iniciativa privada pela ocupação da faixa urbana e marítima. A defesa

da iniciativa privada pela ocupação do espaço se assegura da representatividade

que o segmento do turismo possui na geração de empregos e na arrecadação de

impostos.

    IMAGEM 04 – Ocupação dos empreendimentos turísticos na Praia do Futuro
    Fonte: www.feriasbrasil.com.br

Na emergência desses conflitos se justifica a relevância desse trabalho. È

preciso repensar o significado do turismo. Avaliar como às políticas públicas se

comporta diante do desenvolvimento da atividade turística na cidade de Fortaleza.

O turismo em Fortaleza é acatado por numerosos pesquisadores como

sendo um desenvolvimento de "fora para dentro".Sobre essas políticas de

incentivos, nos afirma Santos Filho (2005):

  Essa política de incentivos só serviu para aumentar o desequilíbrio
econômico e social entre as regiões brasileiras e, como sempre foi feito
pelas multinacionais no território nacional, os recursos foram aplicados sem
que os mesmos fossem, em sua maior totalidade, oriundos de capital
próprio, mas sim, resultado de incentivos fiscais conseguidos no mercado
brasileiro às custas do capital nacional. (SANTOS FILHO; 2005, p. 15).

http://www.feriasbrasil.com.br/
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Partindo desse pensamento faz-se necessário criar uma cultura de

avaliação das políticas públicas do turismo. Analisar que alternativa pode ser

pensada, para que o turismo possa proporcionar à inclusão social e garantir à

expansão a cidadania de fato e efeito. Sem dúvida, o dilema turístico é ainda

composto por muitas perguntas e poucas respostas. O que se acredita é que a

condição aplicada na configuração das políticas públicas de turismo pouco

beneficiou a comunidade local.

Esta dissertação está estrutura-se em  03 capítulos. No primeiro,

descreve-se o redesenho do sistema capitalista mundial e a transformação no

mundo do trabalho amparado por Castel (1999) e Antunes (1999). Esse estudo parte

da necessidade de apresentar o sentido do trabalho como uma identidade do ser

humano, pilar mais significativo de existência enquanto ser social. Não é por acaso

que a questão do trabalho e sua influência na vida dos indivíduos vêm sendo

exploradas por autores como Bastos (1995), Forrester (1997), Lima (1988), Mendes

(1995) e Touraine (1995).

Nesse capítulo introdutório se permite a construção histórica do trabalho

no sistema capitalista, apontando à sociedade industrial do século XX, amplamente

caracterizada pela aplicação dos princípios taylorista e fordista com especialização

de funções, a padronização de processos e produtos, bem como a produção em

larga escala.

Constrói-se esse percurso para compreender as mudanças no mundo do

trabalho contemporâneo por meio da reestruturação econômica. Aprender sobre os

paradigmas do desenvolvimento, sobretudo na apreciação das alterações do

trabalho, tendo reflexo direto no setor de serviços.

A discussão ganha notoriedade quando correlacionamos com a letalidade

das políticas neoliberais. Políticas desenvolvimentistas capazes de destituir o

trabalhador dos direitos sociais, criando uma nova ordem do trabalho representada

pelo trabalho temporário, terceirizado e prestador de serviço. O trabalhador é visto

como mero prestador de serviços, sem estabilidade e distante da proteção social.

Homens sem vínculo empregatício. O desemprego passa a figurar como ponto

chave nesse estudo. A crítica severa que se faz ao sistema capitalista é que não há

mais emprego para exploração da grande massa de trabalhadores. O número de

desprotegidos é maior do que o sistema possa alcançá-lo.
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As políticas neoliberais proporcionaram uma redução drástica do tamanho

do Estado, principalmente com a diminuição das políticas públicas de inclusão

social.

No segundo capítulo, pretende-se colocar em debate reflexões referentes

à atividade turística e o mercado de trabalho na cidade de Fortaleza. Compreender o

fenômeno da atividade turística como atividade de múltiplas interpretações e

conceitos dos mais diversificados. O turismo passa a existir como fenômeno da

modernidade associado à industrialização e à produção em massa. Caricatura direta

das mudanças no processo produtivo capitalista mais global.

Por esse capítulo, competi à identificação do espaço socialmente justo e

politicamente democrático. Indagar-se-á quanto ao modelo de desenvolvimento

turístico e as ocupações dos espaços públicos. Refletir-se-á as contradições do

processo de turistificação ou de produção do espaço físico que, em alguns casos,

responde em ações de degradação natural, uso irregular do solo, crescimento

desordenado, especulação imobiliária e entre outros agravos referentes aos

problemas espaciais.

O fato é que a atividade turística desemboca num potencial considerável

de transformação do espaço. Nesse sentido, pontua-se como prenúncio das

reflexões de que, no caso específico deste trabalho, a pretensão é analisar o turismo

na dimensão de totalidade.

Ainda nesse capítulo procura-se avaliar os modelos de políticas públicas

de turismo aplicado. Elegendo-se a Praia do Futuro devido a sua importância para a

dinâmica da atividade turística local e por ser um dos principais pontos de lazer dos

fortalezenses.

A reconstrução da história das políticas pública de turismo, tem seu

nascimento em relatos de 1957, com a Lei para a Criação do Conselho Municipal de

Turismo, órgão que se incumbiria de planejar as atividades turísticas na capital no

governo de Acrísio Moreira da Rocha. Passando pela criação da lei n° 1.249/71 que

intitularia a criação da Empresa Cearense de Turismo (EMCETUR).

Nos governos estaduais seguintes, o órgão modificou suas atribuições de

EMCETUR, posteriormente Companhia de Desenvolvimento Industrial e Turismo do

Ceará (CODITUR) e nos últimos anos pela Fundação de Turismo de Fortaleza

(FORTUR). Em 1995 tornar-se Secretaria de Turismo do Ceará (SETUR).



26

O projeto político de desenvolvimento do turismo do estado do Ceará,

adquire novas conotações no governo do Sr. Tasso Ribeiro Jereissati, gestão

intitulada como “Governo das Mudanças”, o do projeto era de inserir o Ceará no

mercado global. Para isso, o turismo é incluído entre os setores prioritários da

política de desenvolvimento do Governo Estadual.

Ainda nesse capítulo se encontra a transformação da Praia do Futuro. A

Praia do Futuro que nasce como produto do crescimento urbano da cidade de

Fortaleza. A cidade que se transforma a partir da construção do porto do Mucuripe,

tendo como reflexo a expansão industrial na presente proximidade do farol do

Mucuripe. Essa “metamorfose espacial” que impulsionaria a abertura de novas

avenidas e na transformação da cidade de Fortaleza em uma grande metrópole.

O terceiro capítulo propõe trazer à luz novas questões, partindo do

percurso metodológico com a construção de um perfil socioeconômico dos

vendedores ambulantes da Praia do Futuro.

Para a construção do perfil dos informais foi atribuído uma nomenclatura

específica de classificação, sendo assim determinado: 1) ponto móvel com

equipamentos desmontáveis de fácil manuseio e livre circulação; 2) ponto fixo, ou

seja, ambulantes determinados com estruturas não removíveis e 3) semi-fixo apesar

de possuir uma estrutura fixa de comercialização conseguem deslocar-se junto aos

freqüentadores.

O questionário aplicado junto aos trabalhadores informais, verificou as

condições de origem, trabalho, organização do trabalho, inclusão ao crédito, faixa

etária, estado civil, escolaridade, trajetória profissional, horas de trabalho,

rendimento mensal, tempo de trabalho, apreciações sobre o trabalho, qualificação

profissional, perspectivas e as condições de vida, natureza dos produtos

comercializados, diligências pela busca de emprego formal, acesso a bens duráveis

dentre outros assuntos abordados. Para a aplicação da pesquisa foram realizados

50 questionários, aliado sempre à observação participante.

A base teórica e conceitual que se assenta à pesquisa quanto ao

entendimento do espaço como construção social está embasada na obra do

geógrafo Milton Santos (1985, 1994, 1997) pesquisa rica em reflexões e análises.

Do exposto, depreende-se, pois, que a organização espacial constitui como a

natureza original, transformada pelo trabalho social.
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Elegeu a técnica de história de vida como a abordagem qualitativa mais

representativa para a pesquisa em questão.Através da história de vida pode-se

captar o que acontece no encontro do individuo com a sociedade, permite capturar

fragmentos sociais não identificados anteriormente, permite construir elementos do

presente fundados nas evocações passadas. Por essa ferramenta buscar-se-á

captar elementos da vida familiar, infância, escola, trabalho.

O principal entrave na pesquisa documental é a ausência de dados

oficiais, carência de documentação e registros oficiais na SETUR – Secretaria de

Turismo do Estado do Ceará. Para suprir essa deficiência realizou-se uma

reconstrução histórica dos projetos a partir da memória dos técnicos, no período de

1995 a 2008. Parte-se do pressuposto que a recuperação de memórias seria

interessante para contextualização das políticas.

Tais esforços são para entender de que forma as políticas públicas de

turismo aborda a temática da informalidade e como esse fenômeno vive, resiste e

conforma-se às situações sociais e econômicas a eles impostas. Desafio do estudo

é captar as suas visões de mundo estabelecendo suas redes de sociabilização e

construindo novas alternativas de organização da vida social.

Neste sentido, as circunstâncias em que foram produzidos os relatos

submeteram-se à vigilância metodológica do pesquisador, com a aproximação a

partir da observação participante. A interpretação dos resultados tem em vista a

contextualização dos fatos históricos e não apenas a transcrição dos

acontecimentos como uma "simples denúncia".

Considera-se que o turismo não deve ser concebido apenas como

atividade econômica ou mero fenômeno social, e sim, como um complexo processo

de intervenção capaz de alterar a estrutura social das comunidades receptoras.

Resta saber como as políticas públicas de turismo traduzem esses princípios.
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O REDESENHO DO SISTEMA CAPITALISMO
MUNDIAL: MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO

E A INFORMALIDADE
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CAPÍTULO 1 - O REDESENHO DO SISTEMA CAPITALISMO MUNDIAL:
MUDANÇAS NO MUNDO DO TRABALHO E A INFORMALIDADE

1.1 Os sentidos do trabalho

A palavra trabalho, nas sociedades civilizadas, tem em comum duas

dimensões principais: o sentido de realização de uma obra e reconhecimento social,

e o significado de esforço, dor, sofrimento. Pode-se assim dizer que o trabalho

assume duas forças que movem o homem: a luta pela sobrevivência e a

necessidade de inserção social. (BASTOS, 1995)

O trabalho não se limita somente à criação de valores de troca. O trabalho

implica um estilo de vida, uma posição na sociedade através do exercício de uma

profissão. (ANTUNES, 1995).

Reconhece-se que o trabalho se apresenta como uma forma de identidade

do ser humano, seu pilar mais significativo de existência enquanto ser social. Não é

por acaso que a questão do trabalho e sua influência na vida dos indivíduos vêm

sendo estudadas por vários autores (BASTOS, 1995), (FORRESTER, 1997), (LIMA,

1988), (MENDES, 1995), (TOURAINE, 1995). Um homem sem trabalho, de alguma

forma, passa a ser considerado e considerar-se à margem da vida social.

Essa discussão se coloca em pauta devido os desafios enfrentados pela

complexa realidade que se apresenta. Considerando que o homem ao produzir a

sua própria existência produz a si mesmo, entendendo que é através do trabalho, na

produção do novo, que o homem se diferencia dos outros, o trabalho é a forma

fundante do ser social, forma primeira da atividade humana. (ANTUNES, 1995)

Em nossa sociedade capitalista, os homens produzem historicamente sua

existência através do trabalho (MARX, 2002). Este trabalho propõe a reflexão e a

discussão sobre as mudanças na categoria “trabalho”, seus impactos sobre

pessoas, as conseqüências do desemprego e a falta de amparo da massa na

informalidade.

Muito se tem falado sobre o processo atual de transformações sociais,

tecnológicas e econômicas. A ameaça parece vir do fato de que a presente crise do

trabalho não dá sinais de transitoriedade; pelo contrário, aponta para profundas

alterações na lógica do sistema produtivo e nas relações de trabalho.
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Nessa formação onde a sociedade centrada no trabalho tem que conviver

com tendências de redução do emprego industrial com o avanço da indústria, a

ampliação de atividades em serviços, a diminuição da jornada de trabalho e o

aumento do desemprego em patamar elevado, como fica o sentido do trabalho?

Segundo Druck (1999) este é o tempo em que os homens que vivem do trabalho

precisam ser transformados a fim de que possa cumprir um papel chave na base da

produção industrial, simplesmente o de atender às necessidades do mercado.

Neste contexto, a função básica do Estado é a de garantir a manutenção

do modo capitalista de produção. O Estado “não ignora a condição de exploração do

trabalho, tanto não a ignora que desenvolve mecanismos eficazes para manter a

reprodução da dominação”. (MANDEL, 1982 p. 336)

Ao examinar as constituições que o Brasil já teve, e suas principais

emendas, faz-se uma importante revisão sobre conteúdos de nossa história.

Paradoxalmente, a legislação nacional é pródiga em amparar e valorizar o

trabalhador.  A Constituição Federal de 1937, no seu Art. 113 aponta que “a todos

cabe o direito de prover a própria subsistência e a de sua família, mediante trabalho

honesto. O poder público deve amparar, na forma da lei, os que estejam na

indigência”. Já em 1937 o trabalho é entendido como um direito de todos

Na Constituição Federal de 1967: Título III. Da Ordem Econômica e Social.

Art. 160 “A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento

nacional e a justiça social, com base nos seguintes princípios: valorização do

trabalho como condição da dignidade humana, liberdade de iniciativa e

desenvolvimento econômico”.

Nos modelos atuais está inserido na Constituição Federal de 1988: Da

Ordem Econômica e Financeira - Capítulo I - Dos princípios gerais da atividade

econômica. Art. 170: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna,

conforme os ditames da justiça social”.

A Constituição Federal de 1988 amplia sensivelmente os Direitos Sociais:

Art. 6: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos

desamparados, bem como amplia a cobertura do salário mínimo aos trabalhadores;

Art. 7: “IV apresenta o salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz

de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia,
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alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência

social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada

sua vinculação para qualquer fim”.

O valor do trabalho, legalmente, corresponde ao valor da dignidade

humana, dignidade esta circunscrita pelos direitos à alimentação, habitação,

vestuário, higiene e transporte. Contudo, os significados de “dignidade humana” e de

“necessidades normais” do trabalhador nos são dados pela condição real de vida da

classe trabalhadora brasileira.

1.2 A visão histórica do trabalho no sistema capitalista

A evolução da sociedade tem sido marcada por grandes acontecimentos.

Desde as sociedades nômades, passando pela agrícola e industrial, novos inventos

e descobertas forçaram mudanças no modelo de produção e organização social.

Segundo Gomes (1991), o capitalismo entra em cena na história pelo fato de terem

sido criadas todas as condições favoráveis ao seu surgimento como modo de

produção principal.

Nessa constituição histórica chega-se à sociedade industrial do século XX,

amplamente caracterizada pela aplicação dos princípios taylorista e fordista que

promoveram a especialização de funções, a padronização de processos e produtos,

bem como a produção em larga escala.

O processo de produção intitulado como fordismo foi criado em 1913, por

Henry Ford, e trouxe consigo inovações tecnológicas, novas formas diferenciadas de

gestão e novos princípios de organização da produção (GOUNET, 2002).Segundo

Gorz (2004), o modelo criou processo baseado na rigidez, descreve que a

organização do trabalho:

  Precisava ser imposta por uma rígida disciplina, por rígidas normas de
rendimento e dos tempos – determinados estritamente e cada centésimo de
segundo – alocados a cada tarefa parcelada, pois qualquer atraso de um
posto de trabalho repercutia no conjunto da cadeia; grandes estoques e
elevadas despesas de armazenamento; importância da mão-de-obra e não
diretamente produtiva que representava aproximadamente um quarto do
efetivo operário (GORZ, 2004, p.38).
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De acordo com Heloani (1994), o fordismo reformula o projeto de

administrar individualmente as particularidades de cada trabalhador no exercício dos

tempos e movimentos. Ford tinha em mente fabricar um veículo de preço

relativamente baixo (que para isso deveria ser produzido de modo padronizado), de

forma que fosse comprado em massa. (GOUNET, 2002).

A partir dessa necessidade, Ford modifica todo o processo de produção,

aplicando em sua fábrica os métodos elaborados por Friedrich Taylor, que em seu

conjunto são denominados taylorismo. (GOUNET, 2002).

O taylorismo tem como principal característica à individualização dos

salários, seja através do salário por peça produzida, seja através de prêmios

adicionais, forma de introduzir a competição entre os trabalhadores, objetivando o

aumento da produtividade do trabalho e evitando qualquer perda de tempo na

produção.

Os trabalhadores passam a ser avaliados e controlados, no desempenho

de cada tarefa, que agora é fragmentada. A alienação do trabalhador tenta se

apresentar como um dos subprodutos da "administração científica" quando, na

verdade, se perde o sentido da totalidade em relação ao processo produtivo e o

trabalhador, individualmente, fica fragmentado.

Durante a hegemonia do fordismo no cenário da organização do trabalho,

a oferta de emprego era elevada, pois, pelo caráter de produção e consumo de

massa, a própria organização do trabalho precisava oferecer trabalho e renda para o

mercado consumir cada vez mais.

A era industrial viveu seus momentos de apogeu por muitos anos,

fortalecendo a economia dos países ditos de Primeiro Mundo. Para Hobsbawm

(1995), o desenvolvimento industrial gerou o processo da substituição da

capacidade humana de trabalho pela capacidade das máquinas, diminuindo a

capacidade de gerar empregos.

Na década de 60, a fuga do trabalho contribuiu para o esgotamento da

organização do trabalho. O elevado ritmo de produção, os baixos salários, as novas

tecnologias, como elucida Heloani (1994), causavam um choque com o ritmo de

crescimento econômico. A recessão de 1973, aliada ao choque do petróleo, fez das

décadas de 70 e 80 um período de reestruturação econômica com reajustes sociais

e políticos. As novas formas de trabalho provocadas pela reestruturação econômica

se apresentam agora de forma multifacetada.



33

Com o choque da “crise do petróleo” chega ao fim à era de crescimento

ininterrupto, como nos aponta Eatwell (1996). Cria-se um desgaste na economia

mundial atribuído às políticas deflacionárias estabelecidas em resposta à elevação

dos preços desse poderoso insumo energético e industrial.

Nesse cenário, afirma-nos Druck (1999), que nasceu um novo

pensamento econômico denominado de ‘Toyotismo’ que emerge como uma

resposta à crise do fordismo nos anos 70, a fim de adaptar-se melhor às mudanças

tecnológicas, à flexibilidade e integração dos sistemas de produção. O fato causa

um enxugamento dos empregos e a concorrência se intensifica entre a classe

trabalhadora.

Para Harvey (2000), o período de 1965 a 1973 explicita a incapacidade do

fordismo de conter as contradições inerentes ao capitalismo. Na década de 1980

aceleram-se as profundas transformações no mundo do trabalho. A partir da década

de 90, mais intensamente, o quadro se transforma com o surto tecnológico. Rifkin

(1995) nos alerta sobre a influência da automação que passa a dominar um espaço

cada vez maior, incrementando sua aplicação nos setores industriais.

Para Ianni (1994), essa mudança contextual, a entrada de tecnologias

inovadoras e as novas demandas do mercado estremecem, até então, a sólida base

taylorista/fordista, ampliando a necessidade de flexibilizar o trabalho e a produção.

Ainda, segundo Gorz (1995, p.135) a evolução mundial da economia se

caracteriza por “combinar um nível cada vez mais elevado de informatização e de

robotização com um novo modelo de organização que permite o máximo de

flexibilidade na gestão dos efetivos”.

Com base em Alves (1999) é trazida à tona a inversão do que antes era

visto como “excesso de trabalhadores assalariados” no período industrial e que hoje

é a “população trabalhadora excluída”, ou “sobrantes do sistema” para Castel

(2002). De acordo com Alves (1999):

Excluídos da nova ordem capitalista, que são as massas de
desempregados e subproletários do sistema de exploração do capital, em
decorrência do desenvolvimento da produtividade do trabalho, cuja
impossibilidade real de serem incluídos pela nova ordem capitalista
aparece, no plano contingente, meramente como índices do desemprego
estrutural (ou ainda da subproletarização tardia. (ALVES, 1999, p. 61).
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De forma mais clara, o crescimento da produção industrial com a

reestruturação produtiva promovida a partir das mudanças tecnológicas foram

implementadas e tiveram sucesso, mas, sem a contrapartida do incremento do

emprego. Ainda para Alves (1999, p. 61), o discurso do capitalismo mundial é, cada

vez mais, o de “introduzir novas tecnologias (...) e novos padrões”, não apenas na

indústria, mas no setor de serviços, os quais tendem a não possuir mais capacidade

de absorver a parcela de trabalhadores assalariados que estão à procura de

empregos. O que Alves (1999) chama de “subproletarização do emprego” é um

componente estrutural de um novo complexo do trabalho que se instaura no bojo do

mundo moderno do trabalho.

O fato, agora, é que transformações do trabalho indicam que num primeiro

momento, pensando conforme a lógica do capital, tudo fazia crer que os postos de

trabalho perdidos no setor industrial seriam substituídos por outros, em setores

como o de serviços. Da mesma forma, tudo indicava que apenas os cargos que

exigiam menor qualificação seriam mais duramente atingidos pela crise.

O fato é, entretanto, que os trabalhadores expulsos do trabalho

assalariado, não conseguem reconquistar sua inserção no mercado de trabalho.

Gorz (1995:136) afirma que “não será mais possível [...] contar com os serviços para

absorver a força de trabalho eliminada pela indústria, (...) o desemprego das

pessoas qualificadas triplicou e aumentou mais rapidamente a taxa de desemprego

total”.

A análise volta-se para a preocupação da ausência de postos de trabalho,

revelando que a problemática central está à margem desta discussão. Trata-se de

saber, então, “como” ocorre a inserção do homem no processo produtivo, mas se

estão abertas oportunidades para que essa inserção efetivamente aconteça.

As mudanças, sem dúvida, vão continuar acontecendo e influenciando

indivíduos, organizações e nações. A história está permanentemente sendo

construída. “Nada foi nem jamais será definitivo, nem mesmo as situações mais

petrificadas. Como se viu muito bem ao longo deste século. E não se trata hoje de

um ‘fim da história’, como tentaram nos fazer crer, mas, pelo contrário, de um

florescimento da história, agitada como nunca [...]” (FORESTER, 1997, p. 109).

Resta, então, conhecer por quais caminhos avança a nova lógica do

mercado e do mundo do trabalho.
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1.3 Mudanças no mundo do trabalho contemporâneo

As transformações recentes do sistema capitalista por meio da

reestruturação econômica, e os paradigmas do desenvolvimento são importantes

para este presente estudo, sobretudo na apreciação das alterações do mundo do

trabalho, com seu reflexo sobre o setor de serviços, da atividade turística.

Os resultados mais evidentes deste processo são a lenta deterioração da

condição salarial, bem como o alto índice de “inaptos” ao sistema.  É notória a

mudança do ambiente macroeconômico, marcada pela hegemonia das políticas de

corte neoliberal que priorizam a reestruturação produtiva.

Das transformações do capitalismo contemporâneo, parte-se do objetivo

de entender como se processam as novas formas de reprodução do modo de

produção capitalista. Para tanto, apresenta-se um período de tempo, fim da década

de 80 aos dias atuais, como os governos foram determinados pelas políticas

neoliberais e pela abertura econômica do Estado brasileiro, e, no caso especifico o

Ceará pela influência da Era Tasso Jereissati.

Discorrer sobre a reestruturação o capitalismo é falar sobre a

transformação do mundo do trabalho. Considera-se, nessa perspectiva, que a

investigação desse estudo enfrentou o fenômeno estrutural do desemprego,

subemprego e as condições precarizadas do trabalho, que são problemas chaves

nos dias de hoje. Portanto, é preciso compreender um sistema capitalista que

passou de um então regime de acumulação centrado na esfera da produção para

um “regime de acumulação com dominância financeira” (CHESNAIS, 1996, p. 24).

Delinear-se, então, nas palavras de Chesnais, um sistema de relações

econômicas e sociais cujo centro é a finança e que está apoiado nas instituições

financeiras em escala mundial.

Contudo, o movimento do capital funciona em permanente conflito. Para

Mészaros (2002) o sistema capitalista contemporâneo é responsável por “impor uma

crescente obsolescência dos valores de uso das mercadorias, bem como, criar

novas necessidades de consumo, aumentando a exploração dos trabalhadores,

terceirizando, financeirizando empresas”. (MÉSZAROS; 2002 p. 634).

Tal precarização é capaz de expor os trabalhadores a serem reduzidos à

condição de “força-de-trabalho supérfluo” (MÉSZAROS, 2002, p. 343); trabalhadores

são costumeiramente levados à flexibilização de seus direitos sociais e trabalhistas,
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em busca de garantir elementos para sua sobrevivência; trabalhadores que

convivem com os critérios da competitividade e da produtividade, obras do sistema

de reestruturação produtiva e da subordinação ao capital financeiro.

Mas, antes de ater-se às conseqüências desse redesenho mundial do

capitalismo, é preciso entender o percurso da história, a transformação decorrida

pelo processo de “mundialização” do capital, bem como das políticas neoliberais.

Para falar das implicações do capitalismo contemporâneo é necessário conhecer

algumas terminologias tais como mundialização do capital, globalização e

neoliberalismo.

O termo “mundialização” 3, de origem francesa teve mais dificuldades de

se impor porque, primeiramente, a língua inglesa tem maior influência no mundo, e o

termo conceitualmente mais claro são “globais” ou “globalização”. Para Chesnais, a

idéia de mundialização se define com o conceito de que “se a economia se

mundializou, seria importante construir depressa instituições políticas mundiais

capazes de dominar o seu movimento” (CHESNAIS, 1996, p. 24) (a).

Conforme Chesnais, o processo de mundialização do capital é, na

verdade, uma “nova configuração do capitalismo mundial e dos mecanismos que

comandam os seus desempenho e regulação” (CHESNAIS, 1996, p.13). O

pensamento único predomina ao longo das últimas décadas e, juntamente com o

aumento da competitividade levou à reestruturação produtiva e às profundas

transformações no mundo do trabalho. Conforme Antunes:

(...) quanto mais se avança na competitividade intercapitalista, quanto mais
se desenvolve a tecnologia concorrencial, maior é a desmontagem de
inúmeros parques industriais que não conseguem acompanhar sua
velocidade intensa. (...) pelo Brasil, os exemplos são crescentes e
acarretam repercussões profundas no enorme contingente de força humana
de trabalho presente nestes países. (ANTUNES, 1999, p.2)

A questão central é que, com a crise do sistema capitalista, consiste

exatamente no nascimento da política neoliberal. Segundo Chesnais, o sistema está

3. Para Chesnais (2003) vive-se na era da mundialização do capital, uma época caracterizada pela
crescente importância do capital financeiro sobre o sistema produtivo. Momento em que os diversos
Estados nacionais se subordinam à lógica do capital, sendo obrigados a abrir mão das barreiras de
proteção às suas economias, padecendo as políticas sociais nacionais, a fim de permitir a livre
movimentação de capitais financeiros.
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em crise interna decorrente dos limites do sistema de acumulação sob dominação

financeira:

Estamos em face de uma crise econômica maior, que exprime os limites do
regime de acumulação sob dominância financeira. [...] A crise traduz a
impossibilidade de assegurar a uma quantidade suficiente de capital as
condições para que se complete o ciclo de valorização, de produção e de
comercialização, de criação e de realização do valor e da mais-valia, e isso
em razão da insuficiência endêmica de demanda solvente mundial.
(CHESNAIS, 1998, p. 52)

A partir das análises de Chesnais (1994), apresenta-se o sentido da nova

etapa do desenvolvimento do capitalismo mundial, para, então, chegar-se ao centro

dos impactos sobre o mundo do trabalho mundialização.

Para Harvey (2000) define que as inovações no processo de produção, a

inserção de novos mercados e a insurgência de novas técnicas de trabalho foram

responsáveis pelas novas condições de trabalho.

A questão que se pode fazer em cima do pensamento de Harvey (2000) é

qual a marca dessa sociedade pós-moderna? Ele responde que a marca da vida

pós-moderna é uma sociedade global sem fronteiras, com poderes inovadores.

Assim, a reestruturação produtiva parte antes demais nada, de aspectos

estruturalmente constitutivos do capitalismo enquanto sistema mundial. Um

capitalismo estruturado na própria tensão imposta pela concorrência de mercado,

que impele os vários capitais a expandir-se e a transformar-se por meio da

acumulação progressiva e sem tréguas.

É nesse cenário econômico de uma sociedade sem fronteiras que o

trabalhador tem que se adaptar. Ressalta Chesnais (1994) que esse panorama é

caracterizado pela libertação das “forças do mercado” e dos entraves interpostos ao

movimento dos negócios. Como conseqüência para o mundo do trabalho, diz

Harvey:
O trabalho organizado foi solapado pela reconstrução de focos de
acumulação flexível (...) a acumulação flexível parece implicar níveis
relativamente altos desemprego ‘estrutural’, rápida destruição e
reconstrução de habilidades, ganhos modestos de salários reais e
retrocesso do poder sindical - uma das colunas políticas do regime fordista.
O mercado de trabalho, por exemplo, passou por uma radical
reestruturação. Diante da forte volatilidade do mercado, do aumento da
competição e do estreitamento das margens de lucro, os patrões tiraram
proveito do enfraquecimento do poder sindical e da grande quantidade de
mão-de-obra excedente (desempregados ou subempregados) para impor
regimes e contratos de trabalho mais flexíveis. (HARVEY, 1993 apud IANNI,
1994, p. 4).
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Outro pensamento que reforça esse entendimento é de Ianni (1994), que

atenta para o fato de que, numa sociedade cada vez mais mundializada, modificam-

se com extrema rapidez os padrões de sociabilidade, vida cultural e consciência, o

que atinge, em conseqüência, os padrões de organização do trabalho e da

consciência social:

O padrão flexível de organização da produção modifica as condições sociais
e as técnicas de organização do trabalho, torna o trabalhador polivalente,
abre perspectivas de mobilidade social vertical e horizontal, acima e abaixo,
mas também intensifica a tecnificação da força produtiva do trabalho,
potenciando-a. O trabalhador é levado a ajustar-se às novas exigências da
produção de mercadoria e excedente, lucro ou mais-valia. Em última
instância, o que comanda a flexibilização do trabalho e do trabalhador é um
novo padrão de racionalidade do processo de reprodução ampliada do
capital, lançado em escala global. (IANNI, 1994, p. 5)

O mundo moderno alicerçado sobre a relação capitalista reflete o mundo

da exploração do trabalho, da sucção da mais-valia produzida para a acumulação

mundial. Acumula-se para financeirizar e financeiriza-se para acumular. Esta lógica

racional exige que o produto do trabalho social seja concentrado em grandes centros

financeiros, que o homem continue sendo um ser não-emancipado, não-livre, dada a

necessidade ininterrupta de precisar vender sua força de trabalho nesse novo

contexto. Em Harvey (1998) entendem-se as conseqüências desse processo:

Podemos entender como a acumulação flexível implicou em níveis
relativamente altos de desemprego, rápida mobilidade e disposição de
habilidades e mão-de-obra, baixos salários e maior poderio do patronato.
Para manter a competitividade e garantia de melhores lucros, as empresas
passaram continuamente a tirar proveito do alto nível de desempregados e
subempregados com a imposição de flexibilidade de contratos com estes
trabalhadores. (HARVEY 2004, p. 142)

À luz dessa reflexão ousa-se discordar de Rifkin (1998) que afirma haver

um inevitável e sistemático declínio dos empregos e mais ainda o próprio fim do

trabalho e sua provável eliminação do processo de produção no futuro:

Estamos entrando em uma nova era de mercados globais e de produção
automatizada. A estrada para uma economia quase sem trabalhadores está
à vista. (...) o fim do trabalho poderia significar a sentença de morte para a
civilização como a conhecemos. O fim do trabalho poderia também sinalizar
uma grande transformação social, um renascimento do espírito humano.
(RIFKIN, 1998, p. 315).
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A visão de Rifkin (1998) flerta com o extremismo antagônico da existência

de um mercado global com a inexistência futura de trabalho assalariado, ou o

próprio fim do trabalho, da forma como ele o concebe a luz dessa reflexão. Atreve-se

discordar de Rifkin (1998), pois é entendido que a interface desses impactos, na

visão de mundo, produz resultados extremamente perversos para a humanidade,

como o aumento da exclusão social, elevação dos índices de desemprego e da

concentração de riqueza produzida.

A mudança no paradigma do trabalho na sociedade torna-o

progressivamente mais flexível, o emprego tradicional cada vez mais distante e faz

aumentar profundamente a informalidade do trabalho. Como conseqüências claras

desse redesenho no sistema capitalista, vê-se a disparidade de renda, bem como a

pobreza, o desemprego e o subemprego que engrossam cada vez mais a exclusão

social 4.

Cabe aqui compreender como o processo de reestruturação produtiva foi

responsável pela transformação do mundo do trabalho. Como uma sociedade sem

fronteiras passou a ser moldada, como as ideologias neoliberais de flexibilização do

mercado ganharam campo. Como o discurso afamado das políticas neoliberais foi

responsável para a formação do Estado mínimo. A pergunta central que se faz é

como o déficit social poderá ser (re) compensado por políticas públicas tão

excludentes.

1. 4 Trabalho e o contexto neoliberal

Os críticos ao sistema afirmam que a economia neoliberal apenas

beneficia as grandes potências econômicas e as empresas multinacionais. Os

países em via de desenvolvimento como o Brasil sofrem com os resultados de uma

4. Compreender, portanto, a expressão a “classe-que-vive-do-trabalho”, a classe trabalhadora de
hoje, de modo ampliado, implica entender este conjunto de seres sociais que vivem da venda da sua
força de trabalho, que são assalariados e desprovidos dos meios de produção. Como todo trabalho
produtivo é assalariado, mas nem todo trabalhador assalariado é produtivo, uma noção
contemporânea de classe trabalhadora deve incorporar a totalidade dos trabalhadores assalariados.
(ANTUNES, 1999)

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/empresas_multinacionais.htm
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política neoliberal. Nestes países, são apontadas como causas do neoliberalismo:

desemprego, baixos salários, aumento das diferenças sociais e dependência do

capital internacional.

Para Toledo (1997) à medida que o Estado neoliberal ganha força a

tendência é que ocorra um isolamento entre o social e a economia de mercado.

Historicamente depois da que a dissolução da União Soviética selou o insucesso

das economias centralizadas, a expressão "neoliberalismo" passou a ser

amplamente usada pelos meios de comunicação.

Antecedentes revelam que o movimento neoliberal caracterizou-se, num

primeiro momento, pela mudança da postura liberal em relação ao papel do estado

na vida econômica das democracias capitalistas.

O fato é que o movimento ganha força a partir da reação teórica e política

contra o Estado intervencionista e de bem-estar. Na opinião de Keynes o Estado

deveria assumir o papel de interventor da política fiscal “como instrumento de

redistribuição direta, ou como suporte financeiro para a criação de aparelhos de

consumo coletivo” (LOPES; 1995, p.3).

As idéias neoliberais começam a ganhar terreno a partir de 1973, quando

ocorre à grande crise do modelo econômico do pós-guerra através das baixas taxas

de crescimento econômico e das altas taxas inflacionarias. Nesse cenário que se

instalou o início de uma longa e profunda recessão. Os economistas passariam

então a formular planos que se promovem a estabilidade financeira, mesmo que as

concretizações implicassem em medidas drásticas disciplinamento orçamentário,

contenção dos gastos com bem-estar, reformas fiscais e redução de impostos para

os altos rendimentos.

As principais conseqüências da implantação de um programa neoliberal

seriam “a deflação, a desmontagem de serviços públicos, as privatizações de

empresas, o crescimento de capital corrupto e polarização social” (ANDERSON,

1995, p. 19), seguidas da ampliação das diferenças sociais e da quebra do aparato

industrial 5.

5. Para o neoliberalismo, o Estado (setor público) é o responsável pela crise, pela ineficiência. O setor
privado é sinônimo de eficiência, qualidade, eqüidade. Para chegar à eficiência é necessário que
todos os direitos (conquistas sociais como a educação, saúde, transportes, empregos) sejam regidos
pelas leis do mercado (MARTINS, 1997, p.143).
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À experiência neoliberal inglesa segui-se em direção a outras partes do

mundo como os Estados Unidos, com Reagan; em 1982, na Alemanha com Khol.

Em seguida, quase todos os países do Norte da Europa Ocidental adotaram o

modelo da política neoliberal.

A partir de 1989, após uma reunião entre funcionários do governo norte-

americano e os organismos financeiros internacionais como o FMI – Fundo Mundial

de Investimento, Banco Mundial e BIRD – Banco Internacional para a Reconstrução

e o Desenvolvimento, denominaram o Consenso de Washington. Por meio deste

instrumento definiu-se a condição para conceder cooperações financeiras externa,

bilaterais e/ou multilaterais. As medidas a serem seguidas seriam capazes para

consolidar a proposta da política neoliberal em todo o mundo, enfatizando-se dois

pontos básicos: a redução do tamanho do Estado e abertura da economia.

No Brasil, com a eleição de Fernando Collor de Mello, em 1989, inicia-se o

combate aos gastos excessivos do Estado, ações de combate à má distribuição de

renda, a situação depredada da saúde, da educação e de todas as políticas sociais

é investida duramente. (LOPES, 1995)

Com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, a reedição do avanço

neoliberal no Brasil se afirma de forma definitiva. A idéia era propor e executar um

plano de combate à hiperinflação e construir no imaginário das pessoas a

perspectiva de uma era de estabilidade. O receituário do plano tem duas facetas:

enquanto a economia se recupera, o social piora. (LOPES, 1995)

Entretanto, a letalidade maior do neoliberalismo é a desesperança que se

instalou e o medo da mudança, da reforma, da experimentação. Essas experiências

demonstram que as políticas neoliberais, enquanto ideologias, alcançaram

hegemonia. Contudo na opinião de Anderson (1995), qualquer balanço atual sobre o

neoliberalismo só pode ser provisório, por este ser ainda um movimento inacabado.

É nesse cenário que as políticas sociais assumem características

diferentes das defrontadas atualmente: foram considerados assistencialistas no

período monárquico, parternalistas na corrente liberal e o que hoje se vê é o governo

transferindo suas responsabilidades a diversos setores da sociedade. No

neoliberalismo, o paternalismo permanece, mas numa situação muito mais drástica,
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porque o Estado diminuiu seus gastos sociais e aumentou seu controle político.

(LOPES, 1995).

Nesse sentido, destaca-se a necessidade de novas práticas políticas

porque a realidade continua sendo injusta e dura com os menos favorecidos. A

realidade também tem mudado e novos velhos discursos, novas velhas práticas

políticas são hoje pouco convincentes para as grandes massas que sofrem as

conseqüências da exclusão e da desintegração de suas esperanças.

Na ponta dessa história, encontra-se a figura do trabalhador, esse atingido

diretamente pelas transformações do mundo do trabalho e pelas investidas das

políticas neoliberais que preconizam a defesa do Estado mínimo. Ameaçados nas

formas de contratação temporárias, abusos nos estágios e a contratação de pessoas

jurídicas em vez de contratos de trabalho.  Uma vez que tais idéias são aplicadas, o

que se vê são desregulamentação das relações trabalhistas. Esta dinâmica

produtiva acaba por construir uma realidade na qual o trabalhador se vê

permanentemente ameaçado com a perda do emprego. Isso é apenas uma síntese

da flexibilização e precarização trabalhista fornecida pelo grau de formalização das

relações de trabalho. (LOPES, 1995).

Para Druck (1999) “O projeto neoliberal dá nova direção e conseguem

articular os países do centro redefinindo as suas relações com os países periféricos,

através das principais instituições financeiras internacionais FMI e Banco Mundial.”

(DRUCK, 1999, p. 27).

O modelo do Welfare State 6 fracassou na sua tentativa de dar respostas

às inúmeras demandas sociais que emergiram a partir da década de 30. Acerca do

keynesianismo, modelo político que tinha como princípio que o Estado deveria

intervir na economia chegava ao fim na década de 70. Os EUA enfrentavam uma

queda de rentabilidade acarretada por uma inflação ocasionada pelo aumento de

custos com capital fixo, por uma desaceleração da produção. (DRUCK, 1999).

6. Utiliza-se uma definição bastante ampla de Welfare State, que é entendido como a mobilização em
larga escala do aparelho de Estado em uma sociedade capitalista a fim de executar medidas
orientadas diretamente ao bem-estar de sua população.  (SOUZA, 1999)
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Aquela condição estável, os direitos e a proteção social aos quais tinham

acesso à maioria dos trabalhadores dos países desenvolvidos passaram a ser

considerados, notadamente pela retórica e pelas práticas neoliberais que se

tornaram dominantes nos últimos anos, como contrários aos imperativos da

competitividade e conseqüentemente da rentabilidade econômica.

A atual tendência do mercado é reduzir o número de trabalhadores centrais
e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra facilmente e é
demitida sem custos quando as coisas ficam ruins.(HARVEY, 2004, p. 144).

No Brasil, as conseqüências destas práticas são mais avassaladoras, pois

o país vive num contexto de exclusão social. É bem verdade, diz Nogueira (2004)

que o Brasil “de certo modo, defrontou-se na suas insuficiências e com o peso do

seu passado” (NOGUEIRA, 2004, p. 18).

A gravidade da situação social brasileira herdada de muitos anos e

décadas resistem a raízes profundas. Para Ianni (1989) “enquanto a economia

cresce e o poder elitista fortalece, as massas dos trabalhadores padecem” (IANNI,

1989, p. 146). Radicaliza ainda mais na defesa de que a “sociedade brasileira se

caracteriza pela maior discrepância existente no mundo entre seus indicadores

econômicos e seus indicadores sociais”. (IANNI, 1998, p. 147).

É sabido que o desemprego é um problema estrutural do capitalismo, e

que no Brasil nunca houve uma política efetiva de pleno emprego e o bem-estar

social.(DRUCK, 1999).

O crescimento econômico, ou melhor, a ausência dele, tem sido apontada

como o principal fator para os altos níveis de desemprego no Brasil Contudo, o

desemprego estrutural, aquele em que a vaga do trabalhador foi substituída por

máquinas ou processos produtivos mais modernos, não se resolve apenas pelo

crescimento econômico. Em muitos lugares, inclusive no Brasil, culpou-se a

tecnologia (que estaria roubando empregos e condenando os trabalhadores à

indigência). Não há dúvida de que a tecnologia participa do processo, mas é um

equívoco condená-la como a vilã do desemprego estrutural.

Nos últimos anos a tendência neoliberal, nos fala Oliveira (1988), passou a

justificar a diminuição dos gastos com bens e serviços sociais públicos, sob o

pretexto de que ocasionavam uma diminuição dos recursos de investimento e

crescimento, onerando demasiadamente a carga fiscal nas economias capitalistas.
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O ideal se distancia do real, como diz Oliveira (1988) “a tarefa da esfera pública é,

pois, a de criar medidas, tendo como pressuposto as diversas necessidades da

reprodução social” (OLIVEIRA, 1988, p.22).

O fato é que o ideário neoliberal coloca como instância reguladora

políticas e práticas que recaem sobre os ombros dos trabalhadores com um

sentimento de insegurança social.

Com a agudização dos problemas sociais decorrentes da crise, o

capitalismo acaba se consolidando como monopolista e a intervenção do Estado

passa a assumir novas características no sentido de que as ações devem ser

planejadas a minimizar os efeitos das crises do capitalismo. Os programas

governamentais passam a não ter recursos suficientes e não possuem garantias de

continuidade, deixando espaço aberto à livre atuação do mercado. Com isso, passou

a ocorrer o desmonte da rede de proteção social, antes mantida pelo Estado.

(OLIVEIRA, 1988).

Esta visão de um Estado mínimo predominou até meados dos anos

noventa do século passado, quando “(...) governantes seduzidos pelo discurso

liberal do Estado mínimo descobrissem que as carências nas áreas de saúde,

educação, habitação e outras jamais serão atendidas por uma abstração chamada

mercado”. (RAMOS, 2005, p. 52)

No discurso desenvolvimentista que as políticas neoliberais se infiltraram.

É sabido que o neoliberalismo suprime e reduz direitos sociais através da política de

desregulamentação do mercado de trabalho. Buscando, portanto, consolidar uma

política de abertura comercial engendra em um processo de desindustrialização e de

desnacionalização dos parques indústrias. Favorecendo a política de abertura

comercial.

Os defensores do neoliberalismo acreditam que este sistema é capaz de

proporcionar o desenvolvimento econômico e social de um país. Defendem que o

neoliberalismo deixa a economia mais competitiva, proporciona o desenvolvimento

tecnológico e, através da livre concorrência, faz os preços e a inflação caírem. O fato

é que política neoliberal promove um agravamento devido a supremacia do mercado

como mecanismo de distribuição de bens e serviços e em contraposição apóia o

desmonte das políticas sociais.
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1.5 Desemprego e informalidade: caminhos que se cruzam

As pessoas que perderam o emprego formal encontram no mercado

informal uma alternativa de sobrevivência. Considera-se trabalho informal toda

atividade desprovida dos direitos e garantias presentes na carteira de trabalho.

A Carteira de Trabalho e Previdência Social é uma garantia do empregado

brasileiro e permite o acesso aos principais direitos trabalhistas, como seguro-

desemprego, benefícios previdenciário e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

(FGTS).

 O desemprego passa a figurar como ponto fundamental nesse estudo. A

crítica ao sistema capitalista é que não há mais emprego para exploração da grande

massa de trabalhadores. As pessoas “que não se encaixam em nenhuma forma de

organização social [...] são forçadas a viver num leprosário social que já compreende

a maior parte do planeta”. (KURZ, 1992, p.195).

A metáfora extemporânea de “leprosário social” utilizado por Kurz (1992)

define bem o agravamento da transformação do mundo do trabalho contemporâneo,

onde inúmeros trabalhadores se refugiam na informalidade como o único e viável

abrigo social.

Dentre as alterações do trabalho formal identificam-se os contrato por

tempo determinado, subcontratação e trabalhadores expostos a condições precárias

de trabalho são algumas referências apontadas por diversos autores. Para Harvey

(2004):

A atual tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número de
trabalhadores centrais e empregar cada vez mais uma força de trabalho que
entra facilmente e é demitida sem custos quando as coisas ficam ruins.
(HARVEY, 2004, p. 144).

Os (des) caminhos das condições de trabalho e a deteriorização das da

vida para os trabalhadores já haviam sido alardeados por Castel (2002).  O fato é

que a sociedade se aponta a caminhar em direção ao desconhecido, Forrester

(1997) alerta sobre a sociedade de excluídos, nocivos, supérfluos e inúteis que não

terão razão de viver e, ainda mais, poderão ser considerados como “pesos mortos”

numa sociedade que terá que sustentá-los ou conviver com sua marginalidade e

criminalidade. A autora critica a sociedade que produz vítimas do desemprego e

http://www.lotecultural.com/25/08/2007/sobre-desemprego-e-informalidade/
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ainda as faz sentirem envergonhadas por estarem excluídas do processo produtivo

como incompetentes ou incapazes de manter-se empregadas.

Para Touraine (1995) a perca da identidade do homem para com o

trabalho, afirmando que os excluídos não se definem por aquilo que fazem, mas pelo

que não fazem, pela marginalidade e desemprego. Segundo o autor, os excluídos do

mercado de trabalho e, portanto, do mundo da produção e do consumo, são

devorados pela anemia social.

Fato também mencionado por Antunes (2001) quando se refere ao

contingente de trabalhadores que estão excluídos do mercado formal de emprego,

oferecendo sua força de trabalho sob a forma de trabalho parcial e temporário.

O historiador inglês Eric Hobsbawm (1994) já dizia que “o mercado exclui

como o gás carbônico polui”. Já Gaudêncio Frigotto (1998) vai mais além, afirmando

que esta dinâmica estabelece para milhões de sobrantes uma “existência provisória

sem prazo”. O capitalismo já não produz somente a marginalização, mas,

exatamente, a exclusão e a instalação da precariedade por toda parte.

Tomando a visão Chesnais (1998), descreve que a exclusão social é

produto “... de destruição não apenas de empregos, mas de sistemas sociais de

produção inteiros” (CHESNAIS, 1998).

Durante toda a história inúmeros autores se posicionaram a respeito da

transformação do mundo do trabalho e a exclusão social, mas o fato é que os

trabalhadores informais carecem de uma estratégia ou política de inserção de modo

a que se possam integrar e ser aceitos pela sociedade que os rodeia.

O fato é que o setor informal passa, então, a figurar no contexto da

economia urbana como sendo relevante para a manutenção da ordem social.

(SOUZA, 1980). Capaz de ocupar, mesmo de forma precarizadas, os excluídos do

mercado de trabalho formal. Como a informalidade se acerca do segmento de

serviços, é então, nesse cenário que o turismo ganha evidência pela ocupação

desses trabalhadores. A fragilidade da estrutura do mercado empurra-nos para a

visão de que o turismo atua como amparo para a informalidade.

O tema economia informal ganhou evidência na mídia e na literatura

sócio-econômica e pode representar fenômenos distintos, que vão desde a pura e

simples evasão fiscal até meras atividades de sobrevivência de populações

marginalizadas no mercado de trabalho.
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De acordo com a matéria do jornal O Povo, do dia 5 de janeiro de 2008,

intitulada "Verão aquece mercado informal”, revela que a pesquisa realizada pelo

IDT - Instituto do Desenvolvimento do Trabalho que a cerca de um milhão e meio de

jovens, com idades entre 16 a 24 anos estariam desempregados no Estado. A

informalidade é uma saída de emergência, funcionando como uma válvula de

escape da economia que não cresce a ponto de gerar empregos de pior qualidade.

(O POVO, 2008).

O fato é que o setor informal funciona como "abrigo" aos trabalhadores

pouco, ou sem nenhuma qualificação para o trabalho urbano moderno, segundo

algumas interpretações mais recentes, pela não possibilidade, ou não viabilidade

econômica.

De acordo ainda com a matéria acima, já mencionada, para o IBGE –

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o fenômeno da informalidade precisa

ser analisado em Fortaleza quanto à perspectiva não apenas de cidade, mas sim de

metrópole com cerca de 3,4 milhões de habitantes em sua região Metropolitana.

De acordo com o caderno de economia, edição 13/04/08, do jornal O

Povo, segundo informação da Associação dos Vendedores Ambulantes Autônomos

do Ceará, existe aproximadamente em todo Estado cerca de 12,5 mil cadastrados 7.

A mesma matéria demonstrava que a maioria das empresas do mercado

informal tem suas dependências no próprio domicilio do proprietário do negócio 91,2

mil delas funcionam desse modo. Outras 106 mil ampliam seu funcionamento para

foram de casa. Já 11,8 mil atuam em ambos locais. (O POVO, 2008)

De acordo com a matéria do Jornal o Povo, do dia 13/04/08, as principais

razões da informalidade seriam: por não encontrarem empregos 79.033

entrevistados, oportunidades de fazer sociedade 795, horário flexível 1.052;

independência 32.596; tradição familiar 40.966; experiência na área 15.118; negocio

promissor 11.181; era um trabalho secundário 1.751; outros motivos 5.770. (O

POVO, 2008)

&. Fontes das informações foram extraídas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico. Diretoria
de Pesquisa. Coordenação de trabalhos e rendimentos. Economia Informal Urbana 2004.  (JORNAL
O POVO. Fortaleza-ce. Caderno Economia. P.28 – 29. Dias 13/04/08)
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A matéria aborda a questão da divisão sexual do trabalho com há maior

participação dos homens. Outro fato é a dificuldade em encontrar emprego não mais

se circunscrever aos redutos de baixa escolaridade, mas tem corroído todos os

níveis educacionais sem fazer acepção de pessoas. O segmento de serviços é um

absorvedor da mão-de-obra excluída das demais atividades econômicas. (O POVO,

2008)

A economia informal não se apresenta como um fenômeno transitório,

nem essas desaparecerão espontaneamente em um futuro previsível. Não se

aborda apenas problemas pontuais de privação de necessidades básicas, mas de

uma legião de pessoas que não tiveram condições de atender as demandas de um

mercado em constante mudança. (YÁZIGI, 2000)

Os estudos referentes às atividades econômicas dos informais têm sido

amplamente realizados por vários campos das ciências sociais, na tentativa de

construir uma caracterização mais precisa e um arcabouço teórico conceitual que

possibilite a ampliação dos conhecimentos e o melhor entendimento sobre o

fenômeno. (YÁZIGI, 2000)

Quais os motivos que empurram esses trabalhadores para a

informalidade? Existem duas hipóteses que justificam este mercado. A primeira diz

respeito ao desemprego, pela própria vontade do trabalhador, isto é, profissionais

que não se sujeitam ao trabalho, ao salário oferecido. E a segunda versa sobre o

desemprego forçado pelo mercado, ou seja, o indivíduo procura emprego e não

encontra de maneira nenhuma, resolve, entretanto, perambular em busca de sua

sobrevivência. Yázigi (2000) interroga-nos fazendo uma reflexão:

O que fazer com os ambulantes, tornou-se uma das principais questões do
espaço público.(...) Em lugares onde eram costumeiramente inexpressivos,
os aparecimentos de algumas centenas deles, por questão de escala gera
polêmicas. A globalização com sua divisão internacional do trabalho, suas
tecnologias e outras formas de dominância entendem que não há trabalho
para todos com essas premissas: poucos vêem além de ações paliativas.
(YÁZIGI, 2000, p. 383)

Reforça a convicção de que sua lógica implacável tem produzido um

aumento da exploração da força de trabalho e promovido maior destruição de todas

as formas de sobrevivência que não se adaptam aos padrões econômicos da

sociedade global.



49

A presença do mercado informal está ligada à vida das cidades. Embora a

temática relativa à ocupação da cidade pelo comércio ambulante seja tratada por

diversos pesquisadores, promove-se um "mergulho de fôlego" em algumas

contribuições pautadas na dimensão espacial, formação histórica local bem como no

processo produtivo capitalista.

O fato é que o trabalho passou por profundas transformações frutos do

processo de reestruturação produtiva. Aliando-se ainda mais a ideologia das

políticas neoliberais. A informalidade ganha espaços em todos os lugares da cidade

de Fortaleza, adquire força no segmento de serviços embalados pela economia na

atividade turística. Retomando a perspectiva da dialética, há vantagens nesse

processo, que é a possibilidade da sobrevivência através do trabalho informal.

O que demanda a atenção da pesquisa é como ocorrem às redes de

sociabilidade de sistema informal? Como as políticas públicas de turismo o

alcançam? Há alguma forma dessas políticas compensá-los em direitos por meios

de ações de inclusão social ou as ações são meramente isoladas e

assistencialistas?.
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Não se pode mais brincar de fazer turismo, pois a
capacidade, a qualificação, a ética e o respeito ao ser
humano, ao ambiente, à cultura e à história deverão sempre
estar acima dos interesses pessoais.

MARCELO PARREIRA VELOSO
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A ATIVIDADE TURISTICA E O MERCADO DE
TRABALHO NA CIDADE DE FORTALEZA
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CAPÍTULO 2 – A ATIVIDADE TURISTICA E O MERCADO DE TRABALHO NA
CIDADE DE FORTALEZA

2.1 O fenômeno da atividade turística

O turismo é uma atividade que possui múltiplas interpretações e conceitos

dos mais diversificados. O conceito de Turismo, atualmente adotado pela

Organização Mundial do Turismo - OMT é o desenvolvido por Oscar de la Torre

(1992) como um fenômeno social que consiste no deslocamento de pessoas

gerando múltiplas inter-relações de importância social, econômica e cultural.

Segundo Issa (2002), o fenômeno denominado turismo resulta da soma

das inter-relações dos bens (naturais, culturais), serviços (atendimento no emissivo e

receptivo) e das organizações.

De Veloso (2003), turismo é uma atividade econômica representada pelo

conjunto de transações, entre compra e venda de serviços turísticos, efetuadas entre

os agentes econômicos do turismo. Todos os autores fazem uma ligação do turismo

como uma atividade econômica, mas esquecem do segmento social. O turismo é o é

um fenômeno que transcende a esfera das em relações de balança comercial.

(BENI, 2003).

O fato é que a pesquisa em questão tem o anseio de construir novos

olhares sobre a atividade turística e colaborar para a identificação do perfil dos

trabalhadores informais que sobrevivem diretamente da atividade turística e que

tantas vezes são postos de fora na constituição das políticas públicas locais.

Atualmente, a preocupação de afirma-se que o turismo não seja apenas

uma atividade econômica. Dias (2000) diferencia o turismo de outras atividades

econômicas, porque a atividade necessariamente exige o deslocamento e o

relacionamento do homem com o meio. A isso agrega valores que ultrapassam os

limites da produção e o consumo.

É sempre um desafio para o pesquisador analisar o turismo com uma

visão ampliada, sem se deixar envolver sob o olhar simplista dos aspectos

econômicos. È fundamental identificar no turismo uma possibilidade de

desenvolvimento sustentável, e não como a solução de todos os problemas em si.

(BENI, 1998)
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A questão prioritária parece estar contida no papel do Estado no turismo.

Torna-se crucial o estabelecimento de política ativa de integração das áreas públicas

de meio ambiente, cultura, infra-estrutura e serviços para o planejamento estratégico

do turismo. Ao poder público recomenda-se, além da articulação interna de suas

políticas, a formulação de diretrizes e metas que visem promover a integração e

fomento das iniciativas dos demais setores da sociedade com vistas ao

desenvolvimento do turismo local e regional (BENI, 1998)

È incontestável reconhecer a importância do turismo nas sociedades

contemporâneas, quer seja do ponto de vista econômico da atividade, quer seja do

pelas conseqüências sociais. Nesta perspectiva, nota-se que a mitificação do

turismo tem o poder de transformar.

É certamente, uns fenômenos complexos, designados por distintas
expressões: uma instituição social, uma prática social, uma frente pioneira,
um processo civilizatório, um sistema de valores, um estilo de vida,
consumidor e organizador de espaços – uma “indústria”, um comércio, uma
rede imbricada e aprimorada de serviços. (RODRIGUES; 1996 p.17-18).

Mas o fato que a atividade em si é responsável por outras inúmeras

alterações negativas. A modernidade capitalista apresentada como uma das

causadoras de várias problemáticas no turismo.

O paradoxo contemporâneo para pensar a sociedade, a natureza e o
turismo, reside no fato do próprio desenvolvimento do consumo ter
propiciado, ao mesmo tempo, a expansão do turismo, a valorização estética
das paisagens naturais, um movimento crítico sobre a degradação
ambiental e um novo enfoque cultural sobre a cidade. (LUCHIARI, 2000, p.
41)

O turismo está inserido no segmento de serviços, sendo uma das

principais atividades do setor terciário. Com a intenção de levar o estado do Ceará a

competir no mercado global, implanta-se no território cearense uma gestão pública

focalizada em infra-estrutura, voltada em captar investimentos internacionais e

capazes de acelerar no mercado os efeitos de sua modernização. (CORIOLANO,

2002).

Partindo do pressuposto de que vivemos inseridos no contexto de um

modo de produção capitalista e que o capitalismo é, por essência transformadora, a
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atividade turística submete a essa transfiguração como nos aponta Beni (1998) a

partir do pensamento de que o turismo é capaz de:

Transforma em um cenário para espetáculo pra uma multidão amorfa
mediante a criação de uma série de atividades que conduzem a
passividade, produzindo apenas a ilusão da evasão e, desse modo, o real é
metamorfoseado, transfigurado, para seduzir e fascinar. (BENI 1998, p. 33).

Nessa trajetória, prioriza-se e se sita as idéias de Beni (1997), Rodrigues

(1997) e Moesch (1998). Esses autores teorizaram sobre problemas e questões

fundamentais vinculadas ao turismo e às implicações que dele decorrem.

Referindo-se às virtudes e pecados do turismo, Moesch (1989) foi enfática

em dizer que “esse fenômeno evoluiu e, cada vez mais, especialistas dedicam seus

esforços no sentido de tentar dimensionar o alcance dessa fantástica mola

propulsora de benefícios e malefícios, tentando divisar os seus limites”. (MOESCH;

1998 p.79). A atividade se ramifica e dessas seções se compreende seus efeitos,

para Rodrigues (1997) os efeitos do turismo demandam:

Urgência e seriedade nas pesquisas (...), visando à avaliação da dimensão
econômica do fenômeno, tendo em vista sua importância no
desenvolvimento com base local, ou seja, voltado para a melhoria da
qualidade de vida da população dos lugares e regiões onde novos projetos
se encontram em fase de implantação, ou em áreas que sofreram
degradações. (RODRIGUES 1997, p. 9)

A atividade turística se reproduz através da, apropriação dos espaços e

dos recursos neles contidos transformando tudo em mercadorias. Por essa

transformação do espaço em mercadoria que se busca provocar as mudança sócio-

espacial redefinidas pela ação avassaladora da atividade.

Todavia, faz-se necessário lembrar, também, que o conceito de

desenvolvimento é polissêmico. Desenvolvimento econômico não é sinônimo

de desenvolvimento social. Assim como crescimento difere de desenvolvimento. De

acordo com Silva (2003) idéia que também compartilhamos, sobre desenvolvimento
8 é de que:

8. Pode-se dizer que, nesse exame, Furtado é um crítico, mas não propriamente contundente, da
realidade econômica do capitalismo pós-II Guerra Mundial. Em uma de suas obras a “se funda na
idéia, que se dá por evidente, segundo a qual o desenvolvimento econômico, tal qual vem sendo
praticado pelos países que lideraram a revolução industrial, pode ser universalizado” (FURTADO,
1997, p. 16).
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Deve ser visto no seu sentido amplo, valorizando o crescimento com efetiva
distribuição de renda, com superação significativa dos problemas sociais
sem comprometimento ambiental, o que só pode ocorrer com profundas
mudanças nas estruturas e processos econômicos, sociais, políticos e
culturais de uma dada sociedade. (SILVA, 2003, p. 09)

Retomando o questionamento sobre a dicotomia entre desenvolvimento e

crescimento compreende-se que nenhuma atividade econômica setorial pode

assegurar um desenvolvimento global que contemple todas as dimensões da vida

social 9. (CRUZ, 2000).

Desenvolvimento turístico pode até ser sinônimo de desenvolvimento

econômico, mas não necessariamente do desenvolvimento social, pois nenhuma

atividade econômica setorial pode assegurar um desenvolvimento global que

contemple todas as dimensões da vida do ser humano. (CRUZ, 2000).

O certo é que a atividade turística é capaz de transformar-se em um vetor

de desenvolvimento local. Possível de realizar a passagem para um novo modelo

econômico que estimule a preocupação social, considere a natureza, poupe

recursos e, sobretudo traga benefícios para as populações envolvidas. Mas, para

que esse desenvolvimento germine é preciso que o Estado garanta o advento de

políticas públicas capazes de transformar a atividade em um vetor de promoção

social. Elaborar políticas públicas congregadas com outras políticas é o maior

desafio, parte-se das premissas da transversalidade na gestão pública, dando

amplitude social às mesmas. Não há como delinear caminhos alternativos para o

desenvolvimento como parte de uma política que possa ser planejada, tendo por

referência uma visão economicista e burocrática

Saliente-se que elaborar, aplicar e avaliar Políticas Públicas é um

processo de constante construção. É impossível se construir uma política pública

neutra, mas podem-se fazer reflexões conceituais sobre o processo de

inclusão/exclusão.

9. Furtado continua chamando a atenção, validamente, para uma realidade que precisa ser
enfrentada, a da necessidade uma “nova orientação do desenvolvimento, num sentido muito mais
igualitário” (FURTADO, 1997, p. 74), com redução do desperdício e respeito à identidade cultural de
todos os povos.
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2. 2. Turismo benção ou maldição?

O turismo aparece como fenômeno da modernidade associado à

industrialização e à produção em massa, como reflexo das mudanças no processo

produtivo capitalista mais global.

Para Lanquar (1985 apud Aulicino, 2001) o fenômeno turístico deve ser

analisado como possibilidade de mudança social, como um fenômeno que afeta as

condições e os modos de vida dos envolvidos e que pode modificar o aspecto da

sociedade. Assim como toda possibilidade é preciso que se extrair os benefícios

dessa atividade.

Cabe ao Estado estimular políticas públicas que identifique o espaço

socialmente justo e politicamente democrático, sem deixar que o mesmo seja

funcional e competitivo.O que se indaga é como os espaços públicos estão sendo

pensados e quais os modelos de políticas públicas de turismo aplicado no Ceará.

Algumas linhas de pensamento afirmam que o modelo de

desenvolvimento que se tem levado a cabo no Brasil, ao qual se sujeita também o

turismo, é “concentrador de renda, excludente e perpetuadoras desigualdades sócio-

espaciais, e o turismo, inserido nesse modelo, reproduzem tal qual como qualquer

atividade econômica, contradições do sistema”. (CRUZ; 2002 p. 153).

Interpretado como um fenômeno social contemporâneo, o turismo não

pode ser analisado apenas como aptidão econômica. No Nordeste brasileiro, a

atividade é utilizada como bandeira dos gestores políticos como gerador de

emprego, divisas e tributos. O expansionismo a todo custo da atividade turística

pode gerar conseqüências irreversíveis para a localidade.

O Ceará passa a existir no cenário da atividade turística a partir das

experiências laborais capazes de alimentar o discurso sobre o turismo como

“salvador da pátria” 10. Os governos apregoam o discurso neoliberal, ao afirmar ser o

turismo o caminho mais seguro para o desenvolvimento do Estado.

10.. A presença da atividade turística não pode ser compreendida como uma atividade que resultará
em um "salvacionismo" econômico, pois o tipo de desenvolvimento que o turismo tem produzido em
nada se diferencia do sistema capitalista de uma maneira mais geral: é concentrador de renda,
excludente e tende a perpetuar as desigualdades sócio-espaciais (CRUZ, 2000). Mas nem tudo
caminha nesta direção insurge neste processo um movimento de resistências.
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Relembra que o turismo é uma “amálgama de fenômenos e relações,

fenômenos estes que surgem por causa do movimento de pessoas e sua

permanência em vários destinos”. (BARRETO; 2000, p. 12)

Questionam-se as contradições do processo de turistificação ou de

produção do espaço físico que, em alguns casos, correspondem em ações de

degradação natural, sobre o uso irregular do solo, de crescimento desordenado,

especulação imobiliária entre outros agravos espaciais. (CRUZ, 2002)

Na prática, entretanto, esse discurso, de que todos ganham com o

turismo, é superficial, pois encobrem as contradições sociais, contradições essas

presentes na forma da exploração do trabalho humano. (CRUZ, 2002)

A atividade turística desemboca num potencial considerável de

transformação do espaço. Nesse sentido, pontua-se como prenúncio das reflexões

de que, no caso específico deste trabalho, a pretensão é de analisar o turismo numa

outra vertente, numa dimensão de totalidade, dessa feita atrelada ao entendimento

da atividade turística como propulsora de desenvolvimento e crescimento

econômico, mas também, proporcionadora de perversões socioespaciais. Esse

crescimento por si só apresenta um quadro dialético na sua reprodução, sendo,

portanto, gerador de conflitos e contradições, devendo estes ser, também, aqui

contemplados.

Em face da realidade constatada se advertem que mais que um modismo

metodológico e gerencial, há uma preocupação crescente em se implantar uma

cultura de avaliação das políticas públicas de turismo, capazes de buscar o

aprimoramento de seus modelos e práticas, expressando o reconhecimento em

assegurar o futuro da sociedade contemporânea

O desafio mais urgente, parece ser o de romper com a visão imediatista

da atividade, deve-se pensar a política pública de turismo em médio e longo prazo,

intercalada como as demais políticas públicas, retirando imediatamente o caráter

salvatério 11 da atividade.

11. Para Silveira (2002: 44) o “incremento do turismo por si só não é capaz de superar as iniqüidades
dos modelos de desenvolvimento econômico, que provocam o aprofundamento das desigualdades
entre as regiões ou que privilegiam uma minoria da população”.
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Estar atento aos impactos do turismo é relevante, porém como nos

apresenta Torre (1977, p. 156) que a “vida social é dinâmica, realiza-se pôr meio de

processos que conduzem ao estabelecimento de relações e estruturas sociais que

vão se alterando com o passar do tempo”. Defende-se a necessidade das políticas

públicas capazes de compreender a organização social e as redes de sociabilidade

locais.

Não se esconde a capacidade significativa do turismo no desenvolvimento

econômico local com efeitos diretos na geração de emprego; promoção e

comercialização do lugar; investimento em infraestrutura e a distribuição de renda

local. Indagam-se quantos aos efeitos sensíveis na sociedade, por meio de políticas

com resultados imediatistas. O que se agrega como valor para a discussão é como

ocorre o planejamento da atividade? Como as políticas são elaboradas? Qual a

participação da sociedade na construção dessa atividade? Quais os efeitos

multiplicadores do turismo? Tudo isso recai sobre a necessidade de estabelecer

dentro das políticas públicas de turismo um caminho para o desenvolvimento e a

melhoria na qualidade de vida das pessoas, sem que essa pague um preço mais

caro por esse desenvolvimento.

2.3 A turistificação ou as formas de apropriação dos espaços pelo turismo

O turismo, ao se apropriar do espaço e usá-lo de forma específica,

modifica a paisagem e dá origem a novas formas urbanas. Esse processo é

denominado então de “turistificação dos lugares”.

A urbanização e o turismo, segundo Luchiari (1999) são os principais

vetores responsáveis pela transformação contemporânea do litoral brasileiro. Para a

autora, a urbanização turística recria a identidade do lugar e produz espaços

híbridos, onde o velho e o novo se fundem dando lugar a uma nova organização

sócio-espacial 12.

12. O turismo utiliza o espaço tanto pelo seu valor paisagístico quanto pelas suas condições
ambientais. A atividade é capaz de transformar o lugar em vista da criação de um produto
manufaturado, capaz de atender em potencial as necessidades do turista. (NICOLAS, 1989).
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Ainda nas idéias de Luchiari (1999), a privatização de extensas áreas

litorâneas são reflexos do modelo de desenvolvimento turístico, levando a

conseqüências de reduz do espaço público e ampliando a exclusão social no uso

seletivo do território. Para compreender a dimensão social da atividade turística

recorre-se a Palácio (1995) que analisa os aspectos característicos da comunidade

moderna, indicando seis pontos básicos a serem trabalhados com a comunidade: o

sentimento de pertença; uma territorialidade definida (geográfica e/ou simbólica); a

permanência; a ligação entre sentimento de comunidade; caráter cooperativo e

emergência de um projeto comum e a existência de formas próprias de comunicação

(a tendência à institucionalização).

O fenômeno da apropriação do espaço turístico é a “plastificação turística”

13 dos serviços criam-se produtos, criam-se relacionamentos, criam-se tudo.

Fragmentam-se os lugares, exclui-se o feio, afasta-se o turista do pobre, do usual;

trajetos feitos por ônibus refrigerados ou vans confortáveis com guia de fala mansa e

agradável, sempre bem disposto, sorriso nos lábios, naquele estilo absolutamente

igual em todo lugar, estereotipado, que infantiliza o turista.

 O lugar turístico existe em função da prática do turismo que lhe dá uma

existência, uma identidade própria e singular. Dessa relação surgem novas formas

de sociabilização e de organização social decorrentes ao processo de

desenvolvimento da atividade turística.

É preciso também chamar atenção para o fato de que a indústria do

turismo não produz apenas não-lugares mas também um comportamento e

fundamentalmente um modo de ver/estar em determinado lugar.

O Nordeste é um caso emblemático destas transformações promovidas

pelas ações dos programas de desenvolvimento turístico que alteram a imagem da

região, na corrida em desenvolvimento de infra-estrutura e de atender as

necessidades do mercado capitalista. Assim como as demais práticas modernas o

13. Assim o não-lugar não é a simples negação do lugar, mas uma outra coisa, produto de relações
outras; diferencia-se do lugar pelo seu processo de constituição, é nesse caso produto da indústria
turística que com sua atividade produz simulacros ou constroem simulacros de lugares, através da
não-identidade, mas não pára por aí, pois também se produzem comportamentos e modos de
apropriação desses lugares. (CARLOS, 1999)



60

espaço turístico dá-se por meio da desconstrução, ou seja, pelas transformações

naturais e sociais.

Outra noção fundamental a ser destacada no desenvolvimento da

temática proposta é a de que a inter-relação entre os dois fenômenos - urbanização

e turismo - se situa na leitura da sociedade pós-industrial e da cultura pós-moderna.

Num tempo em que se urbanizam a um ritmo alucinante, as cidades têm dificuldade

em manter os valores da urbanidade traduzida nas relações sociais. O fato é que o

acelerado processo de urbanidade na cidade é afrontado inúmeras vezes como

sinônimo de ingovernabilidade.

Milton Santos (1997) complementa-nos com a questão das alterações do

espaço a partir do processo de desterritorialização 14 para  ele  nada  mais  é  que

sobreposição do que se deseja transformar e da transformação, assim o “movimento

se sobrepõe ao repouso. Os homens mudam de lugar (...), mas também os

produtos, as mercadorias, as imagens (...) tudo voa”.  (SANTOS; 1997 p. 262).

Diante dos impactos surgem às resistências, o homem busca a adaptar-se

ao meio através da sobrevivência. Mas, perante toda essa transformação como

permanece a sociedade? Para Coriolano (2002), as pessoas tornam-se membros de

uma comunidade na medida em que participam da vida em comum e não apenas

por habitarem na comunidade. È nessa relação entre os membros que a

comunidade passa a se compor como um conjunto de elementos vivos.

Verifica-se que a partir do turismo, novas configurações geográficas são

definidas pelas estratégias políticas dos governos. Pesquisar as relações de poder

na produção do espaço turístico implica necessariamente compreender o espaço

como algo socialmente produzido que expressa as contradições do modo de

produção capitalista ou as contradições do espaço-mercadoria. A indústria turística

reforça a hierarquia social produzindo espaços diferenciados exclusivos fechados e

excludentes. O lugar é apenas o que pode ser visto, fotografado e depois esquecido.

14. A desterritorialização é uma “saída” do “território”. Este é um conceito utilizado por Gilles Deleuze
e Félix Guattari, dois filósofos que após se conhecerem em 1969 fizeram muitos trabalhos juntos.
Mas este processo requer “naturalmente” uma “reterritorização”, ou seja a “criação” de um outro novo
território. (SANTOS, 1997)
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2.4 A política nacional do turismo no Brasil

A concretização do Plano Nacional do Turismo, revela o compromisso que

coloca o setor como uma das grandes prioridades do governo, estando integrado à

macro estratégia do país e cumprindo papel fundamental no desenvolvimento

econômico.

Dentro desta nova realidade estrutural a proposta do Plano Nacional do

Turismo vem consolidar o Ministério como articulador do processo de integração. O

Plano deve ser o elo entre os governos federal, estadual e municipal, as entidades

governamentais; a iniciativa privada e a sociedade no seu todo. Deve ser fator de

integração de objetivos, otimização de recursos e junção de esforços para

incrementar a qualidade e a competitividade, aumentando a oferta de produtos.

Antes de tecer maiores comentários sobre política pública é preciso

estabelecer um conceito basilar sobre Estado.  Do ponto de vista político, podemos

dizer que o Estado é toda comunidade fixada sobre um determinado território que

possui poderes para definir sua própria organização e suas ações. (MEIRELLES,

1997).

Cabe ao Estado promover o bem estar comum, à melhoria dos padrões de

vida da população e à busca das liberdades tão bem definidas na Constituição

Federal de 1988, compete ao poder público o papel de indutor principal da atividade

turística (DIAS, 2003).

No que tange às relações que a atividade turística, o caráter com maior

presença nas políticas, assim definido, vai ao encontro da proposta do turismo como

atividade econômica que se preocupa somente com a reprodução de capital gerado

pelo efeito multiplicador que desencadeia. (FIGUEIREDO, 1999).

Para o autor Arrilaga (1955) a política turística é, como o termo indica, a

ação do Estado dirigido ao estímulo e proteção dos interesses turísticos nacionais.

Para Beni (1998):
Deve-se entender por política de turismo o conjunto de fatores
condicionantes e de diretrizes básicas que expressam os caminhos para
atingir os objetivos globais para o turismo do país; determinam as
prioridades de ação executiva, supletiva ou assistencial do Estado; facilitam
o planejamento das empresas do setor quanto aos empreendimentos e às
atividades mais suscetíveis de receber apoio estatal (BENI, 1998, p.99).
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A política nacional do turismo no Brasil insere-se tardiamente na história

do planejamento no país 15 e ainda não tem contornos muito delineados. O que foi

planejado e realizado abordou o turismo apenas como um fenômeno econômico

gerador de divisas. Porém, o turismo é mais do que uma mercadoria para equilibrar

a balança de pagamentos.

A inserção da atividade turística na pauta do poder público iniciou-se no

final de 1930, com a criação da Divisão do Turismo, no Departamento de Imprensa e

Propaganda tendo como o principal objetivo de organizar e “fiscalizar os serviços de

turismo interno e externo, num papel eminentemente de fiscalização das agências

de viagens e turismo, como fruto dessa medida a criação do Decreto Lei 1915,

27/12/1939”.  (CRUZ; 2000 p. 44).

As políticas de Turismo no Brasil são relativamente recentes, visto que até

meados da década de 60 se pode dizer não existiam políticas nacionais de turismo.

Historicamente o que ocorreu foram ações isoladas entre os períodos de 1938 até

1966, o que Cruz (2000) chama de pré-história jurídico institucional das políticas

nacionais do turismo.

O documento resultante foi utilizado como base para a criação, em 1958,

da Comissão Brasileira de Turismo (COMBRATUR) e, a partir disso é “... que

começa a se transferir o eixo prioritário das políticas públicas de turismo da

organização do setor do ponto de vista das agencias de viagens e turismo para a

ampliação e modernização do parque hoteleiro” (CRUZ; 2000 p. 47), através da

elaboração das primeiras diretrizes, uma política nacional de turismo.

Até o final de 1960 observaram-se profundas mudanças no país refletidas

na criação de um complexo de serviços urbanos e no grande aumento da população

em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro e, conseqüentemente, na ampliação e

diversificação dos equipamentos e serviços turísticos para atender a uma nova

demanda (SOLHA, 2002)

15. O Ministério do Turismo foi criado apenas em janeiro de 2003 pelo Governo Federal brasileiro,
com a missão de desenvolver o Turismo como uma atividade econômica sustentável, com papel
relevante na geração de empregos e diviso, proporcionando a inclusão social. O Ministério do
Turismo possui em sua estrutura: a Secretaria Nacional de Políticas do Turismo, a Secretaria
Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo e a EMBRATUR – Instituto Brasileiro de
Turismo. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007).
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Todavia, a COMBRATUR foi logo substituída, em 1961, pela Divisão de

Turismo e Certames, do Departamento Nacional de Comércio, que tinha como

objetivo executar as diretrizes traçadas pela política nacional de turismo, através de

articulação entre órgãos públicos e entidades privadas, tarefa impossível uma vez

que esta política ainda não existia (CRUZ, 2000).

Em 1966, inicia-se um novo período para o segmento do turismo com a

promulgação do Decreto-Lei N° 55 de 11 de novembro, que cria organismos oficiais,

o Conselho Nacional de Turismo (CNTUR) e a Empresa Brasileira de Turismo

(EMBRATUR) e defini a política nacional de turismo. Essa segunda fase do turismo

vai de 1966 a 1991, quando é reestruturado a EMBRATUR e dá o início a o 3º

período das políticas nacionais do turismo, que se estende até o momento atual.

Nesse período, o turismo começa a ser reconhecido como atividade capaz de

contribuir para atenuar os desníveis regionais que caracterizam o país. (CRUZ,

2000)

Esse fato, associado à melhoria de infra-estrutura de transportes, da

ampliação dos sistemas de comunicação, da urbanização e do crescimento da

classe média propensa a viajar provocou uma urgência na inserção do turismo na

administração pública, considerando a sua crescente importância como atividade

econômica, mas ainda não prioritárias para o Estado brasileiro (SOLHA; 2002 p.

132).

O Decreto-Lei n° 60.224, de 16 de fevereiro de 1967, que regulamenta o

Decreto Lei nº 55/66, também criou o Sistema Nacional de Turismo (SNT), formado

pela EMBRATUR que teria como atribuição estudar e propor ao CNTUR com os atos

normativo necessários à promoção da política nacional de turismo e, bem assim,

aqueles que digam respeito ao seu funcionamento. (CRUZ, 2000)

A atividade turística no Brasil teve sua ascensão a partir da década de

1970 quando os grandes centros urbanos resolveram investir em políticas públicas

que propiciassem o desenvolvimento sócio-econômico dos seus espaços. A inclusão

e difusão do modelo capitalista fizeram com que os governantes investissem cada

vez mais em programas de infra-estrutura e alocação de equipamentos voltados

para a dinamização econômica de seus centros administrativos. Dos diversos

empreendimentos criados, o turismo ganha um destaque progressivo ao se tornar

um elemento estratégico ao desenvolvimento e organização espacial, especialmente

para os centros urbanos que dispunham dos condicionantes (físico-naturais e sócio-
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culturais) básicos para o desenvolvimento desta atividade, com exceção da infra-

estrutura que passa a ser montada paulatinamente, à medida que, o turismo vai

fornecendo novas dinamizações ao espaço onde é implementado. (BENI, 1991;

CRUZ, 2000).

Até 1990 os assuntos relativos ao turismo sempre estiveram subordinados

ao ministério da Indústria e do Comércio. Nesse período as diversas ações da

EMBRATUR e do CNTUR, restringiram-se à ampliação e melhoria da infra-estrutura

hoteleira no país. Dentre as ações que estimularam a hotelaria nacional

destacavam-se os incentivos fiscais criados em 1996, que previam isenção total dos

impostos federais, exceto da Previdência Social e foram consolidados em 1971, com

a criação do Fundo Geral do Turismo (FUNGETUR). Para orientar a aplicação dos

incentivos fiscais foi elaborado, em 1968, o Plano de Prioridade de Localização de

Hotéis de Turismo, definido como áreas prioritárias as capitais, as estâncias, os

parques nacionais e outras áreas de interesse turístico (CRUZ, 2000).

Por volta de 1991, extinguiu-se o CNTUR, e a EMBRATUR passou por

reestruturação, tornando-se Instituto Brasileiro de Turismo, esse organismo tornou-

se oficialmente responsável pela formulação, coordenação e execução da política

nacional de turismo. (BENI, 1991; CRUZ 2000).

Nesse sentido, as políticas públicas em turismo locais devem planificar

políticas globais de turismo. O Estado deve buscar atender as questões relativas à

formulação de políticas públicas de turismo em todos os níveis e a todos os

elementos do sistema. Expressão da postura do poder público em face dos

problemas e dos diferentes atores que compõem o cenário e sua intenção de dar

respostas afeiçoadas ao papel do Estado na sua relação com a sociedade.

A política 16 é um assunto corriqueiro, presente desde os grandes meios de

comunicação em massa, até nas conversas informais dos logradouros públicos.

16. As políticas públicas têm os seus ajustes ou alterações em conformidade com a contextualização
da sociedade e as demandas dela emanadas. O Estado deve ser visualizado como um sistema em
fluxo permanente sobre o qual também repercutem diferentemente os princípios, as normas e
valores, bem como as próprias necessidades e contradições da sociedade. Então “política pública  é
o Estado implantando um projeto de governo, através de programas, de ações voltadas para setores
específicos da sociedade.(HÖFLING, 2001, p.31)
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Traz-nos inúmeros significados, desperta preocupação e indignação, por vezes

indiferença. No dicionário de política é definido como sendo:

Ciências dos fenômenos referentes ao Estado, sistema de regras,... arte de
bem governar, conjunto de objetivos, princípios doutrinários, posição
ideológica, habilidade no trato das relações humanas. (FERREIRA,
1975:1109).

Embora se reconheça a importância da política de turismo para o

desenvolvimento do setor, nem sempre se consegue desenvolver uma discussão

aprofundada e nem se obter consenso sobre o melhor caminho a seguir. É

necessário estar alerta para:

O perigo da intervenção excessiva e insensível do governo na operação de
mercado que pode deter o desenvolvimento econômico, inibir iniciativas e
inovações, além de impor pesada burocracia, e com grande risco de se
tornar autoritário. BRAMWELL (2001:388)

No final dos anos 90 foi apresentado a Política Nacional de Turismo (PNT)

formulada pelo Governo Federal, que dentre suas propostas pretendia impulsionar a

expansão da atividade turística nas diversas regiões do Brasil. Com ações de infra-

estruturas básicas para apoiar o incremento do turismo em escala regional; atração

de investimentos privados para a implantação de equipamentos hoteleiros e de

serviços turísticos diversos; e a qualificação e formação de mão-de-obra local.

Entre o período de 1996-1999, foi instituído no primeiro mandato do

governo de FHC - Fernando Henrique Cardoso, baseou-se em pressupostos de

desenvolvimento, tais como, a estabilização econômica, o financiamento do

desenvolvimento e a reforma do estado, objetivando a inserção competitiva, a

modernização, a eficácia do estado e a redução dos desequilíbrios espaciais e

sociais. (CRUZ, 2000).

Em 2003, já na gestão do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, é criado o

Ministério do Turismo (Mtur) e divido em alguns órgãos finalísticos, como a

Secretaria de Política de Turismo, Secretaria de Programas de Desenvolvimento,

além da EMBRATUR e o CNTUR. A EMBRATUR volta a ter o papel de promoção e

divulgação do turismo brasileiro e os pressupostos do governo atual são gestão

descentralizada e parcerias. (CRUZ, 2000).
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Uma perspectiva histórica sobre as políticas nacionais de turismo, no país,

mostra que nem sempre essas políticas foram claramente explicitadas, além de

terem se reduzido a aspectos parciais da atividade. Isso repercutiu, negativamente,

sobre as políticas públicas para o setor, estabelecidas em outras escalas de gestão

regional, estadual e municipal. (CRUZ, 2000).

O Estado deverá pactuar um novo contrato social, com a redefinição de

suas próprias responsabilidades. Esse é um esforço tremendo que busca construir

um modelo de desenvolvimento integral, integrado e sustentável. As ações

desenvolvidas pelo Estado não devem ser visto apenas como um mero amortecedor

dos efeitos do desemprego, deve sim ter como missão impulsionar a co-

responsabilização social e solidária. (BENI; 1998 p.118).

É inegável que o tema tem sido, cada vez ,mais discutido nos meios

acadêmicos e que se criaram políticas públicas específicas a fim de compensar as

“frestas” sociais. Mas o fato é que ainda é insuficiente produzir mudanças concretas

capazes de criar uma nova forma refletir sobre as conseqüências da atividade

turística.

A apreciação a ser realizada é sobre as políticas públicas de turismo é que

a mesma é pensada isolada dos outros setores de desenvolvimento, o que limita sua

extensão de sua abrangência, tornando-a secundária e periférica em sua ação direta

quando colocada na prática.

Dentro as variáveis que desgovernam toda e qualquer atividade de

desenvolvimento voltada para políticas publicam séria e que sejam entendidas em

sua totalidade, necessitam-se aclarar as observações a respeito da PNT. Quando se

atribuem as criticas a Política nacional de Turismo estar-se a afirmar que a mesma

não possui uma visão de totalidade, mas sim de parcialidade, investigando junto ao

site do Ministério de Turismo, depara-se com o número de programas que aparecem

todos apensados há uma estrutura burocrática do aparelho de Estado nada

parcimoniosa. Parecem serem programas emergências, pois vão surgindo

inspirados numa lógica de marketing, em que a aparência mistifica é sua verdadeira

essência. Todas as ações estão dirigidas para colocar o turismo como salvador da

economia nacional.
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2.5 Política de turismo no Estado do Ceará

Historicamente há relatos que em 1957 foi instituído uma lei para a criação

do Conselho Municipal de Turismo, órgão que se incumbiria de “planejar as

atividades turísticas na capital, no governo de Acrísio Moreira da Rocha, através da

lei n° 1.249, até que em 1971 foi criada a EMCETUR – Empresa Cearense de

Turismo”. (BENEVIDES; 1979, p.3).

O fato é que a atividade passou a ser vista pelos interesses econômicos a

partir da década de 70, nesse período o litoral passou por mudanças de interesses,

quando a ocupação do seu espaço passou a ser redirecionado para a atividade

turística.

Em 1971 o Governador do Estado era então Sr. César Cals de Oliveira

Filho, o mesmo elaborou um plano de ação denominado de PLAGEC – Plano de

Governo do Estado do Ceará que tinha como principal objetivo “o crescimento do

Estado, se orientado pela política nacional”. (ROMERO; 2000 p.81).

Relatos históricos anteriores à criação da EMCETUR - Empresa Cearense

de Turismo por volta de 1971, demonstra que a promoção do turismo do Ceará era

coordenada por ações isoladas do Governo Estadual. A atividade no estado tinha

uma “ínfima importância sobre sua estrutura sócio-espacial, o que se refletia na

ausência de ações por parte do setor público”. (BENEVIDES; 1998, p.54)

No governo seguinte do Coronel Adauto Bezerra elaborou-se o plano de

ação denominado de PLANDECE: 1º Plano Qüinqüenal de Desenvolvimento do

Estado do Ceará visualizava o turismo como uma atividade promissora, passou a

explorá-la como atividade econômica 1975-1978 plano fica em vigor com objetivo de

“aparelhamento em infra-estrutura, aperfeiçoamento mão-de-obra e melhoria

informação”.  (CORIOLANO; 1998, p. 61-62)

A partir de 1978 o IPLANCE - Instituto de Planejamento do Ceará

começou a prestar uma intensa colaboração ao conhecimento dos recursos

turísticos do Estado, tendo por elaborar o I Plano Integrado do Desenvolvimento

Turístico do Estado do Ceará 78/80, através do I Programa Estadual de Férias

Turísticas. O programa tinha como objetivo “o desenvolvimento equilibrado do

mercado turístico adequando os elementos que conformam a oferta de bens e

serviços às exigências atuais e futuras da demanda”. (CEARÁ;1981 p. 11).



68

De 1979 a 1982 assume o governo do Estado o Sr. Virgilio Távora que

aciona a II PLAMEG – Plano de Metas Governamentais que em linhas gerais

abordava as necessidades de leis quanto ao uso e à ocupação do solo. Nesse

mesmo período é elaborado o PIDT/CE - I Plano Integrado de Desenvolvimento

Turístico do Ceará com o objetivo de “consolidar o aparelho institucional”.

(ROMERO; 2000 p. 81-82).

A transformação da atividade turística atingiu também os órgãos estaduais

de governo. As ações específicas para o setor eram desenvolvidas pela Empresa

Cearense de Turismo (EMCETUR), posteriormente Companhia de Desenvolvimento

Industrial e Turismo do Ceará (CODITUR) e nos últimos anos pela Fundação de

Turismo de Fortaleza (FORTUR), até chegar em 1995 com a criação da Secretaria

de Turismo do Estado do Ceará (SETUR).  O turismo em Fortaleza inicia uma

trajetória das grandes perspectivas com a criação de políticas públicas específicas

para o setor a partir de 1989 e com o mapeamento das potencialidades turísticas.

(CEARA, 1996).

Em 1983, no Governo de Gonzaga Mota é elaborado o Plano Estadual de

Desenvolvimento (PLANED). O plano estabelecia com prioridade a pesquisa e o

intercambio unilateral. “Preocupa-se em viabilizar a modernização dos equipamentos

turísticos e promover o turismo”. (CORIOLANO; 1998, p. 66)

O PLANED era um desdobramento do plano para o Estado, através da

interiorização da atividade em território estadual. A EMCETUR atuava na promoção

do Ceará, o fracasso foi iminente devido à ausência da infra-estrutura de acesso ao

interior doe Estado. (CEARA, 1981)

Outro documento revisado foi o Relatório sobre a Importância Sócio

Econômica do Turismo para o Estado do Ceará, trabalho esse elaborado pelo

Professor Dárdano Nunes de Melo, direcionado pela EMCETUR com dados da

EMBRATUR de 1984.

O Boletim da EMCETUR de 1984 alertava sobre a tendência de

crescimento irreversível da atividade turística no país e no Estado do Ceará.

Atentava-se para a formulação de políticas públicas que promovam o

desenvolvimento econômico da atividade. O mesmo apresentava justificativa

favorável à atividade turística como sendo responsável em produzir importantes

“saldos para a balança de pagamentos. Com a capacidade de respostas aos
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investimentos realizados, políticas públicas embrionárias voltadas à promoção e

infra-estrutura”. (CEARA; 1984 p.28).

A fase seguinte classificada como sendo a fase dos empresários, teve

início com a eleição de Tasso Jereissati em 1987 sua política apresentação com o

Plano de Mudança no período de 1987/1990 vislumbra no turismo uma saída viável

para o crescimento da economia local, propondo, então, aproveitando o potencial

turístico como um alavancador do desenvolvimento. Entre as diretrizes básicas, “a

principal era transformar o turismo na maior indústria do Estado”.  (CORIOLANO;

1998 p. 76).

O conceito salvatério para a crise econômica do Estado a partir da

atividade turística foi responsável pela disseminação do fenômeno do turismo como

a indústria “sem chaminés”. , sendo encarado como um processo emulador para

outros setores o desenvolvimento econômico. Aqui se abre precedente para a

discussão, permito caminhar entre o equilíbrio das idéias sem hesitar entre a defesa

dos conservadores e nem dos liberais.

Em 1989 o governo Tasso Jereissati elaborou o Programa de

Desenvolvimento do Turismo do Litoral Cearense (PRODETURIS) com o objetivo de

“mapear e organizar o espaço físico de todo o litoral cearense, com vistas a detectar

suas potencialidades de investimentos públicos e privados”. (CEARA; 1994 p.19-20).

Tudo dentro de uma perspectiva de estabelecer uma ação direcionada para os

empreendimentos turísticos, de forma planejada e integrada. Para isso o Ceará foi

divido em regiões turísticas que mais tarde vem subsidiar, através de diagnóstico e

zoneamento o Plano Regional de Desenvolvimento do Turismo (PRDT), denominado

como Programa do Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (PRODETUR/NE),

financiando pelo Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento

(BIRD).

O governo de Tasso Jereissati era rotulado como “Governo das

Mudanças”, se estendeu por mais de 16 anos no poder apresentando seu término

ou pelo menos um intervalo. O fim do período do “Governo das Mudanças”, ou da

“Era Tasso”, encerra o último dos três grandes ciclos políticos do Ceará no século

passado. A discussão teórica insurge no modelo político da Era Tasso na política

cearense considerado um caso paradigmático dos processos de construção e

consolidação de uma imagem marca que carrega em si o mérito das mudanças.
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Com o PRODETUR-NE, criado em 29 de novembro de 1991, mas

efetivamente posto em prática em 1996, tendo por finalidade implantar ou melhorar a

infra-estrutura física urbana nas capitais e áreas metropolitanas, além de prever

ações visando à melhoria da capacitação institucional das organizações que lidam

com as gestões públicas de turismo e intensificação da urbanização litorânea em

todo o Estado. (CRUZ, 2000).

Em 1992 no governo de Ciro Ferreira Gomes, implementou ações de

promoção e desenvolvimento em infra-estrutura. De acordo com o plano de governo

de Ciro Gomes tinha como meta prioritária que o governo seria responsável pela

“ação de buscar o desenvolvimento sustentável do Estado, com o objetivo principal

de melhorar a qualidade de vida de todos os cearenses”. (CEARÁ; 1995, p. 35)

 O Ceará elege novamente Tasso Jereissati que governa o estado de

1995-1998, propõe o programa de governo denominado “Avançado nas Mudanças”

e cria o Plano de Desenvolvimento Sustentável, onde aborda o que hoje é uma

preocupação constante dos governos mundiais.

Examinando os documentos da época, encontrou-se um trabalho

elaborado pela Fundação Instituto de Planejamento do Ceará (IPLANCE) de 1994,

no governo de Ciro Ferreira Gomes compreendemos que o PRODETUR, fora

projetado pela Fundação de Turismo Integrado do Nordeste (CTI /NE), coordenado

pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), resultou no Governo Ciro Gomes com

execução do IPLANCE e a coordenação da Secretaria de Planejamento e

Coordenação do Ceará (SEPLA). Como não havia um órgão centralizador das ações

de turismo, caberia “o Estado estimular a formação de parcerias estratégicas para a

promoção da atividade turística em todo o Ceará”. (CEARA; 1994, p. 20). A política

pública tinha como meta a inserção do planejamento turístico focado no

desenvolvimento socioeconômico a partir do desenvolvimento em serviços de infra-

estrutura turística. Nesse sentido, todo e qualquer impacto da falta de expansão,

manutenção e modernização, vantagens competitivas do Estado em relação aos

seus concorrentes

Outro documento avaliado foi o Boletim de Indicadores do Turismo no

Ceará de 1994, elaborado pela CODITUR, o instrumento apresentava apenas dados

estatísticos referentes à demanda turística, oferta de equipamentos e dados

econômicos. Não havendo diretrizes, nem sinais quanto à elaboração de um plano

de turismo local.
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Na investida em monitorar as políticas de governo se avaliou o documento

denominado “Indicadores Turísticos 1995/2001 apresentados pela SETUR, o

documento apenas se fazia referências quanto à receita e saldos do turismo no

Estado. Os indicadores estatísticos consideravam que 7,2% do PIB do Estado em

2001 seriam correspondente a atividade turística, em números reais esse valor

representaria o equivalente a 404 mil empregos formais. (CEARÁ, 2002).

O segundo governo Tasso Jereissati (1995-1998) foi elaborado o Plano de

Desenvolvimento Sustentável. O terceiro “Governo das Mudanças” o ocorre dentro

de um cenário de “reforma de Estado” no âmbito federal. A democracia influenciada

pelo neoliberalismo, diversas medidas de privatização e reformam tributárias. O

sentido, na essência, é a preparação do Estado, de forma subordinada ao

capitalismo global.

No Ceará, por uma ótica de política de desenvolvimento regional, o

turismo tem assumido, nos vários planos de ação dos quatro últimos governos

estaduais (1986-2002) período de Tasso Jereissati (1987-1990; 1995-1998; 1999-

2002), intercalado por Ciro Gomes (1991-1994) e seguido por Lúcio Alcântara (2003-

2006) e atualmente por Cid Gomes (2006-atual) a condição identificada nos setores

prioritários é a de que a atividade turística possui uma a atribuição relevante para o

desenvolvimento do Estado, bem como para a diversificação de sua base produtiva.

Assim como as demais capitais do Nordeste, Fortaleza se curvou modelou

as ações de turistificação. Para isso, assumem a feição de política pública com

devidamente justificadas pelo viés econômico. A estratégica é criar condições de

produção de territórios turísticos, apoiando-se em ações destinadas à segmentação

econômica. Este processo passa ser acarretado por políticas públicas de turismo

construídas com o propósito de aumentar o fluxo turístico, desenvolver infra-

estrutura e atrair grandes investimentos para o setor. Nem que seja preciso

transformar tudo o que toca em artificial, como descreve Beni (1998):

Criando um mundo fictício e mistificado (...) onde o espaço se transforma
em um cenário para espetáculo pra uma multidão amorfa mediante a
criação de uma série de atividades que conduzem a passividade,
produzindo apenas a ilusão da evasão e, desse modo, o real é
metamorfoseado, transfigurado, para seduzir e fascinar. (BENI 1998, p. 33).
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A Política do Turismo no Estado do Ceará, de modo geral, tem as

seguintes funções: divulgação e promoção do turismo, incentivo ao setor privado,

investimento em infra-estrutura, legislação e regulamentação da atividade. (CEARÁ,

2003).

Ademais, a atividade turística ganha destaque pela capacidade da oferta

de mão-de-obra local possibilitadas pela geração de emprego e renda, bem como os

chamados efeitos em cadeia. Indaga-se de que forma é estimulado o Turismo no

Estado do Ceará, para Lemos (2001) é de:

Forma inadequada, com fins puramente lucrativos, com padrões
internacionais de luxo, inacessível a grande maioria, com objetivos
simplesmente consumistas, com certeza não está planejado para produzir
um efeito positivo sobre o desenvolvimento do Ceará, pois este implica uma
melhoria de toda a sociedade e não apenas na geração de riquezas
concentradas. (LEMOS 2001, p. 99).

De acordo com a retórica governamental, o turismo passa a ser

considerada uma atividade estratégica para o Ceará no sentido de alavancar e

internalizar o desenvolvimento econômico.

Atualmente, a atividade aparece como um dos vetores inquestionáveis da

política de desenvolvimento do Ceará, sendo indicado como componente importante

na resolução do desemprego e do déficit econômico. A atividade turística passa a

ser planejada em moldes empresariais e sua promoção é feita através da divulgação

do Ceará e por parcerias com o setor privado. Nos remonta Gondim (2007) quando

descreve a respeito da:

Transformação de Fortaleza em “cidade global”, longe de ser uma estratégia
definida nos marcos de uma política de desenvolvimento econômico, deve
ser entendida como parte de um projeto político, no qual a produção de
novas imagens é elemento central. (...) as dimensões material e simbólica
estão articuladas, tanto na cultura, como na política. (GONDIM, 2007, p.137)

Em Fortaleza surge a necessidade de criação de uma imagem dotada de

infra-estrutura necessária para resguardar o mercado turístico promissor. A cidade

de Fortaleza deixa de ser a capital da seca e da miséria para ser uma espécie de

paraíso tropical. Processo especulativo, aliado as políticas de atração de

investimento do modelo do PSDB, gerou um crescimento econômico considerado

alcançado melhoria em infraestrutura, mas o setor social ainda é o que teve menos

avanços. (GONDIM, 2007)
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Para Coriolano (1998, p.36) é notório perceber “a transformação porque

passa o Estado do Ceará, com o esforço governamental de torná-lo moderno,

criando instituições, trazendo sua economia pelo incentivo à industrialização e ao

turismo, caracteriza-se como o processo de modernização local”.

Nessa transformação o Ceará ganha ares de modernidade e seu

alinhamento se norteia às exigências da globalização. O governo passa a considerar

o turismo como uma prioridade econômica de visão da globalizada. (CORIOLANO,

1998). A autora envereda seus pensamentos

Num estado carente de recursos e ávido por opções econômicas, como ficar
contra o turismo? O que se questiona é como as comunidades podem se
beneficiar do turismo ou participar de forma que o turismo promova o
desenvolvimento local, distribua rendas e diminua as desigualdades sociais.
(CORIOLANO, 1998, p. 40)

Segundo Dantas (2002, p. 97) Fortaleza adquire estímulo promocional

como destino turístico e ganha força na construção de sua imagem, suscita que a:

[...] a construção de uma imagem de marca baseada nas vantagens
climáticas. Procura-se, assim, construir uma imagem para difundir o
processo de modernização, dado comprometedor da imagem trágico
associada ao imaginário social da seca e que impedia o desenvolvimento do
turismo. (DANTAS, 2002, p.97).

Ressalta Silva & Cavalcante (2004, p. 145) que o Estado do Ceará “tem

desenvolvido uma agressiva política de turismo na tentativa de se firmar nos roteiros

nacionais e se inserir nas rotas internacionais. Fortaleza, além de ser o grande

portão de entrada para o turismo no Estado, é a sua principal atração”.

O fato é que a política de turismo empreendida em Fortaleza favoreceu a

alteração sócio-espacial na cidade. O debate contemporâneo contorna em torno de

impactos gerados pela transformação econômica, marcada pela hipótese da

necessidade em se implantar uma nova ordem sócio-espacial na qual a cidade. Para

que esse reordenamento se cumpra é preciso estimular constituição do espaço que

não dualiza a estrutura social e a organização espacial.
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Fomenta-se que o desenvolvimento da atividade turística, em lugares tidos

como turísticos 17 surge em detrimento de outros espaços sociais, como se

estabelecesse à constituição de duas cidades: a cidade real e a turística

Para Dantas (2002, p. 84) o marco desenvolvimentista apresentado no

Estado do Ceará foi o “movimento de constituição da cidade direcionado para a zona

costeira inscreve-se, em lógica constante no Plano de Mudanças do governo do

Estado, suscitando forte intervenção em dois grandes domínios: o da indústria e o

do turismo”.

Os investimentos financeiros, de atração turística e de serviços básicos

como promoção do bem-estar da população, acabam por refletir uma contínua

necessidade da cidade. É nesse contexto que nos lembra Chesnais, “não é todo o

planeta que interessa ao capital, mas somente partes dele” (CHESNAIS, 1996: 18).

Assim, no afã de atrair o interesse de agentes de mercado, o Estado é quem realiza

a primeira seleção espacial de lugares e regiões que devem ser considerados pelo

desenvolvimento do turismo.

Ressalta-se o pensamento de Rodrigues (1997) de que a atividade

turística é uma intensa criação e recriação do espaço para atender uma demanda

específica da atividade. Para Dias (1995), o turismo deveria se preocupa mais em

compreender os efeitos sobre a organização do espaço e exprimir as tendências das

desigualdades sócio-espaciais estampadas na localidade.

Analisar o espaço do turismo implica em tentar definir a percepção e a

relação entre os grupos sociais locais com o lugar. O desejo de incluir as formas de

apropriação do espaço turístico na discussão acadêmica é levado pela aspiração de

entender as relações produtivas do espaço e o poder dos agentes envolvidos entre o

Estado, iniciativa privada e a sociedade. (SOUZA, 1997).

Sabendo-se que a apropriação espacial intervém na construção de

identidades, o desafio deste trabalho é compor um desenho quanto às políticas

públicas de turismo e a capacidade em abranger a transformação do mundo do

17. A constituição de duas cidades é um tema polêmico, muitos autores mencionam que é próprio do
turismo constituir uma cidade irreal. Para CRUZ (2003, p. 7) “lugar turístico é uma expressão utilizada
para se referir a lugares que já foram apropriados pela prática social do turismo, como também a
lugares considerados potencialmente turísticos”.
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trabalho. Compreender a metamorfose do espaço e ser mediador entre as relações

humanas a fim de mobilizar a transformação de valores e colaborar para a

aplicabilidade de políticas de governo que o alcança. Neste segmento do trabalho,

portanto, objetiva-se lançar reflexões que possam fornecer elementos para compor

um quadro compreensivo a respeito da constituição das políticas públicas de turismo

no Estado do Ceará.

A base referencial dessa pesquisa é a visão do turismo comunitário uma

modalidade de turismo que se desenvolve pelos próprios moradores de um lugar,

passando a articular e os construir a cadeia produtiva.

O turismo comunitário apresenta-se como um novo eixo da atividade

turística, possibilitando ao homem o seu crescimento na sociedade com o exercício

de seus direitos e deveres individuais e coletivos, oportunizando desenvolvimento

econômico e social utilizando-se dos seus próprios recursos.

Desafia seus próprios limites no que diz respeito à preservação do meio

ambiente e da cultura local além de oferecer bases sólidas para a consolidação do

turismo responsável e uma política econômica sustentável pelas condições de

sobrevivência.

O turismo comunitário emergiu em áreas de reservas ecológicas e em

outros pólos catalisadores da atividade, abrindo novas perspectivas de postos de

emprego e geração de renda para as pequenas comunidades do interior da região e

funcionando também como fator de conscientização e integração das populações às

políticas e ações voltadas para o desenvolvimento sustentável.

Haja vista o processo organizacional da comunidade percebe-se que o

turismo comunitário reúne condições para que seja trabalhado de forma que crie

uma infra-estrutura local voltada ao desenvolvimento do turismo, tendo por base

princípios da economia solidária.

Considera-se, portanto o Turismo Comunitário como aquele que é

determinado e controlado pelas populações locais e que grande parte de seus

benefícios permaneçam na região. Surgindo uma nova versão do turismo de forma

participativa em virtude de se ter como público-alvo a comunidade local, que se

caracteriza pelo conjunto de pessoas que habitam em um espaço físico delimitado

no qual realizam grande parte das atividades cotidianas e que, além de possuírem

uma cultura e identidades comuns, estão sujeitas à mesma estrutura social.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo


76

2.6  O caso da Praia do Futuro

A cidade de Fortaleza, bem como o litoral cearense, tornou-se, a partir de

meados dos anos 80, um espaço privilegiado para a implantação de uma política

pública de turismo que visava superar o atraso econômico pela via do incentivo à

atividade.

Dentro da política de desenvolvimento do Estado do Ceará está a intenção

do “Governo das Mudanças” em inserir o Ceará no mercado global. Para isso, o

turismo é incluído entre os setores prioritários da política estadual. A atividade

turística passa a ser planejada em moldes empresariais e sua promoção é feita

através da divulgação do Ceará e por parcerias com o setor privado.

Assim, a transformação de Fortaleza em “cidade global”, longe de ser uma
estratégia definida nos marcos de uma política de desenvolvimento
econômico, deve ser entendida como parte de um projeto político, no qual a
produção de novas imagens é elemento central. (...) as dimensões material
e simbólica estão articuladas, tanto na cultura, como na política. (GONDIM,
2007:137)

A política de desenvolvimento para áreas urbanas em Fortaleza tem como

eixo central à consolidação do turismo como uma atividade econômica considerável.

Essa atividade acaba por repercutir a dinâmica da cidade de Fortaleza e dos

espaços. Destaca como o impacto das transformações de lugares que foram

privilegiados para a atividade turística é fortemente visível. A Praia nasce do

deslocamento do porto do Mucuripe, ganhando força do segmento imobiliário que

desejava transformar o local em um novo pólo de lazer e turismo. A cidade deixa a

dimensão da ocupação central e avança para outras áreas menos adensadas

A área de valorização turística apropria-se privadamente de espaços

públicos de uso coletivo, bem como constitui espaços reservados provocando um

efeito de constrangimento e separação social entre visitantes e população do

entorno. Nessa dinâmica urbana via uma seletividade se prioriza o visitante,

deixando sem direito à “escolha” aqueles de menor poder aquisitivo.

A base conceitual dessa defesa é “Desenvolvimento do Turismo de Base

Local” partindo do “Turismo Comunitário”, cuja modalidade de turismo se desenvolve

pelos próprios moradores do lugar, passando a articular e a se constituir. O fato que

na Praia do Futuro o desenvolvimento ocorreu de maneira exógeno onde a

comunidade esteve alheia ao processo.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
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O turismo comunitário viria a refazer essa lacuna a partir da modalidade

de construir um modelo mais justo e equitativo, tendo assim o princípio da economia

solidária. Tem como base a sustentabilidade ambiental, colocando os nativos no

centro do planejamento, da implementação e do monitoramento das atividades,

permitindo a geração de emprego, trabalho e renda local.

Sem deleitar no romantismo do desenvolvimento acredita-se que por esse

modelo os membros passariam ao papel de articuladores e construtores da cadeia

produtiva, permanecendo na comunidade e contribuindo para melhoria de qualidade

de vida, levando todos a se sentirem capazes de cooperar e organizar socialmente.

A pesquisa em questão acredita na defesa da construção de mecanismo

que mitiguem os impactos do turismo.  Devendo ser compromisso para a cidade de

Fortaleza a construção de um turismo, fundado em bases comunitárias, que

promova de forma sustentável o uso de todos os recursos, para que o povo atue na

organização turística da cidade, hoje destinada a uns poucos empresários do setor

hoteleiro.

A Praia do Futuro 18 está sobre a jurisdição da SER II - Secretaria

Executiva Regional em Fortaleza II, a área faz parte de um grande adensamento

comercial e de serviços, responsável por uma importante fatia da arrecadação

estadual e municipal, ao mesmo tempo concentra área de famílias abastadas e

conjuntos habitacionais de baixa renda.

Historicamente é a expansão da construção da Avenida Zezé Diogo em

1976 que transforma o entorno da Praia do Futuro. Nesse mesmo período as

barracas foram transferidas para o limite mais próximo do mar. Atualmente os

equipamentos contam com uma grande estrutura funcional. O crescimento dos

estabelecimentos comerciais ocorreu na tentativa de manter a freqüência das

pessoas no local, principalmente a de turistas. A ocupação e a transformação da

Praia do Futuro podem ser observadas na imagem abaixo, datada de 1960.

18 Oficialmente a Prefeitura Municipal de Fortaleza segmenta a Praia do Futuro em Praia do Futuro I
e Praia do Futuro II. Os limites da Praia do Futuro I são: Avenida Renato Braga até a Praça 31 de
Março; oceano Atlântico até a Rua Trajano de Medeiros. A Praia do Futuro II tem seus limites na
Praça 31 de Março até o rio Cocó e oceano Atlântico e a Rua Trajano de Medeiros. (CEARÁ, 2008)
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IMAGEM 5 – O acesso as barracas da Praia do Futuro em 1960
                          Fonte: Arquivo Nirez

Uma das avenidas que dá acesso ao corredor turístico é a Avenida Santos

Dumont, por meio de sua extensão se apresenta um consolidado corredor

empresarial, comercial e residencial. Por essa avenida incide o entroncamento dos

bairros de famílias abastadas como Dunas e Aldeota; e os bairros Vicente Pinzón e

Serviluz com graves índices de problemas sociais, insegurança pública e ausência

de infra-estrutura básica. (GONDIM, 2007)

Interessante é identificar que na Praia do Futuro se visualiza com mais

clareza essa dualidade de classes:

De um lado, a cidade formal, que concentra os investimentos públicos e, de
outro, o seu contraponto absoluto, a cidade informal relegada dos benefícios
equivalentes e que cresce exponencialmente na ilegalidade urbana que a
constitui, exarcebando as diferenças sócio-ambientais. A precariedade e a
ilegalidade são seus componentes genéticos e contribuem para a formação
de espaços urbanos sem atributos de urbanidade. (GROSTEN, 2004, P.14)

Destaca-se o fato da atividade turística ser a principal atividade econômica

da Praia do Futuro. Questiona-se então como essa atividade vem sendo

desenvolvida. Estabelece-se uma reflexão sobre o uso de espaços públicos e

privados para fins de lazer.  Por esse espaço segrega os seus habitantes na atuação

das áreas privatizadas a um público que consegue pagar por esse serviço ofertado,

Santos (1993) fala sobre esse lazer comercializado:
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Temos que comprar o ar puro, os bosques, enquanto se criam espaços
privados publicizados, como os play-grounds ou, ainda mais sintomático, os
condomínios fechados que a gente rica justifica como necessários à sua
proteção. O lazer na cidade se torna igualmente os lazeres pagos, inserindo
a população no mundo de consumo. Quem não pode pagar pelo estádio,
pela piscina, pela montanha e o ar puro, pela água, fica excluído do gozo
desses bens, que deveriam ser públicos, porque essenciais. (SANTOS,
1993, P.86)

Sobre ocupação da Praia do Futuro depara-se na faixa de praia com a

privatização de extensas áreas litorâneas por equipamentos denominados “barraca

de praia”. Interessante é compreender a Praia do Futuro não apenas como uma

extensão de areia, mas como bairro. Lugar cercado de contradições sociais e

espaciais. Enquanto, a faixa litorânea se acirra em disputas de ocupação, o mesmo

não se pode afirmar quando o assunto é os condomínios residências.

O fato é que a baixo adensamento residencial é apregoado ao discurso da

força impetuosa da “maresia” que tornam investimentos locais inviáveis. O fato é que

os isolados condomínios residenciais e ausência de um corredor comercial dão

características especiais a Praia do Futuro, que tenta sobreviver aos impactos da

expansão urbana.

IMAGEM 06 –Praia do Futuro e a sobrevivência aos impactos da expansão urbana.

Fonte: www.skyscrapercity.com

O debate ganha profundidade quando analisamos a exclusão não apenas

na ordem do homem quanto ao acesso no espaço, mas quando investigamos as

ausências da esfera públicas através de suas instituições. Esse sim é um

distanciamento pela “incompletude” urbana da Praia do Futuro.

http://www.skyscrapercity.com/
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É a partir das instâncias que surge o poder, nasce em meio à negociação

dos diversos interesses e ganha forma com a ação conjunta nos mais diversos

sujeitos coletivos. O poder é gerado na esfera pública e não no centro do sistema

político. Como pensar uma política pública de turismo, quando o homem parece

mais um subproduto dessa exclusão. Analisar a esfera pública nessa perspectiva é

validar e justificar o ideal de participação popular que acompanha a teoria da

democracia participativa.

A transformação da Praia do Futuro adquire contornos quando se lança

um olhar para os equipamentos turísticos intitulados como “barracas de praia”.

Inúmeras benfeitorias foram instaladas pela iniciativa privada, ampliação do espaço

físico, lojas de conveniências, espaços de massagens, acesso à internet e centros

de convivências. As barracas modificam afeição da praia para atender as novas

necessidades e por formar um novo perfil de consumidores.

IMAGENS 07 e 08 – Amplas e modernas estruturas físicas das barracas de praia
                     Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Na faixa de areia da Praia do Futuro estão presentes os restaurantes

típicos, chamados "barracas de praia", em cuja construção é utilizada a palha de

carnaúba. As barracas investem em segurança pessoal, cercas artificiais (telas de

proteção) e naturais (pinheiros, cocos) demarcam o território. Uma segurança

pesada como utilização delimitação do espaço. Instrumentos de segurança que não

minimizam o sentimento de insegurança.

Qual o cidadão que está, verdadeiramente, sendo impedido do acesso ao

mar? Qual aquele que está requerendo, ao contrário esse impedimento como

“mediação”? São perguntas que nascem quando se contempla a relação das
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pessoas e o espaço público em questão. Na Praia do Futuro os impedidos podem

ser configurar no papel dos informais; na pessoa dos despossuídos de condição

econômica; através da comunidade local que não tem acesso ao espaço público

frente ao acesso institucional (jurídico), esse, sim, distanciado “incompletude” urbana

da Praia do Futuro.

Na forma visível de segregação registra-se a demarcação das barracas,

por meio de cercas naturais e artificiais, exemplificando ações no sentido da

privatização do espaço público. Assim, os espaços de usufruto de todos estão

sendo, paulatinamente, privatizados, surgindo espaços estritamente particulares.

De acordo com Plano de Gerenciamento Costeiro (PGD) em seu Art. 10

da Lei 7661 institui que “as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo

assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e

sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou

incluídos em áreas protegidas por legislação específica”.

Outro fato é a Ação Civil Pública (ACP) de 2005, proposta pelo Ministério

Público Federal e a União, pede o reordenamento da área da Praia do Futuro. De

acordo com um relatório feito pela Gerência Regional do Patrimônio da União

(GRPU), as barracas utilizam o espaço público de maneira inadequada e sem a

realização de um estudo de impacto ambiental. Na ação, também são citados

equipamentos como cordas, cercas e parques aquáticos, que impedem o livre

acesso à praia.

Se ponderar quanto à historicidade da Praia do Futuro e o

desenvolvimento do turismo chegarão, segundo Cruz (2000), a três situações

distintas. A primeira é a urbanização antecedendo a atividade turística, quando se

intensificou o desenvolvimento do Porto do Mucuripe na região, bem como a

comercialização dos primeiros loteamentos de terra e da construção da Av. Santos

Dumont. Segundo momento o põe-se com urbanização da região, a construção da

Praça 31 de Março que serviria como um Pólo de Lazer da Cidade e que

proporcionaria ao fortalezense um lugar de encontro. E o terceiro momento a

urbanização posterior à consolidação da atividade turística, nesse caso a ocupação

e a transformação pela iniciativa privada nos equipamentos turísticos.  (CRUZ,

2000).
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                    IMAGEM 09 – Sobrevôo na Beira-mar, Praia do Futuro e Porto do Mucuripe em 1960
                    Fonte: Arquivo Nirez

IMAGEM 10 - Praça 31 de Março, o pólo de lazer da Praia do Futuro em 1977
                              Fonte: Arquivo Nirez

Para compreender o caso de ocupação da Praia do Futuro, partiu-se da

reconstrução histórica da maritimidade 19 em Fortaleza e, para isso, se recorre ao

trabalho de Dantas (2002) que em seus estudos destacou o papel da cidade

relacionado às primeiras práticas marítimas no Estado do Ceará, incluindo uma

recuperação acerca da imagem primitiva de repulsão em relação ao mar.

18. Epistemologicamente a palavra “maritimidade” apresentada por DIEGUES (2003) é resultante da
interação humana com um espaço particular. Para Dantas (2002, p. 13) a “noção de maritimidade no
Ceará (...) será evidenciada a partir desse contato inicial e de seus desdobramentos”.
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A relação do homem com o mar dar-se-á pelas práticas marítimas

tradicionais tais como a pesca, comércio e o defeso da costa, e vai aos poucos

sendo incorporada aos costumes da população local. (DANTAS, 2002)

Em conformidade com Dantas (2004), a constituição inicial de uma nova

maritimidade no Ceará passa pela incorporação de um modelo de sociedade que é

despertada por práticas de banhar-se em águas salgadas, caminhar a areia e morar

próximo ao mar, que passariam a compor o cotidiano do fortalezense.

Para Dantas (2003), a cidade de Fortaleza prendia o seu olhar para o

sertão de onde provinha toda sorte da economia, relata em seus estudos que:

Não dispunha de uma cidade primaz, mas de conjunto de cidades
interioranas, articuladas e especializadas na produção e comercialização da
carne-seca, ficando sua capital litorânea isolada na zona costeira, sem
estabelecer vínculos com outros centros urbanos coloniais. (DANTAS; 2003,
p. 208)

Durante anos, a cidade de Fortaleza se movimentava pela produção

comercial existente no interior, sendo alterado pelas constantes crises econômicas e

ambientais. Com o desenvolvimento da cidade, cresciam-se as alternativas de

produção e consumo. Fortaleza no fim do século XVIII e início do XIX ganhavam

ares de urbanidade. Fato é que paralelamente ao desenvolvimento econômico

ascendia o “desinteresse pelo litoral” 20, os espaços litorâneos, hoje tão cobiçados

para a realização de práticas de lazer e turismo. (DANTAS, 2002).

O interessante de identificar esse “desinteresse” pela ocupação do litoral

de Fortaleza, apontado por Dantas (2002), nos revela um litoral que até então era

um:

Território da pesca e lugar de habitação dos pobres, fato traduzido na
presença e no crescimento das antigas comunidades de pescadores,
notadamente das de Mucuripe e pela ocupação da beira-mar pelos pobres,
especialmente as zonas de construção precária das dunas dos Outeiros e
do Arraial Moura Brasil, no fim do século XIX. (DANTAS; 2002, p. 40)

20. A cidade de Fortaleza foi construída historicamente no sentido do sertão, escolha marcada por
imaginário interiorano que impedia de ver o mar diferentemente, ou seja, como ponto de exportação e
importação de produtos. Dantas (2002) nos aponta que a partir dessa pseudo-rejeição Fortaleza se
põe como “cidade litorâneo-interiorana cujas particularidades diferem daquelas que caracterizam as
cidades comerciantes, abertas para o mar”. (DANTAS 2002, p.33).
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A ocupação do território cearense ocorreu em cidades portuárias tais

como Acaraú, Aracati e Camocim. Assim à produção das mercadorias escoavam em

direção a outros centros comerciais. O mar era visto estritamente pelo viés

econômico, para isso Dantas (2004, p. 69) destaca que “a beira-mar é ordenada

como espaço de troca de mercadorias, dificultando a apropriação deste espaço

pelas classes abastadas”. Ainda não era costume utilizar a orla marítima como local

de lazer. A faixa litorânea cearense era lugar de moradia dos homens que se

aventuravam no mar em vista de garantir a sobrevivência.

Com a consolidação da cidade de Fortaleza, o processo de

industrialização e o crescimento populacional, novos valores, hábitos e costumes,

foram sendo inseridos na sociedade contemporânea. Desses valores se impregnam

a nova maritimidade sobre as práticas de lazer e do bem morar. Dessa

transformação novas áreas foram ocupadas e o deslocamento do centro comercial

para outras regiões que se despontavam como promissoras redesenhou o mapa

geográfico de Fortaleza.

No século XIX a cidade passa a assumir uma relação mais estreita com o

mar. Durante longo período, a cidade permaneceu voltada para o sertão, de costas

para o mar, assim, não despertava para o uso do potencial marítimo como opção de

lazer. Isso Dantas (2003) descreve afirmando que o:

Quadro de dominação do litoral pelo sertão, que culminou na constituição de
sua capital de uma forma modesta e desarticulada do sistema das principais
cidades do estado, só é sobreposto no século XIX com o conjunto de
mudanças de ordem político-administrativo e tecnológica. (DANTAS; 2003 p.
225-226).

As raízes do medo e repulsa pelo mar são muito anteriores ao desejo do

contato e da admiração. Relata DANTAS (2002)

Para eles, longe da costa, encontrava-se o desconhecido, vinculado
constantemente a representações místicas as quais falavam de obstáculos
intransponíveis: o abismo que engolia os navios, o mar habitado por
monstros e deuses coléricos. (DANTAS; 2002, p. 11)

A cidade que antes negava o mar, assume como parte integrante de seu

território o seu litoral. Essa alteração no olhar culminará numa série de outras

mudanças na história:
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A forma como se estruturou a ocupação do litoral de Fortaleza está
inicialmente ligada ao surgimento de suas principais vias de circulação, que
durante anos e mais anos desprezaram completamente o litoral quanto aos
seus traçados. [...] os estabelecimentos mais importantes dos primórdios da
cidade foram construídos com desprezo pela fachada marítima. Outro fato
que pode ser demonstrado para ilustrar esse aspecto é à distância do mar
de alguns estabelecimentos tradicionais da cidade, tais como o Palácio do
Governo, Mercado e principais praças. (SILVA; 1992 p. 61).

O aparente atraso no desenvolvimento urbano da cidade de Fortaleza,

tem especificidades sim, mas não esta desarticulada do processo de reconquista

global e nacional das práticas marítimas pela modernidade. Basta analisar as

capitais litorâneas como São Luis, Recife, salvador, Rio de Janeiro, Florianópolis

nenhuma das cidades tem o centro histórico anexado ao mar aberto.

O certo é que Fortaleza ascendia em indicadores populacionais e em

estruturas urbanas. Essa hipervalorização litorânea, assinalada por ações da

modernidade em vista do processo de industrialização, para Madruga (1992) a

“intensidade nas relações econômicas e sócio-culturais das sociedades humanas

com o litoral e o mar” (MADRUGA; 1992 p. 33) são responsáveis por construir uma

“corrida para o mar”. (IBIDEM, p. 15).

2.6.1 Construção dos planos urbanos de Fortaleza

Antes de adentrar na temática da turistificação do litoral cearense e sobre

o desenvolvimento urbano de Fortaleza, é fundamental compreender a formação

dos Planos Diretores do Município 21. Tal instrumento fora criado para contribuir no

processo de reordenamento e ocupação da cidade.

Um dos primeiros planos diretores a ser desenvolvido em Fortaleza foi o

Plano de Remodelação e Extensão de Fortaleza de 1933, do urbanista Nestor de

Figueiredo, durante o Governo de Raimundo Girão. Suas principais propostas foram

à implantação de um sistema radial concêntrico de vias principais e o zoneamento

21. Plano Diretor é um plano criado que tem impacto válido para toda a cidade, por certo período de
tempo. Um plano diretor mostra a cidade como ela é atualmente e como ela deveria ser no futuro.
Tem como objetivo principal de fazer com que a função social seja cumprida, pondo o interesse
coletivo em primeiro lugar, em detrimento do interesse individual ou de grupos específicos da
sociedade. (MADRUGA, 1992)

http://pt.wikipedia.org/wiki/1933
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urbanista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raimundo_Gir%C3%A3o
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urbano tendo por base as diretrizes da Carta de Atenas 22. Sua proposta não foi

aprovada pelo Conselho Municipal levando a suspensão do seu contrato em 1935.

(LINHARES, 1992)

A partir de 1940 inaugura-se, neste, período, nova lógica de ocupação do

espaço que associa a demanda de uma sociedade de lazer em emergência a uma

demanda por zona de trabalho (da parte dos pescadores) e de habitação (da parte

dos retirantes).  Para isso, Dantas (2004) reescreve que a cidade de Fortaleza

assiste-se:

A inauguração de um quadro característico de Fortaleza, cidade onde os
conflitos entre espaço de consumo e espaço de produção evidenciam-se, e
ocasionam o distanciamento das classes pobres e dos pescadores, à
proporção que as classes abastadas se apoderam da zona leste da cidade.
(DANTAS; 2004, p. 74).

Os primeiros redutos a assumirem essas transformações quanto à

sociabilização do espaço para práticas de lazer foi a Praia de Iracema. Para

Linhares (1992), a Praia de Iracema foi o primeiro espaço de sociabilidade com

características de uma cultura de praia. Linhares (1992) relata que na extensão da

praia surgiam:

Os primeiros bares à beira-mar, a moda de praia cearense deu o ar de sua
graça e o hotel Iracema Plaza e o restaurante Lido serviram de local de
lançamento de muitas novidades vindas de fora. (LINHARES; 1992 p. 278-
279)

O plano urbano seguinte foi elaborado por Sabóia Ribeiro entre 1947 e

1948 na administração de Acrísio Moreira da Rocha. O Plano Diretor para

Remodelação e Expansão de Fortaleza de Sabóia propunha a divisão da malha

urbana em bairros demarcados por avenidas e implantação de parques urbanos.

Nesse plano, surge a elaboração de código urbano dentre outros elementos.

22.A Carta de Atenas é o manifesto urbanístico resultante do IV Congresso Internacional de
Arquitetura Moderna (CIAM), realizado em Atenas em 1933. A Carta prega a separação das áreas
residenciais, de lazer e de trabalho, propondo, no lugar do caráter e da densidade das cidades
tradicionais, uma cidade-jardim. (MADRUGA, 1992)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Atenas
http://pt.wikipedia.org/wiki/1935
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/1948
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%ADsio_Moreira_da_Rocha
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O início da ocupação da Praia do Futuro data da década de 50, momento

de incorporação de novas áreas à cidade. Segundo Abreu Júnior (2005, p. 129), a

Praia do Futuro nos últimos 40 anos caracterizou-se como uma “área de lazer

despojada, desorganizada, utilizada por poucos fortalezenses [...]; um lugar que

gradativamente, na medida em que foi sendo ocupado, fez e faz parte do lazer dos

fortalezenses e dos que moram na Região Metropolitana”.

Com esse deslocamento para o litoral leste da cidade, se constrói um

marco no processo urbano da cidade, a temática de “morar bem” em Fortaleza era

no bairro da Aldeota. As adjacências da Aldeota ganham investimentos em infra-

estrutura de suporte à fixação destas famílias e atrativos para que essas famílias,

outrora deslocadas do centro da cidade, se fixassem em outros bairros. A

metamorfose da cidade se dava a partir da transformação eminentemente comercial

do centro. Para Costa (1988) “a distribuição da população no espaço urbano de

Fortaleza ficou nitidamente determinada pelo nível de renda”. (COSTA; 1998, p.78)

O prosseguimento das obras de infra-estrutura acelerou-se devido

implantação do Porto do Mucuripe, bem como o loteamento criado em 1950 pela

imobiliária Antônio Diogo, fizeram com que a área da Praia do Futuro, surgisse como

uma possibilidade de suprir as necessidades de local para diversão, lazer e

entretenimento.

O Decreto-Lei n° 544 de 7 de julho de 1938 decide sobre a localização do

novo porto de Fortaleza e definindo a enseada do Mucuripe como o novo localo

porto comercial do estado do Ceará. Tal deslocamento acarretara no

desenvolvimento e na expansão urbana da cidade.

Parte dessa alteração a transposição da barreira física da via férrea e a

incorporação dos terrenos de praias, dunas e mangues do Sítio Cocó apresentaram

conforme Costa (1988, p. 128-129), “em 1954, o processo de parcelamento do Sítio

Cocó e o loteamento da praia Antônio Diogo, a chamada Praia do Futuro”. O

loteamento do Sítio Cocó foi aprovado em 1954 pela Prefeitura Municipal de

Fortaleza, iniciando-se a fragmentação desta área de uso agrícola e de salinas. Nos

relatos da história de Fortaleza, elucida de Jucá (2003):

Com os trabalhos do porto do Mucuripe em andamento, mesmo em um
ritmo lento, os terrenos situados nas suas proximidades foram sendo
valorizados. A imobiliária Antonio Diogo, em 1950, loteou uma área, que se
estendia do farol do Mucuripe até a barra do rio Cocó. Compreendia 7
quilômetros de comprimento por 600 metros de largura. Cada uma das

http://pt.wikipedia.org/wiki/1938
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quadras, divididas em 12 lotes, tinha 20 metros de frente por 40 de fundo.
(JUCÁ, 2003a, p. 134).

O interessante é acompanhar essa evolução tardia, porém avassaladora “

os 07 km de praia, que até 1960 eram praticamente despercebidos, foram ocupados

de forma inusitada e surpreendente” (LINHARES, 1992, p. 166).

Nessa época, especulava-se que esta área possibilitaria a grande

explosão imobiliária da zona leste da Cidade. Na década de 1960, a cidade volta-se

para zona leste, onde se voltava à atenção, para o crescimento da Cidade nesta

faixa litorânea, principalmente para a Praia do Futuro. Foi neste momento que,

segundo Abreu Júnior (2005):

[...] a Praia do Futuro passou a ser motivo de questionamentos por parte da
população de fortalezenses, fruto do natural expansionismo da cidade para
leste, que já era previsto com o pleno funcionamento do Porto do Mucuripe,
em finais da década de 50 e a construção do Hospital Geral de Fortaleza e
Cervejaria Astra (Brahma) no início da década de 60. [...] local onde a
necessidade da presença do poder público era importante, deixando
gradativamente, a partir do início desta década, de ser um local distante,
para ser uma fronteira a ser alcançada pela expansão imobiliária. ABREU
JÚNIOR (2005 p. 38-39)

Um dos avanços percebidos no Plano Diretor de Fortaleza de 1962 foi

quanto à criação de área de lazer e recreação. A expansão geográfica de Fortaleza

ganhou notoriedade com a construção da Avenida Beira-Mar, prevista no Plano

Diretor de Fortaleza. A ocupação específica para o centro, à implantação de

terminais de transporte e implantação de pólos por bairro foram os principais

avanços desse plano. (LINHARES, 1992). Para ROCHA JUNIOR (2000) o plano

diretor se:

Constituía uma decisão oficial contra a hegemonia urbana da Praça do
Ferreira no campo do lazer e o fim da estrutura urbana monocêntrica
polarizada pelo núcleo central. É quando os conflitos entre os distintos
agentes sociais produtores e consumidores do espaço urbano vão se
intensificar na orla marítima. (ROCHA JÚNIOR; 2000 p. 90).

Os planos urbanos abordavam, já na década de 60, a implantação dos

pólos de lazer por bairros o que elevou o movimento e as opções de lazer que antes

eram oferecidas apenas Centro. É em direção à zona de praia que os equipamentos

de lazer e entretenimento vão se instalando.
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No ano de 1968, a Praia do Futuro já era procurada como opção de lazer

em Fortaleza. Momento da divulgação, na mídia cearense, da idéia de se construir

uma nova área de lazer e habitação, para que se pudesse transformar numa

“Copacabana”, no Rio de Janeiro. O fato promoveu tanta euforia e certo exagero

pelo setor imobiliário local que queria transformar a área em, uma comparação

especulativa, “Barra da Tijuca” – RJ, assim relata Abreu Júnior (2005) em um trecho:

A partir de finais da década de 1970 e início da década de 1980, os terrenos
na Beira-Mar, no bairro do Mucuripe até o estuário do rio Cocó, passaram a
ser cada vez mais valorizados em função de uma crescente divulgação que
existia uma área em Fortaleza que seria a futura “Barra da Tijuca do Ceará”,
referindo-se à Praia do Futuro. Estes fatores foram determinantes para um
grande movimento imobiliário em Fortaleza, em direção a essa área. Aliado
a isso, algumas intenções do poder público, timidamente e só no papel, de
melhorar a infra-estrutura do local e de instalar equipamentos urbanos,
ajudaram a criar o mito, no final da década de 1970, que a praia do Futuro
realmente seria uma nova Barra da Tijuca. (ABREU JÚNIOR, 2005, p. 182).

A partir da década de 70 que ao segmento empresarial de Fortaleza

passou a incorporar de fato a Praia do Futuro como área destinada aos novos

investimentos financeiros. No ano de 1976, é realizada a ampliação da Avenida

Santos Dumont até a praia, possibilitando, também, o acesso ao Conjunto Cidade

2000. Outros equipamentos foram atraídos no Bairro da Cidade 2000, a implantação

de uma cervejaria (Astra) e HGF – Hospital Geral de Fortaleza. (ABREU JÚNIOR,

2005)

A construção da Avenida Beira-Mar explicita a tendência de valorização do

litoral, por este segmento da sociedade, que havia feito deste espaço lugar

privilegiado, no estabelecimento de clubes e residências. Na década de 70, inicia-se

a elaboração do PLANDIRF - Plano de Desenvolvimento Integrado da Região

Metropolitana de Fortaleza. Elaborado no governo do prefeito José Walter entre os

anos de 1969 e 1971, sua principal característica era o desenvolvimento integrado

de Fortaleza em conjunto com as cidades vizinhas, desenvolvia assim a região

metropolitana, previa a integração da gestão urbana.

Por volta dos anos 1970, que a urbanidade do litoral viria a compor um

quadro complexo e dividido, onde a sociedade e suas desigualdades

socioeconômicas se materializariam. A complexidade dessa divisão é apresentada

por Dantas (2002) já na década de 40:

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Walter&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/1969
http://pt.wikipedia.org/wiki/1971
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As praias de Iracema e do Meireles, ocupadas anteriormente por classes
abastadas, como lugar de veraneio e de lazer, se transformam em lugar de
habitação e de lazer. As praias do Mucuripe e do Pirambú, lugares
apropriados pelos pobres (pescadores, prostitutas e retirantes), apresentam-
se tanto como lócus de habitação quanto de trabalho. (DANTAS, 2002, p.
62).

Em 1975, o Plano Diretor Físico foi elaborado com base no Plano de

Desenvolvimento Integrado de Fortaleza (PLANDIRF), no governo do prefeito

Vicente Fialho. O plano criava quatro zonas residenciais diferenciadas: zonas

comerciais e residenciais, zonas industriais, zona especial de praia, zonas de

preservação paisagística e turística; além de um plano viário hierarquizado com vias

como expressas.

A formação do PLANDIF permitiu o início do disciplinamento da cidade.

Para Souza (1978), a construção das avenidas Santa Dumont e Zezé Diogo gerou

novos fluxos para área leste da cidade. O resultado foi à consolidação da área como

espaço de lazer e habitação das classes abastada e média através dos bairros

Dunas e Cóco.

O Prolongamento da Avenida Santos Dumont, no final da década de 70,

permitiu o acesso através de 4 km de pista de rolamento à Praia do Futuro e outras

áreas de lazer de massa na orla marítima. Outro equipamento favorável a ocupação

do espaço foi à construção da Praça 31 de Março, no ano de 1977, ambos

equipamentos construídos na gestão o prefeito Evandro Ayres de Moura.

Imediatamente a abertura das vias inúmeros loteamentos, ruas secundárias e

residências foram sendo implantadas na Região. Sua extensão abrange bairros

como Papicu e Cocó. (SOUZA, 1978)

A continuação da Avenida Santos Dumont até a Praia do Futuro facilitou o

acesso, por meio das linhas de ônibus, da população da periferia de Fortaleza a este

trecho do litoral. Durante muito tempo, esta área não era procurada em virtude das

dificuldades de deslocamento. A aquisição de automóveis pela classe média,

também, favoreceu o acesso à área. Na década de 1980, foi construído o calçadão

da Praia do Futuro e feito o alargamento da Avenida Zezé Diogo.

A primeira intervenção urbanística feita na área da Praia do Futuro foi na

administração do prefeito César Cals Oliveira Neto (1983-1985) mediante a

elaboração de um projeto denominado Pólo Atlântico Sul feito em 1982, mas só

executado em 1984 sob seu governo. Segundo Correia (2004, p. 74), “o projeto de

http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_Fialho
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urbanização da Praia do Futuro incluía uma série de barracas, um passeio

padronizado, arborização, banheiros públicos e algum mobiliário urbano”. A área

deste projeto compreendia a faixa de praia entre as avenidas Renato Braga e

Santos Dumont.

As intervenções urbanas desta época, aliadas à recente construção da Av.

Dr. Aldy Mentor (prolongamento da Av. Pe. Antônio Thomaz) e a ponte do rio Cocó

em direção à praia da Sabiaguaba, servem como incentivos à continuidade das

atividades imobiliárias. (COSTA, 1988)

Uma das novidades que surgiram na cidade de Fortaleza na

administração do Prefeito Lúcio Alcântara (1979 a 1982) foi à construção de pólo de

lazer na Praia do Futuro. Com isso, a concentração de populares nestes espaços de

lazer coletivo distancia-os das elites, desejosas de um total isolamento destas

massas nos espaços à beira-mar. Conforme Costa (1988):

Na verdade os pólos de lazer tiveram menos papel na criação de
alternativas de diversão para o proletariado do que em evitar que os
chamados espaços burgueses fossem invadidos pela periferia. Isto de fato
ocorreu na gestão municipal seguinte, de César Cals Neto, que criou o
programa “Vamos a Praia”, colocando ônibus especiais ligando os bairros
periféricos às praias da elite. (COSTA; 1988 p. 97-98):

Quanto às tentativas de urbanização e melhoramentos na Praia do Futuro

nos últimos quarenta anos, desde a primeira realmente executada no período da

administração do prefeito César Carls Neto até a mais recente salienta Abreu Júnior

(2005, p. 140) que:

[...] todas pecaram pela falta de manutenção; e, no caso da última tentativa
de urbanização das pracinhas, de aceitação por parte da comunidade,
principalmente de barraqueiros [...] Quanto ao pólo de lazer 31 de Março no
final da Av. Santos Dumont, a idéia era transformar o local em grande
espaço lúdico e ambiental. O que se observa hoje é um total abandono, pois
as pessoas preferem ficar junto à praia nas barracas a ficar no local do pólo,
portanto, mesmo com algumas tentativas de comércio nos quiosques o pólo
de lazer não foi e não é viável nessas condições.

Na década de 80 as ações de urbanização responderiam a questões da

construção de calçadões e pólos de lazer. Construíram-se os calçadões das praias

de Iracema, do Futuro e da Leste-Oeste. A abertura de avenidas possibilitava a

expansão da cidade para outras regiões. (SOUZA, 1978).
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O bairro Praia do Futuro, a priori, não é capaz de se constituir como tal. A

ausência das instituições jurídicas fortalece essa fragmentação administrativa. O

bairro existe de fato, mas não de direito. O outro entrave é a expansão e

incorporação de outros bairros. Nessa perca do poder os moradores, a vitalidade, os

subespaços, as “comunidades” perdem a dimensão de cidadãos e assumem o papel

secundário de “posseiros”.

Já no final do século XX, em 1992 no governo de Juraci Magalhães, foi

elaborado o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza (PDDU-FOR).

Seu planejamento gerou metas para 20 anos com a remodelação do trânsito e

novas vias, ordenamento urbano e áreas para lazer. Durante o Governo de

Luizianne Lins, ocorre uma revisão do Plano Diretor, em 2005 e espera na Câmara

Legislativa Municipal a votação.

Diante da formação urbana do bairro da Praia do Futuro, o lugar passa

desapercebido em presença dos moradores, da vitalidade, dos subespaços e da

própria comunidade. Ela alimenta a existência de outros bairros como Vicente Pizon,

Serviluz, Caça e Pesca, Mucuripe, Dunas, Papicu, Coco e a Cidade 2000.

Nessa perspectiva de bairro a Praia do Futuro se difunde como uma

comunidade fragmentada, sobrevivente da expansão da cidade e resistente ao

desenvolvimento urbano. A resposta da fragmentação do bairro parte da ausência

das instituições públicas.

Fortaleza, atualmente contabiliza mais de 2,5 milhões de habitantes,

revelando aspectos de intensa dinâmica social. O ritmo do crescimento narrado por

Silva (2002) revela Fortaleza como uma:

Cidade enorme, uma das maiores do Brasil. Até pouco tempo não aparecia
em muitos mapas; agora [...] está em todos. Esta cidade exerce excepcional
papel polarizador com expressiva preponderância sobre as demais cidades
integrantes de sua rede urbana, especialmente nas imediações de sua
região metropolitana. (SILVA; 2002, p. 126)

Sendo uma das últimas áreas de lazer incorporadas ao espaço urbano da

cidade, ela aparece como espaço relevante para o estudo de lazer e urbanidade. A

Praia do Futuro aparece tardiamente e se consolida nas últimas décadas do século

XX. Hoje se apresenta como espaço de balneabilidade e convivência se diferenciado

das demais praias da Capital.

http://pt.wikipedia.org/wiki/1992
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juraci_Vieira_de_Magalh%C3%A3es
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A ocupação dos espaços litorâneos se amplia com o crescimento de

Fortaleza. Nesse cenário de reestruturação produtiva ocorre a incorporação de

novos espaços para as atividades de lazer. A Praia do Futuro, assim relata Costa

(1988), foi à última zona de praia incorporada à zona urbana de Fortaleza.

Localizava-se em área denominada de Sítio Cocó, na qual predominavam usos

tradicionais, e que, a exemplo, de outras praias, incorporou-se ao espaço urbano,

ora como lugar ocupado para responder à demanda das classes abastadas que

freqüentavam a praia do Meireles.

Segundo Souza (1978), nas proximidades do porto, implanta-se a zona

industrial cuja infra-estrutura possibilita instalação de indústria de tratamento de

produtos alimentares, de industria naval, bem como indústrias petroquímicas. Para

Costa (1988) a expansão espacial em direção à Praia do Futuro acompanhou o

processo de desenvolvimento portuário e do crescimento férreo da Parangaba-

Mucuripe, instalados sobre o Sítio Cocó.

Com esse crescimento aparente da cidade cria-se um processo de êxodo

urbano, e todo crescimento econômico é alimentado pela série de loteamentos ditos

urbanos. “A área que se desenvolvia até então contava com a presença do rio Cocó,

da área das salinas e das dunas da Praia do Futuro”. (COSTA, op. cit., p. 123).

Conforme Macedo e Pellegrino (1996), no Brasil em toda a sua extensão:

[...] os principais agentes dessa transformação são os grandes centros
urbanos como [...] Fortaleza com suas extensas áreas, seus portos e
parques industriais, [...], sobretudo os loteamentos de finalidade turística,
que se estendem linearmente por grande parte da costa, [...] apresentando-
se como as áreas significativas de transformação ambiental e paisagística
do litoral brasileiro. (MACEDO E PELLEGRINO; 1996, p. 156)

Com a crescente metropolização de Fortaleza, e os conseqüentes

aumentos populacionais levaram a expansão o crescimento demográfico e espacial

no município. Sobre a incorporação da área da Praia do Futuro, Dantas (2002)

assevera que com o processo do crescimento espacial a praia passa incorporar à

zona urbana de Fortaleza:

[...] incorporou-se ao espaço urbano, ora como periferia de zona portuária (o
Porto do Mucuripe), ora como lugar ocupado para responder à demanda das
classes abastadas que freqüentavam a praia do Meireles. (DANTAS; 2002,
p. 69)
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À vontade de inserir o Ceará na rede turística internacional suscita

transformações em toda a orla litorânea. A construção de um sistema de vias e de

serviços reforça papel de Fortaleza como pontos de recepção e de distribuição dos

fluxos turísticos:

Ela se transforma em cidade marítima tirando proveito da exploração dos
espaços litorâneo por uma indústria turística em forte expansão. Com efeito,
ela se volta para a zona costeira, alongando seus tentáculos através da
construção de um aeroporto internacional e de rotas integrando as zonas de
praia á sua zona de influencia direta. (DANTAS; 2004 p. 73-74).

Mito ou constatação, a maresia continua a interferir no uso e ocupação do

solo, embora este aspecto não seja o único responsável pelo baixo índice

residencial. Primeira especificidade ocupacional na Praia do Futuro foi à implantação

das barracas de praia, seguido dos clubes de associações.

Mesmo contando com forte desenvolvimento dos equipamentos turístico, a

Praia do Futuro possui inúmeros espaços vazios em sua ocupação. Uma

característica no processo de ocupação foi o surgimento de muitos clubes

profissionais e associações de classe também foram construídos na área, dentre

eles: Clube dos Advogados, dos Médicos, BNB – Banco do Nordeste, Clube Praia,

AABEC – Associação Atlética do Branco do Estado do Ceará, Associação dos

Servidores do Banco Central -ASBC. Constituindo lugar para o reduto por meio de

uma identidade social de grupo para o estabelecimento de suas sedes, atualmente

muitos das associações se deslocaram para outros bairros da cidade.

                                                   IMAGEM 11 - Associação dos Servidos do Banco Central PF II
                                                   Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)
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                                                    IMAGEM 12 - Associação do Clube do Médico.
                                                    Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

A Praia do Futuro vai se formando a partir das ausências das instâncias

públicas e pela ocupação desordenada do segmento privado. Teme-se que os

espaços públicos se tornem são cada vez menos pontos de encontro e de inteiração

social das comunidades, e se transforme cada vez mais em espaços privados e

mercadorização. Onde as atividades e vivências quotidianas passar estar

relacionadas a um tributo.

Faz ecoar o discurso que a atividade turística alinhavada a outros

segmentos de produção devem promover o desenvolvimento econômico, mas, sem

jamais, negligenciar-se do desenvolvimento social coletivo. Permitir que o

desenvolvimento da atividade turística possa integrar sentimentos relacionados ao

espaço, à identidade e relações sociais.

Quando se realiza o estudo acerca do espaço geográfico, é necessário

levar em consideração as relações sociais no espaço a ser analisado e a natureza.

Além destas destrezas espaciais é também aquele que é capaz de interpretar e

analisar criticamente a informação geográfica e entender a relação entre identidade

territorial, cultural, patrimonial e individual. Definitivamente a Praia do Futuro não se

sedimenta na exposição da pesquisa como um lugar vivo, como bairro da cidade. O

lugar é desenhado pela ocupação temporária de transeuntes, trabalhadores,

visitantes e turistas. Aquele que possui o domínio das destrezas espaciais, que

demonstra ser capaz de visualizar espacialmente os fatos, relacionando-os entre si,

de descrever corretamente o meio em que vive ou trabalha passa a não existir

devido carente inter-relação que o mesmo possui com o espaço.
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Vocês que fazem parte dessa massa/ Que passa nos
projetos do futuro/.É duro tanto ter que caminhar/. E dar
muito mais do que receber/. E ter que demonstrar sua
coragem/. À margem do que possa parecer/. E ver que toda
essa engrenagem/. Já sente a ferrugem lhe comeu.

“Admirável Gado Novo” - Zé Ramalho
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OS AMBULANTES DA PRAIA DO FUTURO
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CAPÍTULO 3 – OS AMBULANTES DA PRAIA DO FUTURO

3.1 Construções do percurso metodológico da pesquisa

A pesquisa com os ambulantes na Praia do Futuro foi desenvolvida com o

intuito de investigar, de que maneira os trabalhadores informais vivem, qual a sua

relação com o local, como estabelecem as redes de sociabilidade, de que forma

resistem às situações sociais e econômicas a eles impostas. Com o percurso

metodológico esperam-se construir suas visões de mundo, suas aspirações e sua

organização da vida social.

Foi um desafio construir uma técnica capaz de caracterizar as relações

sociais existentes na Praia do Futuro. Visto que, as relações sociais dos vendedores

ambulantes com o local são instáveis, deslocadas e heterogêneas. A instabilidade

do fenômeno deve-se a própria sazonalidade da atividade. Na baixa estação esses

trabalhadores se deslocam para outros nichos de mercados. Deslocados, esses

trabalhadores sobrevivem à sombra das políticas públicas, sem o amparo legal.

Heterogêneos devido às múltiplas faces de composição desse segmento, compostas

por homens, mulheres, idosos, adolescente, crianças e estrangeiros.

O fato é que a forma de organização social desses trabalhadores

acontecesse de forma natural, sem intervenção governamental ou institucional. A

organização permite a sobrevivência dos mesmos diante do mercado. O trabalho de

campo identificou alguns comportamentos, um deles é a valorização de espaços

comerciais mais cobiçados, apossados e demarcados por grupos consolidados,

enquanto outras áreas estão desoladas de ocupação.

O estímulo maior dessa pesquisa é desenho do perfil sócio-econômico

dos vendedores ambulantes da Praia do Futuro, com o intuito de oferecer subsídios

para avaliar as políticas públicas de turismo, quanto à abrangência e a efetividade

de suas ações diante do fenômeno da informalidade.

Aqui concentra o cerne da questão. Qual o papel da atividade turística na

construção do desenvolvimento local. Se o turismo produz impactos em diversos

segmentos da economia e renda, como a atividade pode absorver os excluídos do

processo da transformação do mundo trabalho. Pode-se avaliar em que situações e

quais as relações que os excluídos do mercado formal são submetidos. Qual o papel

das políticas públicas de turismo sobre essa questão.



99

Pretende-se realizar um percurso sistemático na pesquisa, através dos

encaminhamentos medotológicos, das atuações dos teóricos e das indagações

identificadas. Apesar, de possuir certa familiaridade com o tema, em certas

situações, permitiram reformulações de pensamentos, levando a novos olhares de

uma realidade tão impregnada no senso-comum.

A aproximação direta levou o deslocamento ao campo durante 03 (três)

meses ininterruptos, com 24 visitas técnicas de observação participante, aplicações

de questionários e entrevistas semi-estruturadas. Esses descolamentos

proporcionaram rebater os problemas propostos durante a formatação do trabalho.

Um fator de peso para a tessitura dessa pesquisa é a carência de dados

estatísticos sistematizados, confiáveis e em números suficientes sobre os

trabalhadores informais e sobre as políticas públicas de turismo. As recorrentes

visitas técnicas aos órgãos de governo do Estado representado pela SETUR, SER’s

II e Secretaria de Turismo de Fortaleza (SETFOR) frustravam diante da carência de

informações oficiais. Reconhecia-se, então, que o caminho da pesquisa seria

realizado por um processo longo e árduo, portanto, exploratório.

Acreditava-se, a princípio, na garantia de acesso a toda e qualquer

informação a que desejasse obter sobre as ações desenvolvidas pelos órgãos

oficiais estaduais de turismo na Praia do Futuro. Mas, é fato que as instituições de

turismo do Ceará são carentes de informações e instrumentos de avaliação. A

disponibilização de informações é condição essencial para a efetividade da ação

fiscalizadora e do controle interno constitucional. Depara-se com a problemática da

descontinuidade das políticas públicas de turismo e a ineficiência da qualidade dos

serviços públicos como instrumento de pensar uma rede intersetorial no turismo.

Para tanto, se realizou uma pesquisa descritiva para se investigar as

características e transformações no cotidiano dos informais na orla marítima da

Praia do Futuro. De alguma forma, pesquisar a Praia do Futuro, se assemelha a

olhar para sujeitos tão próximos da população, mas, tão distantes do conhecimento

dos mesmos. Desconhecessem-se quem são e o que fazem. Indaga-se nesse

estudo a possibilidade de aproximar o olhar e compreender que a realidade parte

das experiências, sendo preciso entrar nas histórias vividas desses personagens.

Inicialmente, realizou a aplicação dos questionários, previamente

estabelecida por um roteiro de perguntas fechadas e abertas. O intuito do

questionário é de oferecer elementos para a construção de um perfil sócio-
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econômico dos vendedores ambulantes, bem como construir a história, dando-lhes

corpo e movimentos. Esse recurso metodológico foi aplicado à observação

participante e entrevistas qualitativas semi-estruturadas.

A proposta metodológica é uma pesquisa quanti-qualitativa. O instrumento

balizador é o modelo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD),

realizada durante os períodos intercensitários, com múltiplos propósitos de

investigação, sob a responsabilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE). Outra pesquisa aplicada pelo IBGE, que serviu para a

normatização do questionário é a pesquisa do Estudo Comércio Informal (ECINF),

relatório apresentado no Rio de Janeiro em 2003 ao Serviço de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas Nacional (SEBRAE) pelo IBGE. Para a pesquisa em questão,

foi realizada a aplicação de 50 questionários de maneira aleatória e em determinado

período de tempo e espaço. (vê gráfico com freqüência).

A definição de critérios que vão compor o universo de investigação é algo

primordial, pois interfere diretamente na qualidade das informações e à

compreensão mais ampla do problema delineado.

A amostragem a ser aplicada é a “Amostra Não Probabilística”. O ponto

central dessa amostra é a capacidade em não requer a formatação de fórmulas

matemáticas para a sua aplicação. O objetivo das técnicas dessa amostragem é

construir um “subconjunto da população que reproduza, da melhor forma, as

características desta última” (CONTANDIOPOULOS, CHAMPAGNE & DEBIS, 1997,

p. 64).

Decisão quanto à amostra se baseou na carência da informação. O

método probabilístico se utiliza de técnicas estatísticas para a definição do volume,

garantindo a condição da em utilizam o raciocínio para edificar a amostra.

(CONTANDIOPOULOS, CHAMPAGNE & DEBIS, 1997).

A Praia do Futuro conta com aproximadamente 153 barracas de praia,

segundo dados oficiais da Associação dos Barraqueiros da Praia do Futuro. Para

este trabalho aplicou uma amostragem quantitativa, estimulado por uma contagem

determinando 04 pontos distintos da Praia do Futuro. A contagem ocorreu dentro

dos estabelecimentos comerciais, sobre a condição do tempo de observação de 3

(três) horas contínuas. A contagem se baseava na freqüência de vendedores no

estabelecimento determinado. Os pontos escolhidos aleatoriamente foram Barraca
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Croco-Beach (04/05/08), América do Sol (11/05/08), Chico do Caranguejo (18/05/08)

e Itaparica (25/05/08).

TABELA 01 - Levantamento de vendedores ambulantes estacionários

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 02 - Levantamento de vendedores ambulantes

DESCRIÇÃO VALORES

AMBULANTES INTINERANTES 311

AMBULANTES ESTACIONÁRIOS 65

TOTAL 376
Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 03 – Descrição quantitativa dos ambulantes e mercadorias

LOCAL DATA MERCADORIA QUANTIDADE TOTAL

ÓCULOS 9
BIJUTERIA/TATUAGEM 6
CASTANHA 3
PROTETOR SOLAR 4

BARRACA CROCO-
BEACH

OVOS DE CORDONA 9

04/5/2008 ARTESANATO 10 86
CD/ DVD 8
QUEIJO ASSADO 7
SANDUÍCHE NATURAL 8
OSTRA 2
SALADA DE FRUTAS 3
PICOLÉ 5
CAMARÃO 12
ARTESANATO 8
COCO VERDE 6
OVOS DE CODORNA 7
JORNAL 2

ATIVIDADE TOTAL

LANCHES 23

BEBIDAS 8

CÔCO 31

ARTESANATO 2

CRUSTÁCOES 1

TOTAL GERAL 65
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ÓCULOS 5
AMÉRICA DO SOL BIJUTERIA/TATUAGEM 4

11/5/2008 QUEIJO ASSADO 7
BRONZEADOR 3 62
CAMARÃO 7
SANDUÍCHE NATURAL 5
PICOLÉ 2
CASTANHA 2
CHAPÉU/ BONÉ/
BLUSA

4

SANDUÍCHE NATURAL 9
SORVETE 5
BRONZEADOR 7
CAMARÃO 9
BALÕES 2

CHICO DO
CARANGUEJO

18/5/2008 LOTERIA 3

ARTESANATO 5
COCO VERDE 6 96
SANTINHOS 2
OSTRAS 6
CONFECÇÃO 5
BRINQUEDOS 5
FRUTAS 4
TATUAGEM 8
CDS 7
ÓCULOS 7
CASTANHA 6
CONFECÇÃO 3
CASTANHA 3
COCADA 2
CAMARÃO 7

25/6/2008 BRONZEADOR 5
ITAPARICA OSTRA 2 67

ARTESANATO 13
BRINQUEDOS 7
ÓCULOS 4
QUEIJO 5
CASTANHA 5
CDS 8
JORNAL 3

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Para a compreensão epistemológica,definem-se vendedores estacionários

como os fixos, na sua maioria se encontram aglomerados no calçadão, dispõe de

uma estrutura física maior como carrinhos e veículos automotivos. A classificação de

vendedores ambulantes itinerantes são aqueles considerados móveis, sua área de

comercialização é a extensa faixa de areia, não conseguem se prender em pontos

fixos e dispõe de uma estrutura mais simples de comercialização. (Tabelas –1 e 2).
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A intenção da tabela 3 é apresentar de forma descritiva a relação entre o

volume de vendedores ambulantes e as suas respectivas mercadorias. Precisava-se

ter uma quantificação, ainda que, primária para se aproximar da realidade.(Tabela

3).

A pesquisa qualitativa23 realizada a partir da observação participante,

através do contato direto com o ambiente entre o período de março a julho de 2008.

Os dados foram recolhidos em situação natural e complementados pela

informação obtidas através do contato direto das conversas informais. O esforço da

abordagem foi de investigar como os sujeitos expressam livremente suas opiniões,

quais os valores e como os personagens dessa história vêem o mundo. O

compromisso do pesquisador é busca pela veracidade dos fatos.

Finalmente, a aplicação das entrevistas semi-estruturadas combinando

perguntas abertas. Foram realizados dois momentos: um com os técnicos da

SETUR para a reconstrução histórica das políticas públicas de turismo e segundo

momento com os vendedores ambulantes para a construção da história de vida e

das redes de sociabilidade. Admite-se que as entrevistas são capazes de fornecer

maior mobilidade da informação porque permite a possibilidade do pesquisador de

discorrer sobre o tema proposto. Para a pesquisa com os vendedores ambulantes

foram aplicadas 02 entrevistas por critério de gênero.

Uma  das  dificuldades  com  o  trabalho  de  campo  foi  à  relação  do

pesquisador com o local. Em algumas situações ocorreram os sentimentos de

estrangeirismo, emoção causada pelo contato entre o entrevistado e pesquisador.

Cada abordagem, cada aproximação eram ofertados suplementos para a se tecer

considerações sobre a problemática.

23. A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas sim com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam
o modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode fazer
julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa. (Goldenberg,
1999).
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Esse estrangeirismo perdia espaço, a partir do momento que a barreira

inicial ia sendo rompido. Há um provérbio chinês que diz “uma grande caminhada,

se inicia com um pequeno passo”. Isso realimentava a esperança da pesquisa.

Os contatos estabelecidos sempre foram realizados no ambiente de

trabalho. Os dias escolhidos correspondiam aos finais de semana, devido ao volume

de freqüentadores e turistas.  A rotina e a rotatividade dos vendedores ambulantes

impuseram ao pesquisador a flexibilidade na aplicação dos questionários, em alguns

casos, à pesquisa foi desenvolvida quando o mesmo se deslocava de uma barraca a

outra. Aqui, o sentimento do pesquisador de que as perguntas não fossem

respondidas, se misturava com as tímidas respostas dos entrevistados, mas aos

poucos se teciam uma intimidade, em outras situações, as perguntas eram

interrompidas para a efetuação de alguma venda, ou até mesmo pelos fenômenos

naturais, dentre eles o sol causticante, a força do vento, a areia frouxa e a intensa

mobilidade dos entrevistados, responsáveis por aumentarem ainda mais o desafio

desse trabalho.

O interessante é registrar, aqui, o modo como foram estabelecidos os

contatos, a forma como o entrevistador é recebido pelo entrevistado, o grau de

disponibilidade para o depoimento e o local em que é concedida a entrevista.

A postura adotada nos depoimento, sempre foi de se colocar a ouvidos,

tanto que, gestos, sinais corporais, tudo era fornecido como elementos significativos

para a leitura e interpretação posterior. Aqui, se registra a disponibilidade, simpatia e

a cooperação que alguns entrevistados tiveram em responder pacientemente as

perguntas.

Entrevistas realizadas em locais de trabalho abertos, geralmente, trazem

problemas difíceis de solucionar.  Situações externas freqüentemente interrompem a

aplicação da entrevista. A comercialização faz com que o entrevistado perca o “fio

condutor”, ou seja, obriga a retomar a narrativa de outro ponto ou, até mesmo, a

desistir daquele assunto. Na Praia do Futuro, pessoas conversando e transitando,

costuma aguçar a ansiedade, a relação com tempo do depoimento é um fator

considerado, que impactam no livre fluxo de idéias.

Quanto à recusa inicial à concessão da entrevista, não foram registradas

quaisquer situações de oposição. Quando isso se deu, na maioria das vezes, foi

possível contornar a situação por meio da explicação mais detalhada dos propósitos

da pesquisa, contudo, não significa que não tenham ocorrido outras limitações.
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A par dessas dificuldades encontradas, alguns fatores contribuíram para o

bom andamento da realização das entrevistas com esses segmentos. Um deles foi à

colaboração de vendedores ambulantes, sempre atenciosos e dispostos a ajudar.

Outra técnica aplicada foi o contato com as conversas informais com

pessoas ligadas ao universo investigado: freqüentadores, garçons, donos de

barracas e técnicos do governo auxiliaram para construção dos múltiplos olhares. A

coleta de informações adicionais, nesse caso, tratou-se de um material

complementar à pesquisa e, embora, não se constitua foco central da análise,

participa significativamente desta.

Na Praia do Futuro, era preciso encontrar a melhor maneira de formular

as perguntas, bem como de ser capaz de avaliar o grau de resposta.  Mencionar que

ao formatar as perguntas temiam-se as omissões das respostas de cunho pessoal

como família, ganho, aquisição de bens duráveis e escolaridade, mas, à medida que

a pergunta ia sendo aplicada, uma surpresa foi sendo constatada.

Falar de gostos e interesses pessoais, da relação com os pais, do

ambiente familiar, da própria infância e juventude, dos amigos, de experiências

escolares, de um modo geral, deixava as pessoas mais livres para expressar suas

idéias.

A preocupação corrente da pesquisa é a efetividade dos questionários e

das entrevistas em oferecer elementos capazes de identificar as práticas sociais,

trajetórias profissionais e a socialização desses trabalhadores, com o espaço de

identificar valores, concepções, idéias e visões que esses têm de si e do meio a qual

estão inseridos. Tencionava-se buscar um inventario das visões de mundo

mobilizadas por descrição da trajetória desse homem nesse espaço.

Para a realização desse trabalho, escolheu-se três fontes de dados: a

utilização de documentos e trabalhos acadêmicos; a observação pelo pesquisador e

a informação fornecida nas técnicas de entrevistas juntos aos informais. Para

auxiliar na análise do fenômeno da informalidade e sua relação com as políticas

públicas de turismo foram realizadas pesquisas a documentos oficiais, aqui se

registra a quase inexistência de dados oficiais.

Entende-se, pois, que a relação com o mundo real não pode ser traduzida

apenas por dados quantitativos, considerando-se que, na área delimitada pela

pesquisa, tanto as pessoas como o espaço em que estas vivem são sujeitos de uma

determinada história a ser investigada. Tornou-se, então, necessário definir uma
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metodologia que oferecesse uma fundamentação capaz de permitir a apreensão da

realidade, bem como a criação de novos conhecimentos sobre a mesma.

3.2 Descrição do perfil socioeconômico dos ambulantes

A literatura sobre os vendedores ambulantes indicam algumas

classificações, tais como, as utilizadas por Bertolucci (2003), determinado como

vendedores ambulantes que apresentam ponto fixo, trabalham em estruturas com

condições melhores de qualidades e, se estabelecem presos em um determinado

local. Já, os ambulantes que não apresentam um lugar fixo e apresentam seus

produtos em estruturas artesanais, são descritos como não-fiixos e em condições de

higiene, limpeza e preços mais baratos se comparados aos fixos.

Para Cleps (2003), não há distinção entre os termos, mas há uma divisão

do comércio informal em três grupos: os fixos, que se encontra em áreas

estratégicas de grande movimentação; e os periódicos que ocorrem em áreas de

lazer, instalando-se nos finais de semana e feriados e os ocasionais que aparecem

em torno dos comércios formais, em festas comemorativas ou outros eventos que

atraiam um grande público.

Quanto à estratégia de localização, os ambulantes atuam na dependência

econômica da rua, dependendo do espaço público ocupado podendo ser

logradouros, praças e as vias. Dentre as formas exercidas por essa atividade

desstacam-se: 1) ponto móvel com equipamentos desmontáveis, fácil manuseio em

circulação, com carrinhos de mão, tabuleiros e demais suportes de apoio que sirvam

para expor suas mercadorias e 2) ponto fixo, ou seja, barracas não removíveis e 3)

semi-fixo apesar de possuir uma estrutura fixa, ocorrem o deslocamento do

ambulante junto aos freqüentadores.(MONTESSORO, 2006)

Os espaços públicos como as praças, calçadas e ruas, são os ambientes

mais utilizados para localização dos ambulantes, uma vez que estes espaços estão

localizados em partes privilegiadas da área central ou de grande circulação de

pessoas. No caso da Praia do Futuro, a extensa faixa litorânea, elevada circulação

de pessoas, a disponibilização favorável de serviços e equipamentos turísticos,

localização e a o acesso ao transporte favorável favorecem a migração de

ambulantes para o local.
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Para Montessoro (2006) o fato de que desses ambulantes ficarem nos

espaços públicos sempre foram vistos como uma anomalia para planejamento

urbano. Ao analisar a perspectiva e a dinâmica de trabalho, constata-se que os

informais não estão desestruturados, já que apresentam algumas formas de

organização espacial e econômica.

Os espaços públicos em questão passam a ter valor de mercadoria, pois

os ambulantes se apropriam privadamente do espaço. Não há custo de instalação,

não pagam aluguel, não lhes são atribuídos impostos, assume papel multifuncional,

de acordo com os serviços praticados.

A apropriação das vias públicas, pelos ambulantes, está relacionada a

vários fatores, dentre os mais significativos o desemprego. Com a crise que assola a

economia, o setor informal tende a crescer, pois o número de trabalhadores

desempregados e que não possuem qualificação profissional é alto; ficam

prejudicados e sem opções de se inserirem novamente no mercado de trabalho,

optando, então, pela informalidade como meio de sobrevivência e apropriando-se da

rua, não mais como local de lazer, mas sim de trabalho.

As vias públicas tornam-se palco de uma realidade econômica em

transformação. Nessa transformação revela uma sociedade urbana que está firmada

em valores consumistas e práticas á aquisição de produtos. Sabe-se que grande

parte da população brasileira adquire produtos comercializados pelos trabalhadores

informais, uma vez que o valor agregado é inferior e mais competitivo, o que

favorece no poder de comprar, nem sempre ha garantia de qualidade.

Existem, entretanto, alguns casos, em que o próprio vendedor ambulante

produz parcialmente a sua mercadoria, a exemplo do artesanato, dos produtos

naturais, alimentação (lanche e comida regional), entre outros.

O crescimento da economia informal acaba refletindo as alterações dos

processos sócio-espaciais que, por conseguinte alteraram a configuração interna e a

dinâmica na ocupação funcional, atingindo diretamente o perfil do consumidor.

Todas as questões que serão levantadas remetem à problemática inicial e

refletem a complexidade da produção do espaço urbano na sociedade capitalista, no

contexto da transformação do mundo do trabalho.

Neste sentido, é preciso compreender assimilação e reprodução das

contradições inerentes aos processos sócio-espaciais, de modo específico à

dinâmica da Praia do Futuro, no que tange à expansão da economia informal. Nossa
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expectativa é a de estar contribuindo para a compreensão da problemática,

colaborando para a identificação de problemas e soluções, fundamentando e

estimulando a prática do planejamento e do desenvolvimento das políticas públicas.

Após a aplicação e a tabulação dos questionários, resolveu-se agrupar os resultados

em 11 categorias, sendo determinadas em: socioeconômica, origem, trajetória

profissional, condição de trabalho, organização do trabalho, direitos e inclusão ao

crédito, qualificação profissional, associativismo, perspectivas, condições de vida e

apreciações sobre o trabalho.

A – Categoria Socioeconômica

GRÁFICO 01 - Gênero dos entrevistados

                                 Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

GRÁFICO 02 - Faixa etária dos entrevistados

                                     Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)
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GRÁFICO 03 - Estado civil

                     Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

GRÁFICO 04 – Escolaridade

                         Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

A pesquisa aplicada tem a disposição de ser aleatória, não intencional,

com critério de escolha acidental, isso sendo aplicado tanto quanto ao gênero, como

a idade dos entrevistados. Por observação do Gráfico 01 identifica-se a freqüência

do sexo masculino duas vezes maiores que a feminina. Enquanto, 68% dos

entrevistados se apresentavam como sendo do gênero masculino, apenas 32% são
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amostragem, podem ocorrer variações no universo, tanto para mais, quanto para

menos,advertir-se que a escolha das entrevistas é aleatória. (Gráfico 1)

Em respeito ao questionamento correspondente a faixa etária dos

entrevistados, aproximamos o Gráfico 02 que se apresenta a descrição quanto à

freqüência dos entrevistados e a correspondente faixa etária. Mas, é precisamente

no gráfico – 1 que ocorre a complementação dessa informação, no desenho foi

estruturada as idades em intervalos. A determinação da escala apresentada no

gráfico seguinte foi alimentada pela freqüência natural, ou seja, o que foi levantado

durante a aplicabilidade dos questionários. (Gráfico 2)

Por observação a respectiva ilustração do Gráfico 02 percebe-se que a

faixa etária entre 18 a 29 anos corresponde a valores que impressiona com um

percentual de 48% dos entrevistados. O fato que leva a questionar como um grande

número de jovens pode estar fora do mercado formal. Pesquisa alerta para a difícil

realidade, a metade dos entrevistados serem jovens.

A representatividade dos jovens dessa pesquisa revela a face mais aguda

e visível da questão social. O questionário identificou que 26% dos entrevistados

estão na faixa etária entre 30 a 39 anos, uma classe considerada adulta e

economicamente ativa, categoria essa indispensável para o mercado de trabalho. Se

somarmos o número de jovens e adultos chegará a um percentual expressivo de

76% dos entrevistados. (Gráfico 2)

A pesquisa apresenta que 22% dos entrevistados estão na idade entre 40

a 58 anos, categoria onde a “reposição” no mercado formal encontra maiores

dificuldades. A idade madura encontra uma competição com a mão-de-obra mais

jovem, capaz de submeter a condições precárias e injustas de trabalho.

Em Fortaleza, dados oficias que revelam que a população jovem excluída

do mercado de trabalho formal totaliza aproximadamente 156.253 jovens, de acordo

com projeção da Coordenação Nacional do Programa Nacional de Inclusão de

Jovens (PRÓ-JOVEM) 2008, cujo objetivo é de mudar o cenário atual, abrindo

oportunidades para o conhecimento, noções de direitos e deveres, bem como auto-

estima do jovem.

Questionados quanto ao estado civil, dados do Gráfico 03 identificou que

42% dos entrevistados são classificados como solteiros, enquanto apenas 4% na

categoria de divorciados e/ou separados. Como a renda familiar é diretamente

afetada pelo desemprego, identifica-se que o crescente número de famílias inteiras
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que dependem do mercado informal, constituindo como o principal “colchão” dos

choques sociais. O questionário identificou que 54% dos entrevistados são casados,

o que no leva a acreditar que os impactos econômicos e sociais dessas famílias são

representativos, visto que, a renda pessoal passa a ser agregada também a renda

familiar. Em qualquer cenário de acentuada desigualdade entre pessoas e setores

econômicos é importante conhecer o sentido e a magnitude das relações entre

escolaridade e rendimento do trabalho. (Gráfico 03 e 04)

Quanto à escolaridade, constatou-se que esses segmentos dos

trabalhadores informais possuem um nível de instrução relativamente baixo, já que

apenas 28% dos entrevistados concluíram os estudos. A baixa escolaridade,

combinado com outros fatores sociais acentuam os níveis de disparidades e alargam

ainda mais as possibilidades desse entrevistado, a se inserir no mercado formal.

Relatos sobre o preconceito e discriminação devido a insuficiência escolar foram

narrados pelos entrevistados. Tudo isso torna o segmento dos informais ainda mais

fragilizados e, portanto, menos capaz de superar a desconfortável situação do

desemprego..(Gráfico 04)

B – Origem

GRÁFICO 05 - Distribuição por naturalidade

                                        Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

64%

36%

Fortaleza Interior do Ceará
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TABELA 04 – Distribuição por naturalidade

NATURALIDADE FREQÜÊNCIA %

FORTALEZA 32 64,0
CRUZ 1 2,0
SÃO LUIZ DO CURU 2 4,0
MARANGUAPE 1 2,0
JUCÁS 1 2,0
MADALENA 1 2,0
AMONTADA 2 4,0
SÃO GONÇALO DO AMARANTE 1 2,0
GRANJA 1 2,0
QUIXERÉ 1 2,0
CAUCAIA 1 2,0
ITAREMA 1 2,0
CHOROZINHO 1 2,0
VARJOTA 1 2,0
BAIXIO 1 2,0
URUBURETAMA 1 2,0
MARACANAÚ 1 2,0

TOTAL 50 100,0
                          Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 05 - Distribuição dos entrevistados por bairros

BAIRROS FREQÜÊNCIA %
PARQUE MANIBURA 1 2,0
VICENTE PINZON 3 6,0
CAÇA E PESCA 4 8,0
VILA PERY 1 2,0
PRAIA DO FUTURO 4 8,0
RODOLFO TEÓFILO 1 2,0
VILA VELHA 1 2,0
MESSEJANA 4 8,0
CENTRO 1 2,0
PRESIDENTE KENNEDY 1 2,0
PAPICU 2 4,0
JOSÉ WALTER 2 4,0
JARDIM GUANABARA 1 2,0
PAN-AMERICANO 1 2,0
GENIBAÚ 1 2,0
VARJOTA 1 2,0
SALINAS 1 2,0
EDSON QUEIROZ 1 2,0
PARQUE ARAXÁ 1 2,0
CRISTO REDENTOR 2 4,0
CAIS DO PORTO 2 4,0
BELA VISTA 2 4,0
CAMBEBA 1 2,0
PARRERÃO 2 4,0
DUNAS 1 2,0
ANTÔNIO BEZERRA 1 2,0
LUCIANO CAVALCANTE 1 2,0
SERRINHA 1 2,0
MUCURIPE 2 4,0
HENRIQUE JORGE 1 2,0
CASTELÃO 2 4,0
TOTAL 50 100,0
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GRÁFICO 06 - Distribuição dos entrevistados por regionais

                           Fonte: Ivo Luis Oliveira Silva (Praia do Futuro / julho de 2008)

    Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 06 - Local a residência anterior

DESCRIÇÃO FREQUENCIA %
FORTALEZA 30 60,0
CRUZ 1 2,0
SÃO LUIZ DO CURÚ 2 4,0
MARACANAÚ 2 4,0
MARANGUAPE 1 2,0
JUCÁS 1 2,0
MADALENA 1 2,0
MULUNGU 1 2,0
SÃO GONÇALO DO AMARANTE 1 2,0
GRANJA 1 2,0
QUIXERÉ 1 2,0
CAUCAIA 1 2,0
ITAREMA 1 2,0
CHOROZINHO 1 2,0
BAIXIO 1 2,0
AMONTADA 1 2,0
NÃO RESPONDEU 3 6,0

TOTAL 50 100,0
Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Ao se investigar a distribuição populacional dos trabalhadores informais da

Praia do Futuro, deparou na pesquisa que a naturalidade expressiva desses

trabalhadores, aproximadamente 64% dos trabalhadores é natural do município de

Fortaleza. Enquanto, 36% são naturais de outros municípios do interior do Ceará.

(Gráfico 05)
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O interessante que a dinâmica do mercado de trabalho informal ultrapassa

os limites geográficos da Cidade de Fortaleza, atingindo a Região Metropolitana e os

demais municípios do Estado do Ceará.

Analisando a Tabela 4 identifica-se a distribuição dos entrevistados por

bairros, enquanto que a Tabela 5 observa-se o agrupamento desses bairros pelas

respectivas regionais. Os dados apresentam uma heterogeneidade quanto à

distribuição geográfica dos vendedores ambulantes. Ocorrendo destaque para

Secretaria Executiva da Regional II, cerca de 48% dos entrevistados são oriundos

dos bairros dessa regional. Na Regional II se localizam os bairros que abrange a

Praia do Futuro I e II, bem como os bairros adjacentes como Vicente Pinzón, Dunas,

Castelo e Mucuripe. (Tabela 4 e 5)

A Secretaria Executiva Regional II - SER II é formado por uma área com

21 bairros, onde moram aproximadamente 325.058 pessoas. Abriga cerca de

14,64% da população de Fortaleza e metade dos residentes têm, no máximo, 33

anos. Os bairros localizados possuem o segundo menor índice de analfabetismo

dentre todas as regionais24. Os rendimentos mais elevados estão no bairro do

Meireles com 28,6 salários mínimos. Os piores rendimentos, assim como os piores

índices de analfabetismo da Regional, estão nos bairros Cais do Porto, Praia do

Futuro I e II, Vicente Pinzón. Já o bairro Dunas compreende uma vertente

diferenciada com a presença massiva de uma classe abastada. Os piores índices

estão justamente a área da Praia do Futuro e adjacências. As principais atividades

econômicas desenvolvidas nessa Regional estão relacionadas ao setor de serviços,

seguindo pelo comércio, destaque para o turismo. (O POVO, 2008 p.19).

Observando, atentamente, os números da distribuição por regionais no

Gráfico 06, as demais regionais são marcadas por forte heterogeneidade, cerca de

16% dos entrevistados são oriundos dos bairros da Regional VI. Essa Regional

reúne 20,37% da população de Fortaleza e tem também a população mais jovem:

50% dos habitantes têm, no máximo, 22 anos. É ainda a Regional com o maior

24. Lembrando que os cálculos apresentados no Jornal o Povo referente aos dados sobre o salário
mínimo tornam por referencia Maio de 2006. (O POVO, p.19, 2008).
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índice de analfabetismo. A principal atividade econômica é a atividade de serviços.

(O POVO, 2008, p.19).

A Regional I aparece com 10% dos entrevistados segundo a tabela - 10.

Localizada no extremo Oeste da cidade, foi nesta área que nasceu a nossa Capital.

Nesta região, moram cerca de 360 mil habitantes.  Secretaria Executiva Regional I -

SER I, representa 16.5% do total de habitantes da Capital, a população é bastante

jovem, cerca de 50% têm, no máximo, 28 anos. É também onde há maior percentual

de pessoas alfabetizadas, segundo o IBGE.  (O POVO, 2008 p.19).

Já 10% dos entrevistados identificam os trabalhadores informais são

provenientes da Regional IV. Essa regional possui uma população estimada de

cerca de 280 mil habitantes. É a Regional como o menor número de habitantes. É

regional com menor índice de analfabetismo e a que possui a segunda melhor média

de rendimentos mensais. (POVO, 2008 p.19).

Por fim a Regional V apresentou 4% de origem dos trabalhadores

informais. Essa Regional conta com 21,15% da população de Fortaleza, é a mais

populosa, mas também a mais pobre de Fortaleza, com rendimentos médios de 3,07

salários mínimos. É ainda à parte da cidade com segundo maior índice de

analfabetismo, inferior apenas ao registrado na Regional VI 25. (POVO; 2008 p.19).

(Gráfico 06)

Indagados quanto a origem 60% dos entrevistados afirmaram que a

naturalidade e a moradia sempre foram na cidade de Fortaleza.  Os outros 37%

afirmaram que sua origem seria de outros municípios pertencentes à Região

Metropolitana de Fortaleza e ao interior do Estado, 3% não responderam o

questionamento. (Tabela 06)

C – Trajetória Profissional do Trabalho

Penúltimo/ Último

25. Apesar da hegemonia da Regional II, as demais regionais se apresentam com uma forte
heterogeneidade. As informações, exclusivas e ainda inéditas, têm como fonte o Anuário de Fortaleza
2007-2008 informações disponibilizadas pelo Jornal O POVO, no caderno de Política, matéria
referente às eleições municipais de 2008. ( POVO; p.19, 2008 ).
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GRÁFICO 07 - Tempo de permanência no último trabalho (anos)

                Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 07 - Função desenvolvida no tempo do último trabalho

FREQÜÊNCIA %
PANFLETAGEM 1 2,0
MANICURA 1 2,0
CARRETEIRO 1 2,0
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS 2 4,0
MERENDEIRA 1 2,0
GARÇOM 3 6,0
PORTEIRO RESIDENCIAL 1 2,0
LAVADOR DE CARROS 1 2,0
OPERADOR DE CAIXA 3 6,0
EMPREGADA DOMÉSTICA 2 4,0
EMPACOTADOR DE SUPERMERCADO 2 4,0
ESTUDANTE 2 4,0
VIGILANTE 2 4,0
ZELADOR 1 2,0
CONTÍNUO 1 2,0
ESTOQUISTA 2 4,0
AUXILIAR DE PEDREIRO 1 2,0
MOTORISTA 1 2,0
COSTUREIRA 1 2,0
AUX. DE ALMOXARIFADO 1 2,0
ENTREGADOR DE ÁGUA 1 2,0
FRENTISTA 1 2,0
PINTOR /PEDREIRO 1 2,0
DIARISTA /EMPREGADA DOMÉSTICA 1 2,0
DESPACHANTE 1 2,0
VENDEDOR DE FLORES 1 2,0
DONA DE CASA 1 2,0
AJUDANTE DE CAMINHEIRO 1 2,0
COPEIRA 1 2,0
BABÁ 1 2,0
PADEIRO 1 2,0
NÃO RESPONDEU 9 18,0
TOTAL 50 100,0

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)
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GRÁFICO 08 - Ganho mensal referente ao último trabalho

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

GRÁFICO 09 - Horas trabalhadas por semana no último trabalho

        Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 08 - Quanto à saída referente ao último trabalho

FREQÜÊNCIA %
Demissão 11 22,0
Conta Própria 11 22,0
Opção 1 2,0
Conflito Com Associação 1 2,0
Outros 9 18,0
Não se Aplica 2 4,0
Não Respondeu 15 30,0
TOTAL 50 100,0

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

68%
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4%
20%
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TABELA 09 - Tempo de trabalho referente ao penúltimo trabalho

FREQÜÊNCIA %
1 ano 3 6,0
2 anos 2 2,0
3 anos 2 2,0
Não respondeu 43 86,0
TOTAL 50 100,0

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 10 - Função desenvolvida no tempo do penúltimo trabalho

FREQÜÊNCIA %
Atendente 1 2,0
Empacotador de supermercado 1 2,0
Jardineiro 1 2,0
Porteiro 1 2,0
Auxiliar de almoxarifado 1 2,0
Vendedor 2 4,0
Não respondeu 43 86,0
Total 50 100,0

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 11 - Carteira assinada alusivo ao penúltimo trabalho

FREQÜÊNCIA %
Sim 7 14,0
Não respondeu 43 86,0
Total 50 100,0

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 12 - Ganho mensal referente ao penúltimo trabalho

FREQÜÊNCIA %
1 salário 7 14,0
Não respondeu 43 86,0
Total 50 100,0

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 13 - Horas trabalhadas por dia no penúltimo trabalho

 HORA POR DIA FREQÜÊNCIA %
8 3 6,0
10 3 6,0
12 1 2,0
NÃO RESPONDEU 43 86,0
TOTAL 50 100,0

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)
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TABELA 14 - Qual a principal profissão ou modalidade de trabalho
desenvolvido

FREQÜÊNCIA %
VENDEDOR(A) AMBULANTE 18 44,0
MANICURA 1 2,0
VIGILANTE 3 6,0
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 1 2,0
MERENDEIRA 1 2,0
ARTESÃO 3 2,0
GARÇOM 3 6,0
BOMBEIRO HIDRÁULICO 1 2,0
AUX. DE OBRAS 1 2,0
EMPREGADA DOMÉSTICA 2 4,0
LAVADOR 1 2,0
ZELADOR 2 2,0
CONTÍNUO 1 2,0
PEDREIRO 3 6,0
MOTORISTA 1 2,0
COSTUREIRA 2 4,0
COZINHEIRA 1 2,0
BABÁ 1 2,0
PADEIRO 1 2,0
NÃO RESPONDEU 3 6,0
TOTAL 50 100,0

                   Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 15 – Justificativa quanto à saída do penúltimo trabalho

FREQÜÊNCIA %
Conta própria 3 6,0
Não se aplica 2 4,0
Não respondeu 45 90,0
Total 50 100,0

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Dessa perspectiva de análise, podemos sugerir como hipótese que tais

identidades são construídas, compreendendo a construção de identidades

específicas para cada tipo de trabalhador, como mecanismo mais eficiente para

assegurar a compreensão desses sujeitos.

A partir das categorias conceituais, questionou-se quanto ao tempo do

último trabalho, 54% dos entrevistados tiveram um período de até 5 anos, para 38%

a classificação é de até 10 anos. Acima de 10 anos o número de 8% (Gráfico 07).
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Para alcançar com intento em buscar as representatividades nos

questionários, avaliaram-se à função do último trabalho. Impressionante que os

vendedores ambulantes da Praia do Futuro tinham serviços e atividades

temporários, considerados facilmente descartáveis. No estudo aparece com

freqüência atividades como manicure, porteiro, motorista, despachante, costureira,

carreteiro, frentista atividades cuja reposição são facilmente aplicado. As situações

de fragilidade exposta são preocupantes, visto que, esses trabalhadores são peças

fáceis de reposição no mercado. (Tabela 07).

A informalidade assume um papel “social” relevante através da ocupação

remunerada. Reconhece que os trabalhadores desqualificados vivem em situação

de pobreza, insegurança e precariedade, mas que mesmo assim, as atividades

garantem a sua sobrevivência.

Assim, é natural que os ganhos mensais referentes ao último trabalho

sejam inferiores e insuficientes. Para 68% dos entrevistados ganhos chegam ao

valor de 1(um) salário mínimo, enquanto 8% dos entrevistados o ganho é de 1 e ½

(um e meio) salário, somente 4% dos entrevistados tem rendimento superior a 2

(dois) salários mínimos. O número expressivo de 20% dos entrevistados se opôs ou

omitiram as respostas.  Questionamento realizado pela omissão são

constrangimento e instabilidades com os ganhos auferidos. Outro ponto com relação

ao trabalho informal é quanto a sua aplicação, é vontade própria ou imposição em

estarem naquela situação. Alguns narravam em conversas informais que nunca

possuíram o beneficio da carteira profissional do trabalho 26. (Gráfico 08)

As atividades apresentadas nas tabelas e gráficos são correspondentes a

características intrínsecas aos trabalhadores com baixos salários, elevada

rotatividade, submissão a contratos temporários, empreitadas de trabalho como

26. Instituída pelo Decreto nº 21.175, de 21 de março de 1932 e posteriormente regulamentada pelo
Decreto nº. 22.035, de 29 de outubro de 1932" a Carteira de Trabalho e Previdência Social tornou-se
documento obrigatório para toda pessoa que venha a prestar algum tipo de serviço a outra pessoa,
seja na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou mesmo de natureza doméstica.
A Carteira de Trabalho e Previdência Social é hoje, por suas anotações, um dos únicos documentos a
reproduzir com tempestividade a vida funcional do trabalhador. Assim, garante o acesso a alguns dos
principais direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios previdenciários e FGTS.
(http://www.mte.gov.br)
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ocorrem com pedreiros, pintores e marceneiros, esses trabalhadores não

conseguem se consolidar devidamente, pois redundam em relações de trabalho

precárias e instáveis. (Gráficos 08 e 09).

Seguindo a análise reflexiva dos dados coletados foram questionados

quanto ao tempo (horas) de trabalho semanal. Para 64% dos entrevistados

responderam trabalhar 8 (oito) horas por dia, ou 40 (quarenta) horas semanais. Para

6% dos entrevistados o trabalho correspondia há 6 horas por dia, enquanto que 4%

dos trabalhadores responderam 10 horas por dia, já 24% não se aplicaram devido à

inconstância do trabalho temporário. Ressaltam-se os ganhos adquiridos pelos

informais sofrem pequenas variações tanto para mais, quanto para menos, isso foi

apontado pelos entrevistados e compreensivos ao período da sazonalidade 27.

(Gráfico 09).

Ao definir as distribuições de rendimento por hora trabalhada,

adicionalmente, chega-se que a semelhança das horas trabalhadas por um

trabalhador legalmente formalizado.

Quanto ao motivo da saída referente ao último trabalho. Dos entrevistados

22% afirmaram que a saída foi devido à demissão. Outros 22% saíram por conta

própria, buscavam outras oportunidades, alegaram estar descontentes com o

trabalho. Outros 18% declararam outras formas responsáveis por sua saída como

problemas de saúde, conflitos internos de relacionamentos, pedidos de falência e

razões desconhecidas. Para 30% não respondeu aos questionamentos, explica-se

pelo fato de que 20% desses trabalhadores jamais terem desenvolvidos atividades

formais, já os 10% omitiram a informação, alegando que não gostariam de

responder as informações levantadas.(Tabela 08)

Questionados quanto ao tempo de trabalho formal referente ao penúltimo

trabalho, uma barreira natural humana foi formada a partir da “memória”. A ausência

da memória individual é inimiga da construção histórica do trabalho. Fazer memória

27. A sazonalidade pode ser definida, de acordo com SOUZA (2000: 132) como a “época de
temporada ou de alta estação mais aprazível do ano”. No dicionário Brasileiro Globo (1996) sazonar
significa “amadurecer, temperar, atingir o estado de perfeição”. Assim, a sazonalidade é o momento
considerado ideal para o consumo do produto turístico, desfrutando de toda comodidade de serviços
que o mesmo oferece. No meio acadêmico, o efeito da sazonalidade é comumente compreendido
como o período que se revessa entre a baixa e a alta estação. Consiste nos períodos de maior e
menor demanda turística por determinados produtos.
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de fatos que antecedem a informalidade é um desafio. Tanto que no questionário

cerca de 86% dos entrevistados não responderam a questão porque não

conseguiam lembrar as datas. (Tabela 09)

Apenas 6% dos entrevistados dos trabalhadores informais alegaram que o

tempo que antecedeu a último emprego foi de 1 ano, e apenas 4% dos entrevistados

responderam de 2 a 3 anos. Outro fato para abdicar-se de responder o trabalho

formal sempre foi intercalado com o trabalho temporário, muitos deles não faziam

noção quando haviam começado a trabalhar formalmente (Tabela 09).

Argüidos quanto à função desenvolvida no tempo do penúltimo trabalho,

as atividades mencionadas foram a de atendente de escritório comercial,

empacotador de supermercado, jardineiro, porteiro residencial, vendedor e auxiliar

de almoxarifado. Quando interrogados sobre as últimas atividades desenvolvidas,

muitos trabalhadores informais comentaram ter trabalhado apenas por contratos

temporários de serviços, isso dificulta a construção histórica da trajetória do trabalho.

(Tabela 10)

O esquema a seguir apresenta o número de trabalhadores que possuíam

carteira assinada alusiva ao penúltimo trabalho. Apenas 07 (sete) entrevistados

responderam ter recebido esse beneficio, um número inexpressivo de 14% dos

entrevistados, enquanto sobre o mesmo percentual que responderam não possuir

carteira assinada atingia patamares de 86% dos entrevistados.(Tabela 11)

Para efeito, coloca-se à consideração um conjunto de questões,

procurando contribuir, antes de mais, a “origem” de vida desse trabalhador. Argüidos

sobre o ganho mensal referente ao penúltimo trabalho. 86% dos entrevistados não

responderam por não conseguir formar a construção sobre a história de vida, para

14% dos entrevistados afirmaram ter recebido durante o período o valor

correspondente a 1 (um) salário mínimo por mês, demonstrando que, mesmo na

formalidade, os ganhos se assemelham à informalidade, rendimento insuficiente e

baixo para a sobrevivência. (Tabela 12)

Duas situações inusitadas foram localizadas durante as abordagens, 03

(três) entrevistados descreveram que além do trabalho informal desempenham o

trabalho formal de garçons, tendo o benefício legal da carteira assinada. Para 56%

dos entrevistados se descreveram como pintores, marceneiros, costureiras,

manicuras, ou seja, mesmo que desenvolva as atividades atuais como vendedores

ambulantes, os mesmo não se vêem como ambulantes, mas sim por suas vocações.
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Essa negação revela que o trabalho informal é uma condição imposta e está ligada a

necessidade de sobrevivência. Para o de 44% dos entrevistados mesmo que

tenham desenvolvido ou venham a desenvolver atividades profissionais paralelas,

esse grupo se identifica como trabalhadores informais, ou simplesmente

ambulantes. (Tabela 13)

Os questionários servem como base de informações importantes para

identificar quem são esses trabalhadores. A pergunta realizada quanto às horas

trabalhadas por dia no penúltimo trabalho, 43% dos entrevistados não conseguiram

responder essa pergunta, já 6% dos trabalhadores descreveram ter trabalhado 8

horas por dia, enquanto que outros 6% disseram trabalhar em média 10 horas pro

dia, numa demonstração clara de superexploração da mão-de-obra, e apenas 2%

dos entrevistados descreveram trabalhar no esquema de 12 horas por dia, na

formação de escala de trabalho. (Tabela 14).

Os questionários aplicados aos trabalhadores informais quanto à

justificativa sobre a saída do penúltimo trabalho.  Na Tabela 15 demonstra que 6%

dos entrevistados disseram que resolveram sair do penúltimo trabalho motivado por

interesses pessoais, outros 4% dos entrevistados por demissão. (Tabela 15)

D – Condições de Trabalho

GRÁFICO 10 - Rendimento salarial médio mensal

           Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

80%

20%

1 Salário 1 e 1/2 Salário
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TABELA 16 – Jornada de trabalho

HORAS TRABALHADAS FREQÜÊNCIA %
4 h/s 9 18,0
Até 6 h/s 35 70, 0
Até 8 h/s 3 6,0
10 h/s 2 4,0
12 h/s 1 2,0
TOTAL 50 100,0

                    Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

GRÁFICO 11 - Local de trabalho – somente na Praia do Futuro?

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 17 - Tempo para locomoção ao trabalho (ida/ volta)

MINUTOS FREQÜÊNCIA %
30 6 12,0
40 11 22,0
50 3 6,0
60 14 28,0
90 8 16,0
120 6 12,0
NÃO
RESPONDEU 2 4,0

TOTAL 50 100,0
Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

62%

38%

Sim Não
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Sobre a aplicação de questionários, foi elaborada uma categoria sobre as

condições de trabalho do informal. Tomar como, por exemplo, o questionamento

quanto ao rendimento mensal 28 dos vendedores ambulantes da Praia do Futuro.

Constatou-se que a maioria recebe em média 01 (um) rendimento que equivale em

valores ao salário mínimo ao mês, com variações para mais ou para menos,

dependendo da sazonalidade turística. A pesquisa identificou que aproximadamente

80% dos entrevistados ganham em média 1 salário, e apenas 20% um pouco mais

1e ½ salário ao mês 29. (Gráfico 10).

Apesar de que nenhum entrevistado afirmou ter o ganho superior a dois

salários mínimos, mencionaram que, no período identificado como alta estação

(atinge os períodos de dezembro a janeiro e o mês de julho), os rendimentos quase

que dobram, comparados com o rendimento auferido no mês tido como “normal”.

Para verificação das condições de trabalho, a pergunta quanto à jornada

de trabalho dos informais, a freqüência mostrou que 94% dos trabalham em média

até 8 horas por dia e cerca de 6% acima de 8 horas. O que se pode perceber é que

os vendedores ambulantes, embora não tenham vínculo empregatício formalizado,

tem jornada de trabalho e responsabilidades semelhantes a dos trabalhadores com

carteira assinada, e que pela legislação, só pode trabalhar 44horas semanais.

(Tabela 16)

Outro ponto a ser destacado é a dupla jornada de trabalho. Atividades

paralelas como marceneiros, pintores, auxiliares de pedreiros, trabalham por “obras”

ou “empreitadas”. Quanto às mulheres, as jornadas de trabalho nas famílias pesam

sobre seus ombros 30. Outros que tem o acréscimo em horas trabalhadas são os

artesãos. (Gráfico 11)

28. Quanto à distribuição do rendimento mensal, ou seja, para a tabulação da renda total liquida,
usou-se como escala o salário mínimo de 2008. - Rendimento mensal em dinheiro, produtos ou
mercadorias, proveniente do trabalho principal ou de outros trabalhos.

29. Segundo o IBGE (2006) cerca de 82% da população do estado do Ceará tem renda até três
salários mínimos.

30. A mulher que desenvolve atividade fora do lar enfrenta, muitas vezes, dupla ou até tripla jornada
de trabalho. Ocupa-se em desempenhar funções profissionais para ajudar no orçamento doméstico e
ainda tem que atuar como mãe, dona de casa e esposa. Tirando essas preocupações, a mulher ainda
enfrenta, nos seus dia-a-dia, preconceitos de toda ordem: ganhar um salário menor que o homem
que executa a mesma tarefa, discriminação por ser mulher, a obrigação de estar sempre bonita e
pronta para vencer as dificuldades de uma sociedade machista.
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A maioria dos entrevistados alegou trabalhar entre 6 a 7 dias por semana

em condições, que muitas vezes, podem por em risco o bem estar físico e moral do

trabalhador. Isto se evidencia na atividade de rua onde a segurança é limitada.

Interessante é identificar que 62% dos entrevistados apontaram que

trabalham apenas na Praia do Futuro, enquanto 38% apontaram trabalhar em outros

locais, além da Praia do Futuro. O fato é que existe um grande número de

trabalhadores informais que estão escondidos nas estatísticas sob dados do

desemprego. Trabalhadores alocados sob a forma de “bicos” ou trabalhos

temporários, facilmente identificados na construção civil, trabalhando em

empreitadas e contratos temporários. (Tabela 17)

Dos 38% que apresentaram trabalhar em outros locais, apontaram: Centro

da Cidade, Praia de Iracema, Dragão do Mar e Beira-Mar. Locais de grande

circulação, presença massiva de serviços comércio e pessoas que forma uma rede

comercial. (Tabela 17)

Os informais estão localizados na região próxima do seu trabalho. Muitos

moram na Praia do Futuro ou nas adjacências, em bairros que compõem a Regional

II. Os Dados apresentam que 48% dos entrevistados têm como local de origem a

Regional II. Questionados quanto ao tempo para locomoção para o trabalho apenas

28% afirmaram gastar mais de 1 hora no deslocamento de ida. Os meios de

transporte mais utilizados continuam sendo o transporte coletivo.

E – Organização do Trabalho

TABELA 18 – Natureza dos produtos comercializados

PRODUTOS COMERCIALIZADOS FREQÜÊNCIA %
CÔCO-VERDE - ÁGUA MINERAL 4 8,0
CD - DVD 3 6,0
IMAGENS SACRAS 1 2,0
QUEIJO ASSADO 3 6,0
SALADA DE FRUTAS 2 4,0
OSTRAS 1 2,0
OVOS DE CODORNA 2 4,0
LOTERIAS 1 2,0
FRUTAS 1 2,0
ARTESANATO 2 4,0
CASTANHA DE CAJU / AMENDOIM 2 4,0
SORVETE / PICOLÉS 3 6,0
ROUPAS 4 8,0
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CAMARÃO 5 10,0
REDE 2 4,0
BONÉS 3 6,0
BRONZEADORES / PROTETORES 3 6,0
ÓCULOS 3 6,0
SALGADOS / SANDUÍCHES 4 8,0
BIJOUTERIAS 1 2,0
TOTAL 50 100

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 19 – Origem dos produtos

FREQÜÊNCIA %
CONFECÇÃO MODA PRAIA 1 2,0
DISTRIBUIDORA 2 4,0
CAMINHÃO -
FORNECEDOR 4 8,0

ARTESÃO (Ã) 4 8,0
FÁBRICA 5 10,0
CONFECÇÃO -
MARAPONGA/MARACANA
Ú

2 4,0

JAGUARUANA 2 4,0
SUPERMERCADO -
MERCADINHOS 9 18,0

AV. BEIRA MAR 2 4,0
CENTRO 6 12,0
MERCADO SÃO
SEBASTIÃO 4 8,0

LANCHONETE -
CONFEITARIA 3 6,0

MUCURIPE - BOX 4 8,0
CASAS LOTÉRICAS 1 2,0
ARMARINHO 1 2,0
TOTAL 50 100,0

                                  Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

GRÁFICO 12 - Outras fontes de renda

                              Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

30%

68%

2%

Sim Não Sem Resposta
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TABELA 20 – Especificação de fontes de renda

FREQÜÊNCIA %
MANICURA 1 2,0
BOLERA (BOLO CASEIRO) 1 2,0
GARÇOM 3 6,0
LAVADOR DE CARROS 1 2,0
BOLSA FAMÍLIA 3 6,0
PINTOR 1 2,0
COSMÉTICO 1 2,0
PINTO / PEDREIRO 1 2,0
VIGILANTE 1 2,0
ARTESÃ 1 2,0
BORDADEIRA 1 2,0
NÃO SE APLICA 34 68,0
NÃO RESPONDEU 1 2,0
TOTAL 50 100,0

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 21 – Tempo de trabalho na Praia do Futuro

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

MESES FREQÜÊNCIA %
12 1 2,0
18 1 2,0
24 12 24,0
30 1 2,0
36 8 16,0
48 7 14,0
60 4 8,0
72 3 6,0
84 2 4,0
96 3 6,0
108 2 4,0
120 2 4,0
144 1 2,0
240 1 2,0
276 1 2,0
324 1 2,0
Total 50 100,0
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GRÁFICO 13 – Tempo de trabalho na Praia do Futuro

28%

32%

14%

26%

Até 2 anos Até 4 anos Até 6 anos Acima de 7 anos

                       Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Durante o processo se avaliou quanto à natureza da comercialização dos

produtos na Praia do Futuro. Constatou-se que entre os produtos de maiores

comercializações estavam 10% comercializavam camarão, 8% salgados e

sanduíches naturais, outros 8% água de cocó e 6% CD e DVD. (Tabela 18)

Não há dúvidas de que o marcado pirata acarreta em uma

concorrência desleal em face do mercado original, a pirataria acaba sendo uma

janela de escape para o brasileiro adquirir os produtos que almeja, tal fato ocorre em

vista do poder aquisitivo dos brasileiros, da elevada carga tributária e disponibilidade

no mercado pirata 31.

Analisando os produtos comercializados, o destaque para os alimentos.

Outra característica perceptível é a adaptabilidade dos equipamentos utilizados,

instrumentos presos ao corpo como uma extensão do homem. (Tabela 18 - 19)

Os vendedores ambulantes sofrem algumas restrições referentes à

liberdade do uso e ocupação do solo. Confronto é identificado pelas barreiras

naturais ou por segurança particular intensiva presentes nos equipamentos

turísticos. (Tabela 18)

31. A conseqüência disto é que o próprio Estado deixa de arrecadar os impostos inerentes aos
produtos originais não vendidos, o FGTS, INSS, PIS, COFINS, II, IPI, ICMS e ISS que estão direta e
indiretamente incorporados no preço dos produtos,são sonegados na venda dos produtos piratas,
com a venda de produtos originais e a maior arrecadação, o Estado poderia diminuir a carga
tributária, garantindo menores preços dos produtos no mercado (www.unibes.edu.br)
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IMAGENS 13 e 14 - Barreiras de proteção natural, marco divisório entre as barracas
           Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Com relação às condições de comercialização, os entrevistados

apontaram que 10% compram diretamente das fábricas, 12% adquirem os produtos

do centro da cidade, enquanto 8% adquirem caminhões de cocos, outros 8%

comercializam diretamente com o pescado dos boxes do Mucuripe. Para a 18% os

produtos adquiridos são encontrados em Supermercados e Mercadinho. (Tabela 18 -

19)

Questionados quanto à probabilidade de outros rendimentos, 68% dos

entrevistados apontaram que a Praia do Futuro é a única fonte de renda, 2% dos

entrevistados se abstiveram. Já 30% dos entrevistados descreveram possuir outras

atividades além do trabalho informal.(Gráfico 12).

Para aqueles que afirmaram possuir outras fontes de renda, desses 30%

dos entrevistados, 6% trabalham em segundo turno como garçons, 6% são

cadastrados no programa bolsa família (PBF) 32 e 24% desenvolvem atividades

temporárias. (Tabela 20)

Questionados quanto ao tempo de trabalho na Praia do Futuro,

aproximadamente 28% dos entrevistados estão pelo menos a 2 (dois) anos no local.

Já 32% disseram trabalhar como vendedores ambulantes entre 2 e 4 anos. Até 6

anos na Praia do Futuro com 14% dos entrevistados. Acima de 6 anos o percentual

é de 28%. (Gráfico 13 & Tabela 21)

32. O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda com
condicionalidades, que beneficia famílias em situação de pobreza (com renda mensal por pessoa de
R$ 60,01 a R$ 120,00) e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de até R$ 60,00), de
acordo com a Lei 10.836, de 09 de janeiro de 2004 e o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.
(www.mds.gov.br)
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Nas conversas informais as expectativas quanto ao futuro já

esmoreceram, não há como fazer vista grossa diante do fato de que os anseios

talvez não existam, o que seria a confirmação da tragédia.

F – Direitos e Inclusão ao Crédito

Tabela 22 - Contribuição da previdência social

FREQÜÊNCIA %
Sim 0 0
Não 50 100,0
TOTAL 50 100

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

GRÁFICO 14 - Carteira assinada alusivo ao último trabalho

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

GRÁFICO 15 - Possui conta corrente em algum banco

54%
26%

20%

Sim Não Sem resposta

4%

96%

Sim Não
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           Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

GRÁFICO 16 - Possui conta poupança em algum banco

Fonte: Ivo Luis Oliveira Silva (Praia do Futuro / julho de 2008)

TABELA 23 - Possui talões de cheques

FREQÜÊNCIA %
Não 50 100,0
TOTAL 50 100,0

                Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

GRÁFICO 17 - Possui algum cartão de crédito

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

12%

88%

Sim Não

2%

98%

Sim Não
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GRÁFICO 18 - Foi beneficiário de crédito

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 24 - Qual a agência financiadora de crédito

FREQÜÊNCIA %
BMG 1 2,0
Padrão de vida 1 2,0
Pan americano 1 2,0
Fininvest 1 2,0
Não se aplica 46 92,0
TOTAL 50 100,0

             Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Questionados quanto à contribuição da previdência social, constatou que

100% não contribuem com a previdência seja ela particular ou pública 33. (Tabela 22)

O fato determinante é como pensar nessa vertente quando o rendimento

dessa categoria de trabalhadores não ultrapassarem 2 (dois) salários mínimos

mensal. Na extensão da orla não é difícil encontrar trabalhadores com idades

avançadas e que ainda estão na atividade.

33. Previdência Social é um sistema de proteção social que assegura o sustento do trabalhador e de
sua família, quando ele não pode trabalhar por causa de doença, acidente, gravidez, prisão, morte ou
velhice. (www.previdencia.gov.br)

8%

92%

Sim Não
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                  IMAGEM 15 - Flagrante de idosos trabalhando na Praia do Futuro
                                                 Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Quanto à carteira de trabalho alusivo ao último trabalho, 54% dos

vendedores ambulantes da Praia do Futuro descreveram já ter possuído a carteira

assinada, enquanto que 46% dos informais nunca tiveram esse benefício, trabalham

sob a forma de contratações ou subcontratações sem jamais ter adquirido o

beneficio da carteira assinada. (Gráfico 14).

Interpelados quanto à possibilidade da existência de conta corrente 4%

dos entrevistados afirmaram possuir tal benefício, enquanto a maioria 96% dosa

vendedores ambulantes não possuem contas correntes.(Gráfico 15)

Os informais narraram que a principal dificuldade quanto ao acesso

bancário continua sendo a comprovação do rendimento fixo e a exigências quanto à

documentação são os vilões para essa infeliz realidade. Ao analisar a exclusão do

acesso ao crédito, faz ecoar na entrelinhas dessa pesquisa a metáfora que

dividiriam a sociedade brasileira em três grupos “os que têm cartão de crédito, os

que não têm, mas gostariam de ter, e os que nunca ouviram falar em cartão de

crédito”. WOLFE (apud DUPAS, 1999, p. 17).

A pesquisa quis saber quanto à existência de conta popança, os dados

souberam um pouco de 4% demonstrava o acesso a contas correntes, com uma

pequena variação de 12% na conta poupança. Mesmo assim é considerado elevado

o número de trabalhadores informais excluídos do acesso ao crédito e aos serviços

bancários, o número 88% afirmaram não ter acesso a conta poupança. (Gráfico 16)
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Argüidos quanto o uso de talões de cheque 100% dos entrevistados

disseram não possuir ou nunca ter possuído talões de cheque. (Tabela 23)

Para o uso de algum cartão de crédito apenas 1 entrevistados afirmou o

benefício, para 98% dos entrevistados a exclusão desse benefício. O medo de não

cumprir com as obrigações financeiras e os baixos rendimentos mensais seriam os

principais inimigos desse serviço.  (Gráfico 17)

A descrição quanto à dificuldade do acesso ao crédito é de 92% dos

entrevistados que alegaram nunca ter recorridos a empréstimos financeiros. (Gráfico

18)

Lançam-se questionamentos quanto à efetividade e a abordagem das

políticas de microcrédito 34, num contexto de microfinanças, sendo esta entendida

como sendo o fornecimento para empréstimos, poupanças e outros serviços

financeiros especializados para pessoas carentes. O próprio conceito do

microcrédito foi popularizado através das ações do Banco Grameen, em

Bangladesh, iniciado a partir de uma organização não-governamental.

Daqueles que usuram os beneficio dos empréstimos financeiros foram

unânimes a identificação do acesso por agência de financiamento privados, que

utilizam o serviço predatório do desconto em folhas de pensionistas. Para 92% dos

entrevistados os empréstimos é algo considerado “imaculado”, um sonho quase que

impossível. (Tabela 24)

Identifica-se uma construção descritiva que, na sua maioria das vezes, o

setor informal é formado por um conjunto de unidades produtivas com baixa

capitalização, com baixo impacto e produção em escalas inferiores se considerados

a outros segmentos mais organizados. Essas características acabam por distanciar

o trabalhador informal dos direitos ao acesso ao crédito. Com essa separação os

informais se fragilizam e empurra o segmento a uma situação de desproteção

financeira e econômica.

Se o setor formal da economia tem pouco acesso ao crédito, o que dizer

da população de baixa renda. Para esse segmento, as exigências feitas pelas

34. O Microcrédito é a concessão de empréstimos de baixo valor a pequenos empreendedores
informais e microempresas sem acesso ao sistema financeiro tradicional, principalmente por não
terem como oferecer garantias-reais. É um crédito destinado à produção e é concedido com o uso de
uma metodologia especifica. Informações no site do BNB: www.bnb.org.br  (BNB, 2008)

http://pt.wikipedia.org/wiki/Microfinan%C3%A7as
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instituições bancárias são cobertas de burocracia e distância o público desse

benefício.

G – Qualificação do Profissional

GRÁFICO 19 - Realizou algum curso profissionalizante?

 Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 25 - Cursos realizados
FREQÜÊNCIA %

VIGILANTE 2 4,0
ATENDIMENTO 3 6,0
MANUSEIO DE ALIMENTOS 1 2,0
TELEMARKETING 3 6,0
VENDAS 3 6,0
NOÇÕES BÁSICAS DE
TURISMO 2 4,0

CORTE E COSTURA -
CONFECÇÃO EM GERAL 1 2,0

BOAS PRÁTICAS E POSTURA 2 4,0
DOCEIRA 1 2,0
CIDADANIA E
EMPREENDEDORISMO 2 4,0

NÃO SE APLICA 30 60,0
TOTAL 50 100,0

            Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

40%

60%

Sim Não
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GRÁFICO 20 - Quem financiou o curso

               Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 26- Gostaria de fazer algum curso? Qual?

                          Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

FREQÜÊNCIA %
NÃO 22 44,0
INGLÊS 8 16,0
VENDAS 2 4,0
COZINHA - SENAC 1 2,0
GARÇOM (PROFISSIONAL) 2 4,0
ENGENHARIA MOTOR
DIESEL 1 2,0

INFORMÁTICA 4 8,0
SEGURANÇA 1 2,0
MANUTENÇÃO DE
COMPUTADOR 1 2,0

PINTURA DE VEÍCULOS &
MECÂNICA GERAL 1 2,0

MARCENARIA 1 2,0
INSTALAÇÃO DE SOM
AUTOMOTIVO 1 2,0

MODELAGEM INDUSTRIAL 1 2,0
TURISMO 1 2,0
ELETRICISTA 1 2,0
BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 4,0
TOTAL 50 100,0

16%

16%

4%
4%

60%

Própria Governo Associação Privada Não se aplica
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GRÁFICO 21 - Razões para não realizar o curso profissionalizante

            Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Constitui, nessa pesquisa, a necessidade de examinar quanto à

qualificação profissional desse trabalhador. Os dados identificaram que 40% dos

entrevistados asseguraram ter realizado algum curso profissionalizante nos últimos

anos. Para 60% é diretamente inversa. (Gráfico 19)

Examinados quanto aos cursos realizados, as freqüências foram: 6%

como atendimento, 6% telemarketing, 6% vendas, 4% boas práticas e 4%

empreendedorismo. Postura para a prática desses cursos está ligada diretamente

com a melhoria do rendimento salarial.  Cursos técnicos de noções básicas de

turismo correspondem a 4%. Mesmo com toda essa abordagem se questiona a

ausência de 60% dos entrevistados no aprendizado de cursos profissionalizantes.

Alertar sobre a necessidade de formatar políticas públicas que beneficiem essa

porção populacional desfavorecida. (Tabela 25)

A alegação deferida pelos trabalhadores informais seria a de que a

questão financeira fosse a principal responsável por esse distanciamento. Outro

fator apresentado pelos trabalhadores informais durante as abordagens de campo

seria a da incompatibilidade com o tempo. Somado esses fatores, acredita-se que a

baixa auto-estima acaba por levar os trabalhadores desqualificados a uma condição

ainda mais de fragilizados. Sabe-se que os cursos apresentados por si só não têm a

capacidade da inserção desse trabalhador no mercado de trabalho formal, mas

acredita-se que seja um diferencial para suprir as suas carências.

22%

16%

44%

4%

2%
12%

tempo trabalho finanças desinteresse informação outros



139

Interrogados quanto aos financiamentos dos cursos profissionalizantes,

16% dos entrevistados afirmaram o custo seria de iniciativa própria, outros 16%

afirmaram que o governo foi o agente responsável, outros 2% dos entrevistados

disseram que a associação dos vendedores informais da Praia do Futuro custeou o

curso. Já, outros 4% dos entrevistados disseram que foi a empresa, vale lembrar

que esse último resultado são os trabalhadores que possui dupla jornada de trabalho

como os garçons. (Gráfico 20)

Mais uma vez, a pesquisa revela que cerca de 44% dos entrevistados não

gostariam de realizar qualquer tipo de curso. A pesquisa não conseguiu identificar o

motivo de tanta rejeição, mas acredita que a indícios relacionados à estima dos

entrevistados. (Tabela 26)

Nessa lógica 56% dos entrevistados afirmaram que desejaria realizar

cursos. O curso de maior aceitação é o da pratica da língua inglesa com o

percentual de 16% aprovação. Tamanho interesse logo é interpretado pelo desejo

direto na vendas dos produtos com os turistas estrangeiros.  Outro curso que

apresentou maior aceitação foi à informática com 8% de intenção. (Tabela 26)

Outros 32% demonstraram expectativas surpreendentes sobre a

possibilidade de realizarem curso técnico-profissional segmentados em Engenharia

Motor Diesel; Segurança; Manutenção de computador; Pintura de veículos &

mecânica geral; Modelagem Industrial; Instalação de som automotivo; Bombeiro

Hidráulico e Eletricista. (Tabela 26)

Quanto às propostas de investigação foram consideradas as principais

razões para que não se realizasse curso profissionalizante, deparou que 44% dos

entrevistados declamaram motivos pessoais. Outros 22% dos entrevistados

mencionaram o fator tempo, a impossibilidade de conciliar o tempo com o trabalho.

Para 4% a questão financeira. A falta de informação é outro fator considerado, cerca

de 10% apontaram que desconheciam informações dos locais que ofereciam cursos

gratuitos. (Gráfico 21)

Na pesquisa apresentou que apenas 16% dos entrevistados realizaram

cursos profissionalizantes. Sabe-se que a demanda poderia ser ampliada se

ocorressem à efetivação das políticas públicas com esse segmento.
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H – Associativismo

GRÁFICO 22 – Cadastramento em associação

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Quanto à capacidade associativista 72% dos entrevistados informaram

não possuir nenhum registro ou vínculo com associação e/ou cooperativas. Apenas

28% dos entrevistados afirmaram possuir ou ter possuído um registro e/ou

vinculação com a associação e/ou cooperativas. (Gráfico 22)

Dos 28% dos entrevistados que disseram ter participado de ações

associativistas, avaliam-se o nível da expressividade dessas organizações, bem

como a efetividade dessas associações como instâncias representativas35. Utilizando

uma clara adequação dos relatos nas conversas informais, muitos afirmaram que a

participação se resumia apenas a assistir as assembléias propostas. (Gráfico 22)

35. A participação significa, portanto, abrir espaços para uma maior integração da população e
autonomia local, possibilitando a indução do desenvolvimento a partir da demonstração de interesses
comuns. A participação auxilia as pessoas a adquirirem um controle mais efetivo sobre suas vidas. O
indivíduo que participa e interage com a realidade, cria cadeias com trocas e dependências mútuas
resultando em laços de identidades e interesses. (PARENTE & ZAPATA, 1998)

28%

72%

Sim Não
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Esta proposição  também é carregado de outras avaliações, podendo ser

questionados o baixo nível de agregação política e coletiva desses trabalhadores,

salvo alguns casos. Reconhece a existência de uma associação dos trabalhadores

informais, mas se questiona quanto à capacidade de participação social dos

mesmos.

J - Perspectivas

GRÁFICO 23 - Inscrição dos informais em centros de emprego

         Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Gráfico 24 - Quanto à procura por trabalho formal

                   Fonte: Ivo Luis Oliveira Silva (Praia do Futuro / julho de 2008)

             Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

2%

98%

Sim Não

22%

78%

Sim Não



142

TABELA 27 – Diligências feitas para procurar emprego

FREQÜÊNCIA %
Contato com centro de empregos 1 2,0
Contatos pessoais 7 14,0
Realização de provas - -
Indicação 1 2,0
Respostas de anúncios de jornais 4 8,0
TOTAL 11 22,0

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

A pesquisa deve ser objeto de avaliação constante, para isso construiu

uma categoria denominada de “perspectiva”. Questionados quanto à inscrição dos

trabalhadores informais em centros de emprego. A pesquisa identificou que 98% dos

entrevistados disseram não possuir qualquer registro nos centros de empregos.

Apenas 2% desses estariam inscritos. (Gráfico 23)

Avaliados quanto à freqüência na procura emprego formal, apenas 22%

dos entrevistados alegaram ter recorrido a alguma situação de trabalho formal, mas

que infelizmente não conseguiram lograr êxito. (Gráfico 24)

O perigoso resultado de 78% dos entrevistados não mais recorrerem à

procura por trabalho formal, demonstrando que as experiências negativas ligadas à

ausência de qualificação profissional e a dificuldade do primeiro emprego, alargam

ainda mais a possibilidade do trabalhador se inserir no mercado formal de trabalho.

(Gráfico 24)

Nas conversas informais, os vendedores ambulantes defendem a idéia de

comercializar mercadorias em vias públicas como meio de sobrevivência, alimentam

a idéia de continuar a trabalhar na área, sem muitas expectativas pessoais, mas que

ansiariam integrar o mercado formal de trabalho.

No universo de 50 entrevistados, 11 identificaram que no período de

inferior a 1 (um) ano realizou alguma diligencia para procurar emprego formal.

Correspondendo pouco mais de 22% dos entrevistados, seguido de 8% ter atendido

a respostas de anúncios em jornais e veículos de comunicação. Outros 4% foram

em procura dos serviços de centro de emprego e indicação pessoal direta. (Tabela

27)
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L – Condições de Vida

GRÁFICO 25 - A residência possui água canalizada

            Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

GRÁFICO 26 - A residência possui sistemas de esgotos

              Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

94%

6%

Sim Não

94%
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TABELA 28 - Bens duráveis

TELEFONE MÓVEL (CELULAR)
FREQÜÊNCIA %

SIM 15 30,0
NÃO 35 70,0
TELEFONE FIXO
SIM 44 88,0
NÃO 6 12,0
FOGÃO Á GÁS
SIM 50 100,0
TELEVISÃO
SIM 50 100,0
APARELHO DE SOM
SIM 50 100,0
GELADEIRA
SIM 50 100,0
FREEZER
NÃO 50 100,0
LAVADORA DE ROUPA
NÃO 50 100,0
MICROCOMPUTADOR
NÃO 50 100,0
ACESSO À INTERNET
NÃO 50 100,0
MOTOCICLETA
SIM 1 2,0
NÃO 49 98,0
AUTOMÓVEL
SIM 2 4,0
NÃO 48 96,0

                                             Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 29- Problema de saúde

FREQÜÊNCIA %
SIM 4 8,0
NÃO 46 92,0
TOTAL 50 100,0

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 30 Qual o seu problema de saúde

FREQÜÊNCIA %
Fraturou a clavícula 1 2,0
Tuberculose (há 2 anos) 1 2,0
Coluna 1 2,0
Catarata 1 2,0
Não se aplica 46 92,0
TOTAL 50 100,0

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)
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TABELA 31- Como você avalia seu estado de saúde

FREQÜÊNCIA %
Muito bom 13 26,0
Regular 5 10,0
Bom 32 64,0
TOTAL 50 100,0

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Um problema de fundo a ser identificado seria a avaliação quanto às

condições de vida dos trabalhadores informais. Nessa categoria desejasse

pesquisar as condições quanto à residência, saúde e o aceso aos bens duráveis.

Avaliados quanto ao acesso à água canalizada nas residências, 94% dos

entrevistados alegou possuir o acesso, enquanto que 6% dos entrevistados

disseram não ter acesso a esse beneficio. É preciso assegurar água de maneira

suficiente e segura caracteriza um compromisso importante e um esforço finalidade

de prevenir doenças e promover a saúde (Gráfico 25)

Outro fator avaliado foi à questão do acesso ao saneamento básico. Na

pesquisa 94% dos entrevistados alegaram possuir em suas residências um sistema

de esgoto, contra apenas 6% afirmaram não possuir a coleta. (Gráfico 26)

A pesquisa se resumiu apenas ao acesso quanta distribuição dos

sistemas de abastecimento de água e esgotos. Outro ponto ser revelado é que para

muitos sanitaristas o saneamento básico abrange a coleta de lixo como outro

requisito a ser avaliado nesta categoria, infelizmente pelo tempo e recursos

disponíveis nessa pesquisa não houve como tecer maiores comentários sobre essas

classificações.

Na aplicação dessa categoria foram avaliados sobre o acesso dos

trabalhadores informais aos produtos de bens duráveis. Identificou-se que certos

produtos de bens duráveis são considerados como artigos de “luxo”, como o caso do

freezer, lavadora de roupa e microcomputador 36. (Tabela 28)

36. Um dos questionamentos apresentados no questionário era quanto ao acesso do entrevistado a
aquisição de bens duráveis. As pesquisas de opinião usuais embutem conceitos de classe social
baseados no acesso a bens de consumo. Utilizamos como indicador da classe A indivíduos
pertencentes a famílias com acesso aos seguintes bens incluídos no questionário da PNAD-IBGE:
geladeira, televisão, freezer e máquina de lavar.
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Nessa pesquisa relembra os percentuais salariais dessa categoria

dificilmente ultrapassam o rendimento mensal de 02 (dois) salários mínimos. (Tabela

28)

Os bens de consumo duráveis “tradicionais” estão presentes em

praticamente todos os domicílios incluídos na amostra. As famílias de baixa renda

foram favorecidas pela estabilidade econômica e pelo sistema facilitado de créditos.

Outro ponto diagnosticado é que 100% dos entrevistados não possuem “acesso à

internet”, muito menos computadores. (Tabela 28)

Quanto ao acesso aquisição de veículos automotivos, 96% afirmaram não

possuir automóveis e 98% não possuem moto. O acesso à telefonia móvel ainda é

uma realidade distante para 70% dos informais. (Tabela 28)

Questionados quanto aos problemas de saúde, apenas 8% dos

entrevistados afirmaram ter havido alguma reação à exposição precárias de

trabalho. Enquanto, que para a grande maioria, cerca de 92% defenderam não

possuir nenhuma restrição de saúde, afirmando que as condições do trabalho não

lhe impõem restrição para desenvolve-las. Daqueles que responderam sim, os

principais sintomas como dores de cabeça, dores na coluna, cansaço e insônia os

principais problemas apresentados. (Tabela 28 e 29)

A pesquisa quis conhecer como os entrevistados se avaliariam quanto a

sua saúde. O conhecimento da pesquisa se prende a analisar as perspectiva de

“bem estar”. Daqueles que se manifestaram satisfeitos o percentual foi de 26% dos

entrevistados, para aqueles que se descreveram como regular 10%, mas a grande

maioria, com 64% avaliaram como “bom” na qualidade da sua saúde. (Tabela 30)

O critério saúde vem compor a necessidade de medir a qualidade de vida.

Qualidade de vida é um termo empregado para descrever as condições de vida

levando em consideração fatores como a saúde, a educação, o bem-estar físico,

psicológico, emocional e mental, expectativa de vida, entre outros. A qualidade de

vida envolve elementos não relacionados, como a família, amigos, emprego ou

outras circunstâncias da vida.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Expectativa_de_vida
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M - Apreciações sobre o Trabalho

Tabela 32- Satisfação ao rendimento salarial

FREQÜÊNCIA %
Excelente 1 2,0
Muito bom 4 8,0
Bom 43 86,0
Regular 2 4,0
TOTAL 50 100,0

                                         Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

GRÁFICO 27 - Motivação pela escolha do trabalho de ambulante

8%

50% 9%

17%

16%

Autonomia Remuneração Tomar decisões Tempo livre Progredir na Vida

Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

GRAFICO 28 - Intenção de continuar na Praia do Futuro

            Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

96%

4%

Sim Não
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TABELA 33 - Aspectos positivos de trabalhar na Praia do Futuro

FREQÜÊNCIA %
TRADIÇÃO NO LUGAR 5 10,0
PREÇO BOM 1 2,0
VENDAS BOAS 4 8,0
ALTA ESTAÇÃO 3 6,0
OCUPAÇÃO 6 12,0
COMPLEMENTA A RENDA 2 4,0
HORÁRIO 2 4,0
LIBERDADE 3 6,0
AMIZADES 3 6,0
SEM PATRÃO 1 2,0
BELEZA DO LUGAR 5 10,0
CONTATO DIRETO COM AS PESSOAS 3 6,0
MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS 6 12,0
TRABALHO PRÓPRIO 1 2,0
DESTINO TURÍSTICO 2 4,0
NÃO SABE 1 2,0
LAZER 2 4,0
TOTAL 50 100,0

                   Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

TABELA 34 - Aspectos negativos de trabalhar na Praia do Futuro

FREQÜÊNCIA %
BAIXA CAPACITAÇÃO 3 6,0
FALTA DE UNIÃO ENTRE OS
AMBULANTES 2 4,0

PRESENÇA DE PEDINTES 2 4,0
LIMPEZA 1 2,0
INSEGURANÇA 6 12,0
LIXO 5 10,0
DROGAS 2 4,0
NÚMERO ELEVADO DE MARGINAIS 2 4,0
TRABALHO INFANTIL 3 6,0
NÚMERO ELEVADO DE VENDEDOR
AMBULANTE 1 2,0

CONFLITO COM OS BARRAQUEIROS 1 2,0
RENDE BAIXA 2 4,0
DISCRIMINAÇÃO 5 10,0
DESRESPEITO 1 2,0
BAIXA ESTAÇÃO 1 2,0
VIOLÊNCIA 1 2,0
NÃO SABE 1 2,0
CRIANÇAS TRABALHANDO 1 2,0
DESCASO DO GOVERNO 1 2,0
CARÊNCIA DE POLICIAIS 1 2,0
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3 6,0
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TRANSPORTE PÚBLICO 1 2,0
ACEITAÇÃO 1 2,0
INIMIZADE 1 2,0
NÃO RESPONDEU 1 2,0
TOTAL 50 100,0

                    Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Outra categoria aplicada foi quanto às apreciações sobre o trabalho,

considera-se que os vendedores ambulantes são capazes de avaliar o seu trabalho,

como vêem o mundo e como eram vistos.

Interpelados quanto à satisfação do trabalhador informal ao rendimento

mensal, 86% dos entrevistados afirmaram que o ganho é considerado “bom” 37

atendendo em parte suas expectativas, apenas 8% descreveram que o rendimento é

considerado “muito bom”, valores que atendem as expectativas. Enquanto que 2%

dos entrevistados  responderam que o ganho é “excelente”,  valores que superam as

expectativas.  Indaga-se que as categorias apresentadas como “bom”, “muito bom” e

“excelente” são mediadas de valores subjetivos. (Tabela 31)

Questionados sobre a motivação para a escolha do trabalho, a

remuneração continua sendo o principal atrativo na escolha com 50% de intenção

dos entrevistados. Para 17% o critério de se ter maior tempo livre é a principal razão,

enquanto que 16% dos entrevistados desejariam progredir na vida. Seguido 9% que

afirmaram a capacidade de tomar decisões como sendo o motivo de escolha. Por

fim, 8% dos entrevistados afirmaram que a motivação para escolha do trabalho

estaria na maior autonomia, desejo de ser dono do próprio negócio. (Gráfico - 27)

A situação financeira é o motivo de maior atração, e assim levado em

conta na hora da escolha do trabalho, critérios como o bem-estar, autonomia ou

capacidade de crescer e tomar decisões passando a ser irrelevantes diante do fator

remuneração. (Gráfico -27)

37. Defende-se que os rendimentos auferidos no trabalho devem ser capazes de atender às suas
necessidades vitais, necessidades básicas de moradia, alimentação, educação, saúde, lazer,
vestuário, higiene e transporte, proporcionado certa qualidade de vida, acessos aos bens duráveis,
bem como aos produtos de subsistências. A pesquisa estimula a necessidade de enfrentar o desafio,
pois se sabe que os acessos a esses bens são ofertados em condições precárias e insuficientes.
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Foram questionados quanto à intenção de continuar na Praia do Futuro. O

número surpreendente de 96% dos entrevistados afirmou ter a intenção de continuar

trabalhando no local, apenas 2% falaram não desejam mais trabalhar na área.

Outros 2% não souberam ou não quiseram responder a pergunta. É preciso

estabelecer um diagnóstico claro, questionar quais os motivos que fazem como que

96 % dos entrevistados tenham a intenção de permanecer no local. (Gráfico 28).

Avaliados sobre os aspectos positivos identificados junto a Praia do

Futuro, 10% dos entrevistados apontou que a tradição do lugar, 12% dos descreveu

que a ocupação da mão-de-obra ociosa seria o principal aspecto a ser considerado.

O grande fluxo de pessoas no lugar apareceu com 12% na indicação, seguido de

10% que descreveram a beleza natural do lugar. (Tabela – 33)

Os resultados dos comentários apresentados pelos trabalhadores

informais quanto os aspectos negativos referentes à Praia do Futuro, demonstrou

que 12% dos entrevistados apontaram a questão da insegurança como fator

negativo a ser considerado, seguido de 10% que apresentou a disposição do lixo na

orla marítima, 6% descreveu a deficiência da iluminação pública, outros 6%

declaram o trabalho infantil 38, a presença massiva de crianças e adolescente no

trabalho. Para outros 4% o principal problema é a falta da união dos vendedores

ambulantes, problemas como a renda baixa, presença de marginais e também

assumem percentuais considerados.

O que se espera da pesquisa é que o objeto investigado do trabalho possa

cobrir temas não corriqueiros, ou seja, que através da análise do perfil

socioeconômico dos vendedores ambulantes possam se desenvolver políticas

públicas de turismo com mais eficiência. Espera que o instrumento aplicado possa

representar algum esforço próprio em abordar, o objeto tão complexo como a

informalidade. A fim de colaborar na informação, tendo em vista a insuficiência dos

dados quando se abordam a informalidade na temática da atividade turística.

38. Deve-se combater, por meio da fiscalização do trabalho, toda e qualquer forma de trabalho
infantil, retirando as crianças do trabalho e facilitando-lhes o acesso à escola. A fiscalização atua em
parceria com organizações governamentais e não-governamentais (www.mte.gov.br)
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3.3 Observando de perto os ambulantes

A base conceitual que se assenta à pesquisa é o entendimento de que o

espaço é fator considerado na construção social, o que significa dizer que os

espaços físicos adquirem um conteúdo social, na medida em que os tornam centros

de disputas práticas e simbólicas.

Para Ortiz (1996), atualmente, como conseqüência do processo de

globalização, o lugar passa a ser tratado por diferentes forças globais. Essas forças

vão em parte determinar a vida das populações residentes nesses lugares. O autor

destaca a importância do imaginário social para a compreensão, do homem

contemporâneo que deslocou sua expectativa de realização para um espaço

imaginário, no caso da Praia do Futuro esse deslocamento para o espaço parte das

relações comerciais dos informais com o lugar:

Espaço do mercado e do consumo torna-se, assim, lugares nos quais são
engendrados e partilhados padrões de cultura. Neles, em escala
mundializada, se materializam formas socialmente hegemônicas (ORTIZ,
1996; p.121)

Assim sendo, o embasamento desse estudo se assenta na obra do

geógrafo Milton Santos (1985, 1994, 1997), abundante em reflexões sobre espaços

urbanos brasileiros. Recorre-se a Santos (1985, p.49) a idéia de que “o espaço 39

constitui uma realidade objetiva, um produto social em permanente processo de

transformação”. Isso que dizer que o espaço natural impõe a sua própria realidade e,

assim sendo, a sociedade não age fora dele. É preciso, porém, destacar que o

espaço geográfico é, ao mesmo tempo, o terreno no qual as práticas sociais se

39. É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O território se forma a partir
do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático. (RAFFESTIN, 1993, p.
143). Dentro da concepção enfatizada pelo autor espaço medido e marcado pela projeção do trabalho
humano com suas linhas, limites e fronteiras.
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realizam e as condições para que elas existam, bem como o quadro que as delimita

e lhes dá sentido.

O território é dado como essencial na condição da vida cotidiana e, para

Milton Santos (1996), o conceito de espaço é indivisível dos seres humanos que o

habitam e que o modificam todos os dias.

Os espaços públicos como praças, calçadas, ruas e avenidas são os

ambientes mais utilizados para comercialização dos vendedores ambulantes, uma

vez que estes espaços estão localizados em partes privilegiadas da área central ou

de grande circulação de pessoas. Portanto, a escolha da rua, como sendo o espaço

de trabalho acaba sendo a única e viável saída para a sobrevivência desses

trabalhadores.

 A linguagem corporal e a linguagem oral dos vendedores ambulantes se

igualam pelo processo de “mimetismo”, a outros grupos sociais como "hippies" e

surfista existentes no local.  Os ambulantes constroem uma linguagem própria, como

forma de adaptação ao lugar.  A comunicação praticada pelos ambulantes para

persuadir o público consumidor traz muito mais do que técnicas, mas são recursos

que revelam criatividade.

O bom humor é uma característica marcante e freqüente entre os

vendedores ambulantes. Casos como repentistas que se caracterizam tipicamente

como “nordestinos”, vendedores que utilizam um dispositivo sonoro que imita o som

do gato, vendedores de sorvetes com seus sinos, outros utilizam do triângulo como

linguagem verbal aplicando excessivamente a letra “s”, formando de uma linguagem

quase que endógena.

Observa-se que as atividades comerciais informais nas ruas se

apresentam com criatividade, forte expressão comunicativa para lidar com os fatores

inibidores como fluxo intenso de freqüentadores.

As vias públicas tornam-se palco de uma realidade econômica em

constate processo de transformação. Visto que, as relações comerciais são

extremamente voláteis e transitórias. É sabido que grande parte da população

brasileira adquire produtos comercializados pelos trabalhadores informais, uma vez

que o valor agregado aos mesmos é baixo, facilitando o poder de compra. É através

dessa relação de oferta e demanda que o mercado informal na Praia do Futuro

consegue se estabelecer. Não haveria intenso fluxo de trabalhadores informais na

área se não houvesse um mercado constituído.
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Compreendendo o espaço na área da Praia do Futuro I e II e adjacências

identifica-se uma dura realidade social 40. Essa realidade pode ser tratada de

inúmeras formas. No entorno das dunas que margeiam a Praia do Futuro convivem

conjuntos residenciais de alto padrão, com residências suntuosas de famílias

abastadas convivendo com famílias de baixa renda em aglomerados de barracos.

Na orla, essa mesma dualidade é identificada pela heterogeneidade dos

empreendimentos turísticos em toda extensão da Praia do Futuro. Barracas de

praias são complexos segmentos de serviços e produtos coabitam com

equipamentos abandonas e de precários equipamentos. Não é difícil encontrar

barracas em condições de higiene e estrutura física comprometida.  Há existência de

vazios na ocupação da orla pelas barracas de praia.  O maior entrave para a

fragmentação do bairro da Praia do Futuro é a ausência das instâncias jurídicas e

governamentais.

A intensa procura das praias como destino turístico tem proporcionado o

desenvolvimento de um vasto conjunto de atividades ligadas a alojamento,

entretenimento e alimentação. O turismo se constitui como fator evidente de

crescimento econômico. Nessa intensa relação comercial, o espaço público passa a

ser ocupados cons fins exclusivamente econômicos. Com a construção desses

equipamentos cria-se uma apropriação nos espaços públicos que provocam um

efeito de constrangimento e separação social entre visitantes e população do

entorno. Repercute, assim, na dinâmica urbana via uma seletividade que prioriza o

visitante, em detrimento daqueles de menor poder aquisitivo, ampliando, assim, a

exclusão social.

Desse modo, podem-se perceber como diferentes territórios passam a

“conviver” num mesmo espaço. Na Praia do Futuro, verifica-se a existência destes

territórios, partindo das barracas de praia, podendo-se destacar a característica

seletiva e excludente da atividade turística, criando espaço de consumo, de uso

praticamente exclusivo dos turistas causando a segregação dos outros

40. MILTON SANTOS (1982) vai se referir a esta categoria dizendo: "o espaço é acumulação
desigual de tempos". Desta forma, num mesmo espaço coabitam tempos diferentes, tempos
tecnológicos diferentes, constituindo estas diferentes formas de coexistir.
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freqüentadores, que ficam a margem dos atrativos criados para o turismo. Do ponto

de vista social trata-se de um modelo de turismo segregador e excludente para a

demanda de menor poder aquisitivo.

Notório destacar a importância da economia da Praia do Futuro, mas

surge um questionamento salutar sobre a capacidade do espaço como uso comum.

A segregação cada vez maior dos seus habitantes em áreas privatizadas e

exclusivas acaba por referendar um modelo de desenvolvimento de turismo aplicado

no Estado do Ceará.

Analisando a Praia do Futuro como espaço destinado a atividade turística

da cidade, não se pode deixar de fazer uma reflexão sobre o uso de espaços

públicos e privados para fins de lazer. Assim, os espaços de usufruto do cidadão

estão sendo, paulatinamente, privatizados, surgindo espaços estritamente

particulares.

Na Praia do Futuro se constata com facilidade inúmeras restrições que em

alguns estabelecimentos comerciais fazem com relação livre circulação dos

vendedores ambulantes. As barracas investem em segurança pessoal, cercas

artificiais (telas de proteção) e naturais (pinheiros, cocos) que demarcam o território.

Uma segurança pesada como utilização delimitação do espaço que não minimizam

o sentimento de insegurança.

Quanto à ocupação do espaço pelos trabalhadores informais na Praia do

Futuro o trabalho de campo identificou alguns comportamentos, um deles é a

valorização de espaços comerciais mais cobiçados, apossados e demarcados por

grupos consolidados, enquanto outras áreas estão desoladas de ocupação. Essa

demarcação se dar por alguns grupos de trabalhadores informais consolidados,

como o caso dos vendedores de água de côco que se estabelece quase que numa

forma contratual-informal e formal de trabalho, os serviços passam a ser solicitado

pelos funcionários das barracas, na qual o informal está localizado.

De alguma forma, olhar de perto os ambulantes da Praia do Futuro se

assemelha a olhar para sujeitos tão próximos do cotidiano da cidade, mas tão

distantes do conhecimento da sociedade.

Abordando os conflitos ocasionados pela presença dos vendedores

ambulantes na Praia do Futuro, Ximenes (2004) expõe há existência de uma

verdadeira batalha travada nas areias da Praia do Futuro. De um lado, vendedores

ambulantes e donos de barracas. No meio do embate, os freqüentadores do local.
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Os proprietários dos estabelecimentos reclamam que o comércio informal prejudica

as vendas e garantem que a prática afugenta os banhistas. Os ambulantes

defendem-se, argumentando que precisam trabalhar para sobreviver. E muitos

freqüentadores se dizem incomodados com o assédio dos vendedores.

Sobre o território da Praia do Futuro, há uma visão política e cultural que

se identificam grupos sociais que estabelecem relações de poder formando

territórios no conflito pelas diferenças culturais.

SOUZA (2001) salienta que o território é um espaço definido e delimitado

por e a partir de relações de poder, e que o poder não se restringe ao Estado e não

se confunde com violência e dominação. O poder aparece, direta ou indiretamente,

apresentado no ensaio para a caracterização do território formado por uma tríplice

abordagem: jurídica-política, econômica e cultural. Os conflitos de poder e a relação

com o território se vislumbram quando os ambulantes são proibidos de circular na

área de alvenaria das barracas.

No espaço da Praia do Futuro padrões de migração inter-regional,

interestadual podem ser encontrados facilmente. Mais da metade das razões para

migrar refere-se motivos não relacionados a emprego. A crescente complexidade da

relação migração-emprego pode ser vista como parte do processo de reestruturação

produtiva, que, com mudanças nas formas de inserção no mercado de trabalho,

torna-se o elemento fundamental para o entendimento da nova configuração

espacial da migração e da urbanização, e das inter-relações entre as dinâmicas

regionais. Mas, no atual contexto de distribuição espacial da população,  marcado

por movimentos migratórios diversos, outras dimensões, além da econômica,

passam a ter significativo papel na decisão de migrar, tornando mais complexas as

explicações e analises das migrações

Percebe-se na observação com os informais é a mobilidade humana diária

entre os bairros da cidade e Praia do Futuro. O motivo central do deslocamento

urbano é a dinâmica e a instabilidade do emprego e a geração de informais dentre

desse sistema.

O fato categórico é de que as pessoas que perderam emprego encontram

ocupação no mercado informal movidos pela crença de que o turismo é bom e a

Praia do Futuro espaço favorável para a atividade.
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Outro ponto analisado junto aos freqüentadores refere-se às motivações

que os levaram a ocupar o espaço da Praia do Futuro. O uso do espaço se difere de

outras áreas litorâneas da cidade por oferecer equipamentos e serviços

diferenciados. Fugindo da tendência da casa de veraneio, a Praia do Futuro

desenvolve-se exclusivamente para o segmento de lazer.

Se imaginarmos o ambulante como “invasor”, o invasor por primeiro é o

proprietário das barracas de praia. Como não há uma relação de luta, e nem de

historicidade com o lugar esses vendedores sofrem as ausências da trajetória de

resistência, deslocam-se ao papel secundário na história, apenas como meros

“posseiros” do sistema. Por esse resultado segregador se fragilizam a consciência

coletiva de pertença e responsabilidade, criam-se, cada vez mais, homens alheios

ao mundo, tornando-os incapazes de construir, modificar e ampliar o meio que

vivem.

O que se identifica é que o ambulante entra no espaço social como

“clandestino”, em busca do trabalho num espaço que a principio não é deles e sim

do turista. Existe assim um rompimento da regra social.

 Os trabalhadores informais sempre ocuparam os espaços públicos e

quase sempre foram vistos como uma espécie de anomalia, um excedente de mão-

de-obra não planejada e não absorvida pelo mercado. As condições de trabalho dos

vendedores ambulantes são em grande maioria precárias, não estruturadas,

ausentes de proteção trabalhistas, carentes de valores associativista.

Os vendedores ambulantes foram classificados em três categorias:

estacionários ou fixos são aqueles que permanecem presos em um determinado

ponto da praia, disponibilizando de estrutura física representativa, composta de

carrinhos e veículos automotivos. Apresentam em melhores qualidades e

organização.

Os denominados como itinerantes ou móveis, sua área de comercialização

é a extensa faixa de areia, não conseguindo estabelecer pontos fixos e dispõem de

uma estrutura mais simples de comercialização. Os ambulantes móveis são aqueles

que dependem unicamente do seu corpo para realizar as vendas. Eles dispõem de

equipamentos desmontáveis, fácil manuseio em circulação, como carrinhos de mão,

tabuleiros e demais suportes de apoio que servem para expor suas mercadorias.

As relações sociais dos vendedores ambulantes com o local são instáveis,

marginais e heterogêneas. A instabilidade deve-se a própria submissão do
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fenômeno a sazonalidade. Em períodos de baixa temporada, esses trabalhadores se

deslocam para outros nichos de mercados, o que se explica a rotatividade desses

trabalhadores. Marginais, porque os trabalhadores sobrevivem à margem das

garantias legais do trabalho. Heterogêneas, devido à capacidade de atração do

fenômeno que amparam os múltiplos grupos sociais: homens, mulheres, crianças,

adolescentes, idosos e estrangeiros que buscam garantir uma forma de

sobrevivência.

O discurso empregado é o de que “melhor está aqui trabalhando, do que

estar na rua roubando”, “preciso trabalhar, não posso morrer de forme”, “tenho filhos

para criar”. Discursos carregados de uma autodefesa, como se o ambulante

carecesse em se defender diante da condição do trabalho informal. Discurso

decorado e impregnado culturalmente da idéia de que “poderia ser pior” ou “ruim

com, pior sem”. A autodefesa dos vendedores ambulantes é em resposta da

animosidade que existem por parte de alguns freqüentadores e turistas que acabam

não o percebendo como trabalhador, mas associa-o a possível delinqüente.

A informalidade é multifacetada, oferecem inúmeros produtos e serviços

que disputam a atenção dos clientes. São vendedores de cigarros, bronzeador,

sorvetes, chapéus, óculos, empadas, camarão, lagosta, amendoim, castanha de

cajú, sanduíches naturais, queijo assado, água de côco, artesanato, frutas regionais,

livros de histórias infantis e outros itens garantem a comercialização na Praia do

Futuro.

Mesmo sendo uma atividade discriminada por alguns freqüentadores e

reprimida por muitos barraqueiros, ainda sim, encontram espaço para a continuidade

de suas atividades, quando muitas pessoas se mostram interessadas por seus

produtos. Nessa afluência de mercadoria, pessoas se misturaram aos informais

como delinqüentes, ciganos, pedintes e delituosos disputam espaço com os

trabalhadores informais. Essa permuta acaba por acrescentar ainda mais a imagem

negativa desses trabalhadores.

O surpreendente perceber que os tipos de mercadorias comercializadas

acabam por atender as necessidades reais comércio de artesanato e da alimentação

no espaço. Existem casos onde os vendedores de água de côco que constroem uma

relação quase que “necessária” com as barracas. Vivem e comercializam livremente,

sendo solicitados pelos garçons dos estabelecimentos comerciais. Pode-se dizer

que essa relação é positiva. O mesmo não se pode afirmar quanto aos demais
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vendedores ambulantes que comercializam produtos com o valor agregado

diferenciado como biquínis, cangas e bonés com algumas barracas que

disponibilizam essas mercadorias nas suas lojas de conveniências. A relação de

competição mercadológica se acirra e os ambulantes são impedidos de circularem

entre os estabelecimentos, mantendo-se afastados.

A Praia do Futuro atua como um espaço natural indutor do processo de

expansão da atividade informal devido às suas oportunidades econômicas e

facilidades de serviços existentes. Para essa comercialização identificou-se que os

vendedores ambulantes caminham desde o início da manhã até o pôr-do-sol, com

muita disposição, pois disto dependem seus rendimentos.

Quanto à origem dos produtos comercializados, há uma conexão entre os

vendedores ambulantes e o mercado formal, por meio da formação de uma cadeia

que integra um processo produtivo entre oferta de produtos e serviços ao

consumidor 41. Identificou-se, na organização do trabalho informal, certa

complexidade nas relações trabalhistas, com a reprodução da organização patronal,

através da relação contratual-informal de trabalho. Assim, alguns vendedores

ambulantes empregam mulheres, informalmente, sem garantias trabalhistas, apenas

com uma forma de pagamento de diárias. Identificou-se na pesquisa que no período

considerado como baixa estação, os números de subcontratados diminuem. No caso

específico em questão a vendedora ambulante (foto – 14) menciona “empregar”

cerca de 8 (oito) mulheres, com pagamentos fixos diários em torno de 10 a 15 reais

dependendo da comercialização. Nos principais meses do ano o número se eleva

para 15 mulheres.

A precariedade quanto ao manuseio dos alimentos colocam em risco a

qualidade e segurança dos produtos comercializados A compra de alimentos prontos

de rua apresenta um risco considerável para a saúde pública, especialmente devido

às deficiências observadas nas práticas de higiene.

Na maioria dos casos encontrados na Praia do Futuro, os vendedores não

dispõem de instalações ou utensílios para o manuseio de alimentos. Os alimentos e

ingredientes estão sujeitos a contaminação pelas mãos e os materiais usados para

41. Certo que o trabalho de rua também está submetido ao domínio do Capital, fazendo parte do
processo de circulação das mercadorias (Carvalho, 1986, p.5), ou seja, transforma a capital
mercadoria em dinheiro, o qual irá para a mão do comerciante que em seguida o utiliza para comprar
novas mercadorias, e assim, novamente, volta à mão do produtor, para se tornar “capital-dinheiro” e
reiniciar o ciclo da produção (Marx, 1991).
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embrulho e sacos plásticos reusáveis. Contudo, podem-se perceber alguns

vendedores estão conscientes da necessidade em usar roupas limpas e

apropriadas.  Alguns deles dispunham de aventais e usavam toucas. Mas o número

dos que se adequam a essas normas ainda não é representativo.

Dentro dessa organização informal pode se compreender a complexidade

do fenômeno da informalidade, e de como o sistema pode construir graus de

organizações mesmo considerando suas fragilidades. Na grande maioria, os

vendedores de sanduíches naturais são do gênero masculino e jovem. Para os que

comercializam sanduíches naturais a existência de fardamento personalizado e

suporte em equipamentos.

O fato é que a organização no segmento informal não é capaz de anular a

precariedade do segmento. O contrato é estabelecido na forma de prestação de

serviço e os ganhos aferidos são por meio de diárias ou comissões. A compra e a

revenda desses produtos mostram uma relação tecida consolidada em uma cadeia

produtiva organizada primitivamente.

Muitos vendedores ambulantes acabam por desconhecer as influências

que o local impacta nas condições de comercialização do produto, desconhecesse o

transporte, manuseio e preparo. Inúmeros produtos são armazenados

inadequadamente em caixas de isopor e depósitos plásticos incapazes de aquecer e

proteger o produto.

IMAGEM 16 - Cristiane da Silva, 28 anos, vendedora de piaba frita, comercialização inadequada
Fonte: Arquivo do O POVO foto de Mauri Melo - 2007

http://www.opovo.com.br/opovo/economia/img/756755_not_fot.jpg
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A Praia do Futuro é uma grande área aberta, os alimentos ficam expostos

ao sol, submetidos a focos de insalubridade, bem como a presença de animais.  Há

a deficiência de hábitos higiênicos quanto à lavagem das mãos antes da

manipulação de alimentos e após interrupções. Manipulação de dinheiro sem

higienização das mãos. Falta de equipamento de proteção individual. Um exemplo

notável é a exposição do queijo sem nenhuma proteção.

As principais deficiências no manuseio e preparo dos alimentos podem

estar representados no baixo conhecimento sobre as boas práticas de fabricação, na

ausência de controle de qualidade no armazenamento de alimentos, carência quanto

à conscientização no asseio e no uso de vestimenta pessoal, que são relevantes

para as boas relações comerciais.

Nenhum vendedor ambulante tos relatou ter recebido algum treinamento

especifico para o manuseio de alimentos. Com a convivência com a realidade, o que

se acredita é que ocorreu uma adaptação provisória com relação às atividades

desenvolvidas, seja por uma necessidade de sobrevivência ou até mesmo certa

identificação quanto ao trabalho. O que se percebe é que com o passar dos anos, os

ambulantes acabam fincando raízes, a ponto de seus filhos enveredarem pelos

caminhos dos pais. As crianças abordadas durante o trabalho de campo, sempre

estavam acompanhadas de familiares que também trabalhavam no local.

Encontrou-se na orla inúmeros trabalhadores com deficiência escolar,

muitos interromperam os estudos, e outros não se encontram estimulados em

terminar. Narram que a exigência da formação de curso profissionalizante e

experiência profissional o distanciam do ingresso no mercado formal de trabalho.

O atraso na formação educacional contribui para que esse mesmo

trabalhador torne-se um prisioneiro de si, já que seu conhecimento é limitado, o que

o torna dependente de sua ocupação, relativamente mais despreparados que os

demais, os que à distância de outras oportunidades, amputando o sonho de uma

vida melhor.

O desalento quanto à busca de oportunidades de trabalho formal, os

baixos salários e alta rotatividade das atividades empurram o trabalhador informal a

uma condição de fragilidade. O retorno ao mercado de trabalho formal é desejo de

muitos, sobretudo pela busca da estabilidade e por melhores remunerações. Mas,

paralelamente, há um conformismo diante de sua condição atual de trabalho.
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Na Praia do Futuro, não é difícil encontrar crianças e adolescentes

acompanhados pela cumplicidade de adultos e que comercializam na areia. Imagens

chocantes foram capturadas no campo. O trabalho infantil está relacionado com a

subcontratação do trabalho informal. Trabalho infantil gera lucro pra quem explora,

pobreza pra quem é explorado, acaba fazendo parte da cultura econômica brasileira

e está diretamente ligada a necessidade da sobrevivência.

IMAGENS 17 e 18 - Flagrante da exploração do trabalho infantil
                         Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

Juntamente aos vendedores ambulantes, idosas e crianças sobrevivem da

mendicância e se misturam a ciganos e pessoas intencionadas a praticar de furtos e

pequenos delitos. Outro ponto questionado é a convivência da informalidade com a

pirataria, em que legalidade e as ilegalidades convivem no trabalho informal. Esses

fatos permitem explicar também porque os vendedores ambulantes têm a

necessidade de se auto justificar como sendo trabalhadores.

Observar de perto os ambulantes, permite identificar valores, concepções

e idéias que se organizam dentro do fenômeno da informalidade. Compreender suas

diferentes visões que esses têm de si e do meio a qual estão inseridos.

O indivíduo se relaciona com o mundo social, resultando tanto em marcas

singulares na formação do indivíduo quanto na construção de crenças e valores

compartilhados na dimensão cultural que vão se constituir na formação da

experiência histórica. (ORTIZ, 1996)

A rua apresenta-se como um agente definidor do trabalho, principalmente,

por instituir uma “suposta” condição temporária, mas que, na verdade, caracteriza-se

ao mesmo tempo como uma forma de aprisionamento. O que a princípio apresenta-

se como trabalho temporário e provisório, vai passando com o tempo e
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transformando-se em definitivo devido à incapacidade do trabalhador, por si próprio,

de ingressar no mercado de trabalho formal.

Quando questionados sobre o conhecimento dos resultados do trabalho,

ou seja, o grau em que o indivíduo interpreta sua atividade, os informais

surpreendentemente respondendo que o trabalho realizado por eles fortalece a

economia local, como a possibilidade de se comprar de tudo em todos os lugares.

Colocam-se na situação de indispensáveis, por oferecerem serviços e produtos com

facilidade, comodidade e preço.

A cultura do associativismo é mantida a distância pelos informais. Há

registro da existência de uma associação de classe intitulada por Associação dos

Vendedores Ambulantes da Praia do Futuro I e II a Adjacências, mas quando

questionados cerca de 2/3 dos entrevistados alegaram não haver interesse em

participar. A alegação é quanto à ineficácia dessa união, a que trabalhadores

informais associam a práticas políticas e interesses contraditórios à comunidade.

Alegação de que a associação beneficia apenas um grupo de interesses

particulares, distanciando-se do interesse coletivo.

O desejo de liberdade é um sentimento profundamente arraigado no ser

humano. Podem estar somado ao sentimento de importância e autonomia. Para os

trabalhadores informais da Praia do Futuro a liberdade oferece um sentimento vivo,

apesar de toda precariedade do trabalho. A liberdade assume uma relação direta

com a autonomia, o fato de poder governar a si mesmos, reger suas vidas e criar

suas rotinas de trabalho, poder ser remunerado por sua atividade, ter como se

manter apesar das duras “penas”. Essa idéia de autonomia construída por esses

trabalhadores que acaba por apontar a formação da liberdade inconsistente, limitada

e fragmentada. Liberdade que o limita a submeter a condições precárias e de

exploração da força do trabalho.

Ao descreverem suas expectativas quanto ao futuro, os trabalhadores

informais revelam um quadro preocupante, a imagem de um mundo desencantado,

se refazendo na discrepância do que se sonha e do que se pode realizar. Os

ambulantes esforçam-se para se firmarem como trabalhadores.

O trabalho informal e precário, possibilita um sentimento de estarem vivos.

Sentimento de pertença e de funcionalidade. O certo é que a visão do trabalho não

se reduz apenas ao emprego. Isso porque toda a profundidade do trabalho para o

ser humano é vivida também pelos ambulantes. Associa-se o desemprego ao
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fracasso individual. Para esses trabalhadores informais apesar de desempenhem

funções precárias, o sentimento de trabalhar os faz sentirem vivos.

Os barraqueiros são os proprietários, arrendatário ou responsável pelas

barracas das praias. Como regra, a exploração de barracas com fim comercial é

controlada pelas prefeituras que emitem uma licença de funcionamento. Considera-

se, no entanto, que os titulares das licenças podem ter transferido o direito de

exploração a terceiros. Sendo assim, considera-se também barraqueiro aquele ou

aquela que, embora não sendo o titular da licença, deve ser encarado como

“posseiro de primeiro grau”.

A relação entre os vendedores ambulantes e os proprietários das barracas

é bastante conflituosa, em alguns empreendimentos os ambulantes são impedidos

de circular livremente. A alegação para essa ação é que os ambulantes

prejudicariam as vendas através da concorrência desleal livres de encargos

tributários.

Tratando dos conflitos ocasionados pela presença dos vendedores

ambulantes na Praia do Futuro, Ximenes (2004) diz há uma verdadeira batalha

travada nas areias da praia do Futuro. De um lado, vendedores ambulantes e donos

de barracas. No meio do embate, os freqüentadores do local. Os proprietários dos

estabelecimentos reclamam que o comércio informal prejudica as vendas e

garantem que a prática afugenta os banhistas. Os ambulantes defendem-se,

argumentando que precisam trabalhar. E muitos freqüentadores se dizem

incomodados com o assédio dos vendedores.

O mercado informal acompanha as impostas restrições. Muitos deles

percorrem as barracas da praia à procura de clientes, enquanto outros se fixam em

determinados pontos estratégicos.

Não é necessário fazer muito esforço para que se perceba a crescente

privatização dos espaços públicos em todos os âmbitos da sociedade

contemporânea. A pesquisa permitiu concluir que a configuração espacial é um forte

condicionante do relacionamento das comunidades com o território. Alem da

marcação dos limites do território realizado pelos ambulantes e empresários na

Praia do Futuro, vimos que é dominante a personalização do espaço por grupos

mais fortes.
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Identificando as comunidades e seus espaços e os fatores que permitem a

variação no grau de apropriação do espaço é a transição entre os espaços públicos

e privados. Na Praia do Futuro se constata com facilidade inúmeras restrições que

em alguns estabelecimentos comerciais fazem com relação livre circulação dos

vendedores ambulantes. Trabalhadores são proibidos de circularem livremente,

restrição que ultrapassam as relações comerciais e atinge as trocas sociais em

espaços públicos.

IMAGENS 19 – Trabalhadores informais fixos
                          Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

                        IMAGEM 20- Trabalhadores Informais da Praia do Futuro na composição móvel
                       Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)
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Nas áreas comerciais, naturalmente mais dinâmicas, invariavelmente

existirá apropriação dos entorno do espaço privado. Como a tendência do comércio

é geralmente de expansão física, nas vias é sempre presente o conflito entre os

usuários do espaço público. Compreender que na Praia do Futuro, esses

trabalhadores alheios às políticas públicas transitam em tênues fronteiras invisíveis,

mas demarcativas.

Nesse espaço, alterado pela presença do homem, o meio sofre

diretamente alterações. Nas abordagens com os proprietários dos estabelecimentos

comerciais, a convivência com os trabalhadores informais nem sempre é pacífica.

Os barraqueiros reclamam que os vendedores ambulantes prejudicam as vendas e

garantem que os informais afugentam os banhistas que procuram descanso e lazer.

Afirmam, que a presença de pessoas que praticam pequenos furtos entre os

ambulantes.

Já, os ambulantes defendem que precisam trabalhar para garantir o

sustento da família. Que infelizmente são impedidos de entrar no espaço que a

princípio serio de domínio público, defendem a existência infeliz de pessoas com

intenção em praticar pequenos furtos, mas não podem generalizar.

Para os freqüentadores, alguns se dizem incomodados com constante

assédio dos vendedores ambulantes, outros mencionam a circulação de crianças e

de pedintes, mas que apesar dessa incômoda situação, entendem a problemática e

quase sempre realizam alguma compra

Identificou que a atividade do vendedor ambulante, por vezes, é reprimida

por muitos barraqueiros e discriminadas por alguns freqüentadores, mas acaba

sendo instrumento “necessário” ao sistema, visto que os próprios freqüentadores

afirmarem sobre a efetividade na compra.

Compreender as relações de poder na produção do espaço turístico

implica necessariamente compreender o espaço como algo socialmente produzido.

Expressar as contradições do modo de produção capitalista e a relação do espaço-

mercadoria. No conteúdo do espaço que as relações sociais se engendram e

estabelecem-se, recriam e transformam as relações.

Reconhece-se que os mais pobres são os mais excluídos do processo de

produção. Fazendo com que busquem novas alternativas de trabalho e de ocupação

tendo em vista a questão da sobrevivência. Cedem as forças de mercado e

submete-se a trabalhar em condições precárias e desfavoráveis.
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Este trabalho permite pensar a existência de múltiplos espaços,

enxergarem as diferenças, as formas de ocupação e convivência. Entender as redes

e os graus de sociabilidade. Compreender as intercessões espaciais criadas entre a

cidade e a atividade turística.

Compreendemos que é importante o estudo das relações de apropriação

do espaço, da mesma forma que se podem investigar as acessibilidades, as

diversas funções sociais e projetar ações futuras. Acredita-se que o entendimento de

espaço, como algo além do percebível fisicamente, proporcione enxergar lugares

que ultrapassam o olhar humano. Identificar os espaços as existentes, compreender

as relações entre si e com o meio.

3.4 História de vida

Remetendo ao pensamento de Gussi (2004) “as narrativas biográficas

permitem compreender, analiticamente, o contexto de mudanças, a constituição dos

sujeitos envolvidos nesse contexto e refletir sobre a relação, como pesquisador com

os sujeitos”. (GUSSI, 2004, p.11).

Assim, as narrativas são analisadas aqui, como um resultado da relação

entre o biografado e o pesquisador. Consideram-se cada um desses aspectos e

como eles se apresentam nas narrativas de Francilene de Souza Batista e Gilberto

Cascudo.

As narrativas de Francilene e Gilberto se constroem sobre o contexto

social e histórico do mundo do trabalho. Por suas respostas, deparam-se as

mudanças e as adaptações ao trabalho informal. Nas entrelinhas, encontram-se os

discursos carregados de denúncias e resistências. Como Gussi (2007) apresenta em

seus trabalhos “através de suas próprias histórias, o entrevistado mostra o modo

particular como viveram e sobreviveram a esse processo”. (GUSSI, 2007, p.150)

O fato que tudo é motivo de captura “tempos, lugares, fatos, pessoas e

personagens, compuseram um enredo através de emoções, reflexões, imagens,

pensamentos, desejos e significados acerca das experiências que viveram,

escolhendo a forma de narrá-las” (GUSSI, 2007, p. 150).
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Desejava-se, inicialmente, construir a partir das narrativas a identidade

dos personagens com a história do lugar. O fato é que os personagens em questão

não possuem uma historicidade com o lugar. Desse desafio, parte a construção de

estruturar as redes de sociabilidade e as relações fragmentadas. Gussi (1997) vai

nos dizer que:

Pensar que as identidades sociais reformulam-se através de uma
idealização do passado, quando grupos, estrategicamente, acionam
referencias históricas trazendo-as para o tempo presente (GUSSI, 1997, P.
185)

Para Gussi (1997) “o passado idealizado é uma criação entre as

lembranças voluntárias e esquecimentos” (GUSSI, 1997, 185). Nesse cenário que

encontramos Francilene de Souza Batista, de apenas 25 anos de idade. Chamou a

atenção sua capacidade de disputar espaço entre as barracas, impedida de adentrar

nos estabelecimentos, mantinha afastada dos demais ambulantes. Sua mercadoria

concorria diretamente com os produtos disponibilizados nas barracas.

Francilene Batista está inserida em uma realidade diferente de muitos

trabalhadores informais. Enquadra-se na categoria de semi-fixo, são aqueles que

apesar de possui uma estrutura física consegue transitar livremente. Os produtos

revendidos possuem um maior valor agregado. Os produtos comercializados são

biquínis, cangas, shorts e viseiras.

As comercializações desses produtos concorrem diretamente com os

estabelecimentos comerciais. Os empresários alegam que a concorrência é desleal,

esses produtos são livres de tributos e não sofrem com a sobrecarga dos impostos.

Os proprietários dos estabelecimentos alegam que a qualidade é inferior e esse

apelo é repassado no preço ao consumidor. Com cautela e paciência consegui

extrair fragmentos da realidade.

FRANCILENE BATISTA - Bom dia. Então vamos começar do começo. Meu
nome é Francilene de Souza Batista tenho 21 (vinte e um) anos de idade,
nasci e cresci em uma cidade do interior chamada de Quixeramobim. Todos
conhecem a cidade pela fama de Antônio Conselheiro, ela fica bem pertinho
de Quixadá, conhecida também como a “terra da galinha choca”. Foi lá onde
eu nasci e estudei até a 7a série do ensino fundamental, no colégio Monteiro
Lobato. Não sei aqui, mas no interior tudo é difícil. À distância da escola
para casa. Cedo precisamos trabalhar para garantir o sustento de casa.
Nada é fácil. Eu tive muitas dificuldades em terminar os estudos porque
além de trabalhar e fui mãe muito cedo. Tinha que cuidar de uma filha que
tive aos 15 anos de idade. O pai nunca ajudou na criação, o dinheiro que ele
dava nunca dava para comprar o leite. Graças a Deus que nunca precisei
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sair da casa dos meus pais e sempre tive o apoio deles na criação da minha
filha. Hoje, ela mora com minha mãe, no distrito de “Lagoa de baixo” em
Quixeramobim. Aos 18 anos minha tia me trouxe para morar em Fortaleza.
Aqui é bem mais fácil conseguir trabalho. O dinheiro que ganho no final de
todo o mês envio um pouco para a minha mãe e sempre nos feriados eu
viajo para o sitio esperança para ficar com eles.

O retrato ampliado revela uma figura mulher, jovem maternidade, oriundo

de família simples e escolaridade incompleta. Cedo largou os estudos e dedicando-

se no sustento da família. A preocupação revelada na fala é o provimento de

condições satisfatórias ao filho. A mudança de vida ocorreu com a possibilidade de

morar com familiares em Fortaleza. Relata que em Quixeramobim as possibilidades

de trabalho eram incipientes. A mudança para Fortaleza fez com que a mesma

sonhasse na perspectiva de construir um futuro melhor.

Francilene narra à necessidade de conseguir trabalho. Sendo preciso

garantir o sustento e colaborar com as despesas dos familiares. Descreve dizendo

“nada é fácil, tive muitas dificuldades em terminar os estudos porque além de

trabalhar e fui mãe muito cedo”. A maternidade na juventude impediu de seguir

alguns dos seus planos. Quanto ao abandono do filho, descreve que o genitor da

criança, manteve sempre ausente na criação, diz “o pai dela (criança) nunca ajudou

na criação, o dinheiro que ele dava nunca dava para comprar o leite”. Diante da

realidade viu-se na ameaça de trabalhar em Fortaleza, lembra “aos 18 anos minha

tia me trouxe para morar em Fortaleza”. Superado os desafios de adaptação

menciona “aqui é bem mais fácil conseguir trabalho, o dinheiro que ganho no final de

todo o mês envio um pouco para a minha mãe”.

Interpelada quanto à vida profissional Francielene Bastista conta “vim

morar em Fortaleza em 2005, morava inicialmente na Granja Lisboa (...) tinha boas

expectativas de trabalhar e conseguir a carteira assinada, mas não saiu como eu

esperava”. A ausência da experiência profissional e da escolaridade, colocava na

situação limitada, e afastava do ingresso no mercado formal. Narrando, diz:

FRANCILENE BATISTA - Então vim para morar em Fortaleza em 2005,
quando recebi um convite da irmã de minha mãe. Morávamos inicialmente
na Granja Lisboa. Tinha boas expectativas de trabalhar e logo conseguir a
carteira assinada. Trabalhei como babá em uma “casa de família”, no bairro
da Parquelândia, uma rotina muito dura, dormia no trabalho e folgava em 15
e 15 dias. Cuidava da casa e dos filhos do casal. Logo depois trabalhei
como atendente em uma lanchonete. O dono fechou as portas em um ano.
Às vezes eu procurava emprego, outras vezes não. Minha tia e minha prima
começaram a trabalhar vendendo roupas femininas. Compravam e revendia
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as peças. Não sei bem, mas acho que as roupas eram compradas de
Maracanaú, em uma fábrica de roupas. Foi aqui que peguei a oportunidade
e comecei a trabalhar no centro, depois fomos pra Beira-Mar e hoje estamos
aqui na Praia do Futuro. Trabalhamos nos finais de semana nas Praias e no
começo da semana temos um ponto no centro, na Praça José de Alencar,
onde uma outra pessoa da gente toma de conta durante os outros dias da
semana. Foi assim que comecei a trabalhar na rua, ganhava no que vendia.
Se vendesse muito, beleza, se vendesse pouco, ganhava pouco. No centro,
até com matéria escolar trabalhava, na Rua Floriano Peixoto, vendia
material escolar, capas para celular, cadernos, canetas, estojos. Vende bem
em períodos do ano, mas tem outros meses que a venda é baixa.

 O primeiro emprego foi o de empregada doméstica, a rotina de trabalho é

refletida em sinais claro de cansaço, diz “trabalhei como babá em uma casa de

família, uma rotina muito dura, dormia no trabalho”. Conta que trabalhou como

atendente em uma lanchonete, saindo do estabelecimento por motivo de falência. A

partir daí, a busca pelo emprego formal foram travadas frustrando-se em cada

entrevista. Até que, após um convite da família, começou a trabalhar como

vendedora ambulante.

O interessante é perceber que o trabalho provisório, passa a ser

permanente, amplia a impressão de que dificilmente conseguirá inserir-se no

mercado formal. Diz “muito improvável que deixe o trabalho das ruas”. Francilene

expõem que “às vezes eu procurava emprego, outras vezes não, minha tia e minha

prima começaram a trabalhar vendendo roupas femininas, e então em vim pra cá”.

Nessa oportunidade de trabalho a mesma se estabeleceu.

Com relação à trajetória de trabalho, diz que a compra e a venda se

intensificaram em vários pontos, principalmente em determinados período do ano.

Referindo aos locais de trabalho ressalta os pontos Beira-Mar, Centro e a Praia do

Futuro. Quanto ao período, descreve “trabalhamos nos finais de semana nas praias

e no começo da semana temos um ponto no centro, na Praça José de Alencar”.

Aparentemente, se demonstra que dentro dessa desorganização, existe uma

organização patronal de informalidade.

Identificar, nessa narrativa, a informalidade é vista como uma saída, capaz

de absorver a mão-de-obra desempregada pela economia formal. Informalidade

como abrigo, “refugo” do trabalhador expulsa do mercado formal, funcionado como

um grande amortecedor social para aqueles que não consegue regressar e acabam

buscando na informalidade ao meio de sobrevivência.
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Com claro entendimento sobre dificuldade da sua ocupação, Francilene

Batista expõem:

FRANCILENE BATISTA - Acredito que sem estudo você não é nada, que
com os estudos eu poderia conseguir mais coisas para mim, quero fazer
uma faculdade e ser professora, um sonho que tenho desde pequena. Mas
sei também da dificuldade de conseguir um trabalho. Aqui eu sou dona do
próprio negocio, mas também se eu não vier, não como e não tenho como
pagar minhas contas. Não é fácil conseguir um trabalho de carteira hoje
não, quando aparece é para trabalhar muito e ganhar uma  “mixaria”.

A reflexão intensifica quanto à necessidade de repensar a sua questão

financeira. Francilene declarou que, em determinados períodos do ano ganhar mais

do que se estivesse trabalhando formalmente. E isso representa de maneira

significativa a sua escolha de continuar trabalhando na informalidade, mesmo que se

submeta a condições de fragilidade. Descreve “no final de mês chego a ganhar uns

500 reais, mas existem períodos do ano, como férias, final de ano e datas que

ganho mais de 900 reais”. Claro que o ganho não é fixo, podendo sofrer alterações

quanto à demanda. Declara que o ganho é significativo apesar das ausências das

garantias trabalhistas. Outra realidade registrada é que a fixação desse trabalhador

no mercado informal, sem hesitar voltar para a formalidade.

A princípio como mecanismo de defesa, Francilene constrói uma

“supervalorização” do trabalho informal, com valores apresentados como verdades

absolutas, como autonomia, liberdade e rendimento representativo em alguns

períodos do ano. Mas, com o olhar mais atento, identifica a dura realidade:

FRANCILENE BATISTA - Pra ser sincera não, a gente vai aprendendo os
macetes, como vendedora. Vamos descobrindo como o cliente está ou não
disposto a fazer a compra. Chegamos sempre mostrando o produto, nunca
atrapalhamos o momento de lazer dos nos clientes. A grande maioria do
pessoal que compra são paulistas, turistas do sul e muitos cearenses
também, eles possuem uma grande simpatia, sempre é legal. (...) os
estrangeiros eles se encantam quando se trata de linho, além de tudo que é
muito colorido. Eles gostam de roupas de muitas cores. A gente consegue
fazer boas vendas. Eu trabalho aqui, de quarta a domingo, na alta estação
que trabalho também a partir da quarta-feira, começo a trabalhar saindo de
casa às 7 horas da manha, tomo um lanche reforçado e começo pra valer
por volta das 9 horas e fico até as 16:30 da tarde, da para tirar um bom
dinheiro. Pagando tudo, todos os custos com os produtos na alta estação
chego ganhar perto e às vezes mais de 450 reais pra mim, isso eu digo livre,
cada qual com o seu cada qual. Sem falar que mesmo com toda a
dificuldade, de ter que estar exposto ao sol, sede, cansaço, mas o trabalho
também se tornar um lazer, trabalhar olhando esse mar, é muito bom. Não
falta oportunidade para quem quer ganhar a vida.
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As principais dificuldades desse trabalhador é a exposição ao sol, chuva,

sede, cansaço, diante de todas as intempéries diz que “o trabalho é bom, se torna

um lazer, trabalhar olhando esse mar, é muito bom”. Quanto à rotina do trabalho, há

interesse em permanecer na Praia do Futuro. Quando interrogada sobre os pontos

positivos de se trabalhar na Praia, apontou a beleza natural e o contato com as

pessoas como sendo os principais motivos de estar ali. Com rejeição ao fato de ser

ambulante Francilene relata:

FRANCILENE BATISTA - Rejeição, rejeição nunca senti não, porque sou
uma pessoa que sempre consegue da a voltar por cima. Não fico lamentado
leite derramado Mas com certeza, trabalhar com vendas é muito difícil,
existem pessoas que se incomodam com a nossa presença, mas a única
coisa que queremos é trabalhar e nada mais. Tanto que não fico empurrado
mercadoria em cliente, tento seduzir pela a simpatia. A simpatia faz a
compra certa. Existem algumas barracas que nos impedem de entrar, mas
quando o comprador gosta do nosso material, ele chega a nos chamar ou
até mesmo vai até a gente, tem esses constrangimentos de ter que passar
um pouco longe de algumas barracas. Outras barracas têm uma maior
disputa pela a qualidade da clientela, lá existe uma divisão entre os próprios
ambulantes que dão uma chamada nos novatos, ou naqueles que querem
tirar o proveito em tudo. O segredo mesmo é a apresentação, a maneira de
como você se apresenta. As pessoas nos olham dos pés a cabeça, tanto
que sempre tento me cuidar, me penteado sempre, passando protetor solar
e de cabelo preso. A apresentação é alma do negócio, ela da um
incremento, né verdade?

Relatou sofrer assedio sexual por parte de turistas estrangeiros, que

recorrem à prática em meio a pagamento e promessas de benefícios em trocas de

favores sexuais.  Descreve “existem algumas barracas que impedem as nossas

entradas, mas quando o comprador gosta do nosso material, ele chega a nos

chamar ou até mesmo vai até a nós, tem esses constrangimentos de ter que passar

um pouco longe de algumas barracas. As pessoas nos olham dos pés a cabeça

como se desconfiasse do nosso trabalho, já recebi inúmeras propostas de

estrangeiros, mas meu caráter não se vende”.

Francilene reporta em inúmeras situações a dificuldade da constituição

familiar na casa de seus pais e quando assumiu o matrimônio, ressalta “na minha

casa sempre éramos um número grande de pessoas, tive 10 irmãos e presenciava a

dificuldade que meu pai tinha em nos educar, dificuldade em manter a casa, logo

depois tive um relacionamento, casei, em seguida separei, percebi que cometi

muitos erros e que poderia ter sido evitado”.
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Apresentamos outro personagem, na verdade deixaremos que o mesmo

se apresente:

Gilberto Cascudo - Bem vamos lá, meu nome é Gilberto Cascudo, nasci na
cidade de Gil Góes no Piauí, casado e pai de três filhos, tenho 49 anos de
idade. Cheguei em Fortaleza em 1979 para trabalhar na antiga REFESA -
CFN, lá trabalhei por mais de dez anos, viajei por todo o Ceará, trabalhando
em manutenção de trilho. Com o trabalho comprei minha casa, conheci
minha esposa e consegui um dinheiro para comprar meu primeiro
automóvel. Toda primeiro carro na época era um Fusca. Teve uma “onda”
de demissões, reestruturação, o país vivia uma crise atrás da outras devido
à inflação e fui mandado embora. Nunca tive medo de trabalhar, juntei umas
economias e comecei a trabalhar na CEASA – Central de Abastecimento de
Alimentos, tive um ponto que vendia legumes e verduras como ambulante. E
como vigia na Prefeitura de Caucaia. Meus pais foram criado na roça, na
lavoura, lá trabalhava e estudava, cedo começava o meu dia. A dificuldade
para se estudar naquela época era muito grande. Eu fiz até a 5º série do
antigo 1º grau. Logo me casei, mudei para Teresina, e depois vim morar
aqui em Fortaleza, aqui encontrei um lugar bom para se morar, com muitas
possibilidades de trabalho, e é bem melhor que no Piauí.

Gilberto Cascudo, nascido na cidade de Gil Góes no Piauí, casado e pai

de três filhos. Chegou à Fortaleza em 1979 para trabalhar no sistema ferroviário da

cidade, na REFESA - Rede Ferroviária Federal S/A – CFN - Companhia Ferroviária

do Nordeste Nessa instituição trabalhou durante 10 anos. O trabalho se

caracterizava pelo processo operacional e manutenção dos trilhos. Com o

rendimento, revela Gilberto que alguns benefícios forma adquirido “com trabalho

comprei minha casa, conheci minha esposa e consegui um dinheiro para comprar

meu primeiro automóvel”. Consegue observar que o trabalho pode proporcionar

algumas garantias.

Com a saída da REFESA – CFN, conseguiu estruturar um ponto para

comercialização de legumes, frutas e verduras na CEASA – Central de

Abastecimento de Alimentos, localizado no município de Maracanaú. Em seguida

trabalho como funcionário público como segurança na Prefeitura Municipal de

Caucaia. Até chegar a montar um “carro de lanches”.

Assim como Francilene Batista e o Sr. Gilberto Cascudo e tantos outros

que se deslocam para a capital cearense em busca de melhores condições de vida.

Gilberto Cascudo - Tenho uma vida boa, tenho dois filhos casados, que formaram famílias e trabalham
direitinho, com carteira assinada, tenho medo dos meus filhos se enveredarem pelo meu caminho, peço a
Deus que os guardem porque é uma vida muito difícil, sempre sonhamos para os nossos filhos um futuro
melhor.
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Pelas palavras do Sr. Gilberto é fundamental e indispensável à educação

para a manutenção das profissões e melhorar a remuneração. Sr. Gilberto menciona

que a educação “é tudo, acho que escolhi bem quando vim morar aqui, não me

arrependo de nada, sou feliz, tenho uma família boa, saúde. Nos meus filhos eu

sempre incentivo para que estudem, quero um futuro melhor para os meus filhos e

para futuramente aos meus netos. A dificuldade de se conseguir um emprego e

grande e sem educação as chances de ficar sem um é maior ainda”.Além disso, o

seu valor no mercado será estimado com base em seu dinamismo, em sua

criatividade e em seu empreendedorismo.

Questionados sobre os principais pontos negativos do trabalho informal,

seria a impossibilidade do mesmo de manter um plano de saúde para sua família.

Assim ele narra:

Gilberto Cascudo - A única coisa que ainda me aperreia e que eu queria
era um plano de saúde para minha família, com uma ampla cobertura, sem
carências. Com o que ganho não tem como bancar, e depender da saúde
pública é um caso sério. Para se pegar uma ficha de exame no posto de
saúde do Carlito Pamplona, onde moro, pode ter certeza que é serviço pra
mais de 15 dias esperando a fila andar. Para se consultar mais de 1 mês.
Muito sério. Isso era que eu realmente queria. O sentimento que tenho é
como se mendigasse por um serviço que é de obrigação do estado realizar.
Medo de adoecer, a gente vai ficando velho e nossos pedidos vão mudando.
Peço todo dia a Deus a graça da saúde e de vencer naquele dia. É uma
vergonha passar pelo que passamos, de ir ao posto de saúde, para marcar
uma consulta e perder quase o dia todo.

O Sr. Gilberto lembra a necessidade de combater a criminalidade e a

violência urbana, descreve “não estamos seguro em nenhum lugar, o meu trabalho

acaba me expondo a realidades cruéis, não consigo trabalhar a noite aqui”.

Descreve que a insegurança na Praia do Futuro é preocupante e teme a segurança

pessoal.  Relata:

Gilberto Cascudo - Há meu filho tenho medo da violência que nos cerca,
que está por todos os lados, da estupidez do homem que se mata por
qualquer coisa.  Quando ligamos a televisão, a gente se depara com tanta
morte, tanto assalto, corrupção, roubalheira. Outra coisa que tenho medo é a
falta de emprego e estudo para a juventude. Você sabe que sem emprego, o
mundo das drogas e da violência fica cada vez maior, é muito sério.

Com o discurso sobre o trabalho Sr. Gilberto ainda adverti que:
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Gilberto Cascudo - O povo precisa é de trabalho, isso sim resolveria muitos
bem problemas como a violência, bandidagem, as drogas. Escola e trabalho
para a juventude, aí sim teriam outro Brasil, um país de primeiro mundo. O
pai de família necessita trabalhar, o homem sem trabalho não vale nada.
Juventude toda pedida porque a escola não ensina mais, eles aprendem tudo
na rua e não tem trabalho, o que faz abrir as portas da vagabundagem e das
drogas.

Para Sr. Gilberto a violência juvenil está intimamente ligada à falta de

oportunidades, descreve “o povo precisa é de trabalho, isso sim, resolveria muitos

os problemas como a violência, das drogas”. Questionando a função da escola nos

dias atuais, defende que “para construir um país de primeiro mundo, é preciso

investir na escola”. O entrevistado se assegura de uma insatisfação quanto à

segurança pública, quanto à política de geração e emprego e quanto ao sistema

educacional brasileiro.

Essas duas histórias de vida foram essenciais 42, a construção da

identidade dos informais. Embora, ainda, existam muitas coisas a ser observada nos

modos de viver dos trabalhadores informais, essa aproximação do universo nos

permitiu observar algumas características. O mercado é incapaz de absorver toda a

mão-de-obra ociosa, essa massa busca na informalidade a sobrevivência. Passando

a ocupar os espaços de grande circulação de pessoas. O lugar escolhido por muitos

desses trabalhadores é a Praia do Futuro. O desejo dessa pesquisa é articular as

políticas públicas de turismo e o trabalhador informal. Dar amplitude às políticas de

governo, a atividade turística ainda está presa ao modelo de desenvolvimento

alicerçado em infra-estrutura e promoção, sendo preciso pensar política pública de

turismo num viés também social.

42.  Em diálogos com os freqüentadores e turistas da Praia do Futuro, encontramos o engenheiro civil
Miguel Andrade de 33, anos, turista de Minas Gerais, em férias por Fortaleza descreveu a imagem do
informal nessas palavras “é incrível como os vendedores ambulantes, se confundem com o pedinte. A
imagem descuidada, aspecto sofrido do povo, homens desprovidos de bens, tiram o sustento da
família no trabalho informal”. Essa descrição é um dos tantos olhares que poderiam existir diante do
fenômeno, interessante identificar esse pensamento que fica incomodado com a realidade,
incômodos que podem gerar em ações proativas.
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3.5 As políticas públicas de turismo e a conformidade da Praia do Futuro

As políticas públicas devem atuar em conformidade com a sociedade e as

demandas por elas emanadas. O Estado deve ser visualizado como um sistema em

fluxo permanente, sobre o qual repercutem as necessidades da sociedade. Partindo

desse pensamento, se discuti sobre as políticas públicas de turismo e a sua atuação

com os trabalhadores informais.

Com base neste trabalho, descortinam-se um campo de possibilidades

para ações planejadas de governos, particularmente os governos municipais e

estaduais. Essas ações devem induzir o papel de regulação do Estado e dos

Municípios, sobretudo no tocante à ocupação do espaço, integridade dos

trabalhadores e bem-estar dos freqüentadores.

Nas visitas realizadas na SETUR podem ser ouvidos os diálogos dos

técnicos e comprovar que as políticas públicas de turismo são fragmentadas na

elaboração, planejamento e execução.  Fazer referência a ausência de base quanto

ao banco de dados com documentação, fontes e registros oficiais das ações

desenvolvidas pela instituição. È de suma relevância a disponibilização dessas

informações sistematizadas em uma base de dados. As informações deveriam estar

dispostas de forma pública, a fim de estimular à criação do processo de

monitoramento e medição dos resultados.

As políticas de turismo não são capazes de contemplar a participação

social da como modelo de gestão social e alternativa de mediação dos direitos

relacionados à igualdade, civilidade e relações societárias.

Para minimizar as lacunas, realizou-se uma reconstrução histórica dos

projetos de turismo no período de 1995 a 2008 na Praia do Futuro, a partir de

depoimentos coletados dos técnicos da SETUR. Como critérios foram selecionados

os técnicos com maior tempo de atuação e envolvimento direto com projetos. Para

não criar constrangimentos ou retaliações, resguarda-se no direito de protegê-los

quanto à identidade. A construção da memória vai tomando novos significados a

partir da relação que vai se estabelece com o assunto

Espera-se que partir dos casos analisados possa-se construir uma visão

sobre as ações governamentais realizadas nos últimos anos, pela SETUR na

localidade da Praia do Futuro.
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As peculiaridades socioeconômicas e as políticas das sociedades em

desenvolvimento não podem ser tratadas apenas como fatores institucionais e

processuais específicos, mas é preciso uma adaptação do conjunto de instrumentos

da análise de políticas públicas às condições peculiares das sociedades em

desenvolvimento.

A política pública abrange a ação do governo, a inação, as decisões e

não-decisões, uma vez que implica uma escolha deliberada entre alternativas, e

para que seja considerada pública, ela deve no mínimo ter passado por um processo

de autorização ou ratificação por órgãos públicos. Suas ações devem ser dirigidas a

atender às necessidades de toda a sociedade (HALL, 2001), e depois de

desenhadas  e  formuladas,  desdobram-se  em  planos,  programas  e  projetos,

que quando postos em ação, são implementados, ficando submetidos a sistemas de

acompanhamento  e  avaliação  (SOUZA,  2006).

Conforme Hall (2001), a elaboração de políticas públicas é, antes de tudo,

uma  atividade política  e  essas  são  influenciadas por características  econômicas,

sociais  e  culturais  da  sociedade,  assim  como pelas  estruturas  formais dos

governos e outros aspectos do sistema político.

Retroceder sobre as deficiências institucionais da SETUR - Secretaria de

Turismo do Estado do Ceará identificou-se a ausência da compilação nos bancos de

dados sobre as políticas públicas realizadas; a fragmentação das informações,

comprometendo-se o ciclo de gestão e a tomada de decisão; a deficiência no

planejamento e na gestão, com impacto negativo na capacidade de formulação,

implementação e avaliação das políticas públicas.

Grifo, que dentre as duas principais problemáticas nas políticas públicas

de turismo no Estado do Ceará estejam a descontinuidade de suas políticas e a

ausência de uma política estrutural norteadora da atividade turística no Ceará.

Essa fragmentação, acaba refletindo diretamente nos mecanismos

institucionalizados de controle, na baixa efetividade do planejamento, formulação,

implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas; fragilidade dos

mecanismos de participação e controle social; na carência de sistemas de

informações confiáveis, integrados, compartilhados e acessíveis; bem como, na

excessiva burocratização dos processos administrativos pelo formalismo e

legalismo, o que acaba levando as políticas públicas ao caminho inverso ao

desenvolvimento.
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Nos últimos anos, o Estado Ceará passou pelo processo de

industrialização, ainda que tardia, que se baseavam, de um lado, na incorporação de

incentivos financeiros impulsionados pelos deslocamentos de fábricas do eixo Sul e

Sudeste para o Estado, em favor da mobilização de mão-de-obra que atendesse à

necessidade de força de trabalho para o capital que se expandia na região. Este

processo ocasionou um intenso crescimento populacional, alcançando índices

bastante elevados. (DANTAS, 2002)

Apesar de todo o esforço estadual através dos incentivos, o Ceará ainda

se constitui um espaço econômico com muitas restrições em relação ao potencial de

atração de novos investimentos, com deficiência em energia e saneamento, infra-

estrutura limitada, forte concentração industrial em Fortaleza. (DANTAS, 2002)

Certamente, o modelo de desenvolvimento do Ceará iniciado em 1987, no

primeiro Governo das Mudanças, não tem resolvido os graves problemas de

distribuição de renda, mas teve sua importância retórica na recente história do

Estado. É necessário, porém, levar em conta que o crescimento da economia

cearense, pelas suas características de economia periférica no contexto nacional,

depende intimamente do crescimento da economia brasileira como um todo.

 Nesse cenário, o turismo ganha força e forma. A secretaria de Turismo

fora criada através da lei n° 12.456, de 16 de junho de 1995, como o objetivo básico

de “planejar, coordenar, executar, promover, informar, integrar as atividades

pertinentes ao turismo, fomentar o seu desenvolvimento através de investimentos

(...) bem como capacitar e qualificar os segmentos envolvidos, implantando a política

do Governo para o setor”. (CEARA 1998, p.2).

Com a institucionalização de um órgão oficial de turismo, foi estruturado,

ainda que de forma insuficiente, a política de turismo que nortearia as demais

políticas, denominada como a Política Estratégica para o Desenvolvimento

Sustentável do Ceará de 1995 – 2020. Essa ação realizou-se durante o governo de

Tasso Ribeiro Jereissati. A recente secretaria passaria a direção da Dra. Anya

Ribeiro. O Plano de 25 anos nortearia as ações subseqüentes numa visão

prospectiva de longo prazo, baseado na parceria e na gestão descentralizada.

As ações para o desenvolvimento do turismo presentes nesse Plano de 25

anos teriam como ações priorizadas a contribuição sócio-econômica atingindo

diretamente o desenvolvimento social. O Plano de 25 anos teve sua referência

histórica. Nos dias atuais, o Plano precisaria passar por formulações atuais. O fato é
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que as políticas públicas de turismo subseqüentes não mencionam o Plano de 25 e

são incapazes de estipularem interligações de metas e ações. O Plano passa a

existir como um documento de intenções.

Dentre os objetivos descritos no Plano de 25 anos estão à promoção do

desenvolvimento social aplicado pelo turismo. O interessante do modelo em questão

embasava-se no desenvolvimento econômico aplicado pela promoção e infra-

estrutura da atividade turística. O resultado desse suposto desenvolvimento seria a

distribuição de renda e geração de trabalho. Fato esse que nos faz questionar

quanto ao desenvolvimento social real da atividade. Para o Plano dever-se-ia

promover o turismo através do desenvolvimento “como a mais democrática indústria

que é, contribui, na ampliação da base econômica do Estado, como pré-condição

para a geração de emprego e distribuição da renda, resultando em desenvolvimento

social”. (CEARA 1998, p.12).

A fase inicial de estruturação da SETUR - Secretaria de Turismo do

Estado do Ceará, ocorreu entre os anos de 1995-1997 período marcado pela fase

embrionária, com a articulação das primeiras ações, a construção do desenho do

Plano de Metas de 25 anos, a formação de um corpo técnico e a reestruturação

orçamentária da Secretaria. Somente em 1997 é que se iriam compor e desenvolver

as primeiras atividades no Estado, na cidade e na Praia do Futuro. Exatamente no

ano de 1997 é executada a primeira ação na Praia do Futuro, o projeto intitulado

como Brigada da Qualidade. O projeto atuou inicialmente na Praia do Futuro e

ocorria no período da alta-estação. O objetivo era trabalhar com a capacitação de

alunos para a formação educadores ambientais e pesquisadores (censitários) do

turismo. Os alunos passavam pelo processo de treinamento e logo após recebiam

fardamento que os diferenciavam.  As principais ações desenvolvidas nesse projeto

eram encabeçadas pelas campanhas de educação ambiental, despertando o

freqüentador e trabalhador (formais e informais) para a conscientização da limpeza

das praias.

Para os técnicos da SETUR, a Educação Ambiental é um processo

participativo, onde o educando assume o papel de elemento central do processo de

pretendido, participando como agente transformador, através do desenvolvimento da

formação de atitudes, conduta ética e exercício de cidadania. As descontinuidades

das ações são sentidas quando as campanhas são interrompidas durante o período

de baixa estação. As principais ações se prendiam aos meses de julho e janeiro.
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O projeto continha ações isoladas, passando a atuar apenas no período

da alta estação turística, contava, ainda, com a distribuição de material promocional,

para a aplicação de questionários a fim de analisar o perfil socioeconômico dos

visitantes em Fortaleza. Os técnicos afirmam que dessa iniciativa surgiram outros

projetos como Praia Limpa desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente do

Estado do Ceará (SEMACE).

O Programa Brigada da Qualidade contemplava duas ações. Uma primeira

linha seria a abordagem quanto à conscientização da educação ambiental e a

segunda a natureza estatística com a aplicação de estudos de perfil da demanda

turística. Com a mudança de governo no ano de 2000, o então secretário de turismo,

Sr. Raimundo José Marques Viana, re-nomeou a formatação e amplitude de

atuação, sendo intitulado como Atendimento da Qualidade.

O projeto ampliou a área de atuação, deixando a Praia do Futuro e

passando a agrupar outros espaços turísticos como o Centro Dragão do Mar,

Mercado Central, Praça do Ferreira, Centro de Artesanato Luiza Távora, centro

comercial de compras da Avenida Monsenhor Tabosa, Praia de Iracema e a Avenida

Beira-Mar. Com esse deslocamento, perde-se a dimensão da educação ambiental e

passa-se a trabalhar com a questão da informação turística, da promoção do destino

turístico e a pesquisa de satisfação. Os envolvidos no projeto também passam por

alterações, passando a condensar alunos da graduação em Turismo e Geografia e

áreas afins.

Em 2003, mudança de governo leva o projeto a mudar novamente. A

gestão era do governador Lúcio Gonçalo de Alcântara, o então Secretário de

Turismo do Estado, Sr. Allan Pires de Aguiar, tomou posse nesta, assumindo o

cargo no lugar do Sr. Roberto Meira, e renomeou o projeto, para Atendimento ao

Turista, que permaneceu até 2005. Nessa terceira fase, o projeto continuou na

perspectiva da promoção e pesquisa, não trabalhava mais com a mobilização da

comunidade e nem com a realização de campanhas educativas.

Com o fim da gestão de Lúcio Alcântara, em 2006, o projeto findou. De

2006 a 2008, na atual gestão de Cid Ferreira Gomes, e do atual secretário de

turismo Sr. Bismarck Costa Lima Maia nenhuma ação nesse conteúdo foi

desenvolvido na Praia do Futuro.

Pelos relatos dos técnicos não há indícios de registros oficiais quanto a

avaliação, formatação do projeto, relatórios que possa demonstrar os benefícios das
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campanhas. Tudo perdido na memória dos técnicos. Não havendo registros, não há

como medir a efetividade dos projetos. O único instrumento consolidado nesses

projetos é a pesquisa do perfil do visitante de Fortaleza de 1997 a 2006.

O ideal seria que a partir da avaliação se desenvolvesse políticas públicas

de turismo voltadas para fortalecer estruturas de governança local, estimulando a

participação dos mais diversos segmentos da Praia do Futuro. Afim de promover a

implementação de campanhas institucionais e difundir padrões de pesquisas.

O turismo não mais poderá ser tratado com ações pontuais e isolado, que

acabam beneficiando a um único grupo social. Observar a relevância da elaboração

de políticas públicas de turismo comprometida e  relacionada com a realidade local,

levando em conta a potencialidade turística, as deficiências, as condições

favoráveis, a situação da população e outros entraves técnico-burocráticos.

Saliente-se que aplicar e avaliar políticas são processos de constante

construção. O que impede essa avaliação é a fragmentação das políticas públicas

locais. Pelos relatos dos técnicos da SETUR a fragmentação é algo recorrente na

cultura institucional do órgão.

Avança-se para o entendimento de que, enquanto as rupturas das

políticas públicas de turismo são alimentas pela mudança de governo, acaba-se por

permitir um comportamento “natural” do cenário político local frágil.

A descontinuidade caracteriza-se pelo eterno recomeçar, os saberes são

desqualificados, os sujeitos são desconsiderados porque se concebe a vida como

um “tempo zero”. O trabalho não ensina, o sujeito não flui porque o conhecimento se

objetifica. Os técnicos da SETUR apontaram que assim como os cargos

comissionados, as ações públicas aplicadas ficam presas à gestão e a pessoas,

quando a mudança é eminente, mudanças também às políticas.

Constrói-se nessa fragmentação políticas públicas carregadas ideologismo

partidarismo e promoções pessoais. Para se provar basta observar a constantes

mudanças na direção da instituição. Nos diálogos com os técnicos apontaram

interrupção de projetos, sem a existência de instrumento de avaliações eficientes; a

suspensão de atividades previstas bem como as alterações de formatação de

programas.

Os técnicos mencionaram que, no período inicial, inicio de 1997, foram

realizadas ações diretas com os vendedores ambulantes da Praia do Futuro, o

projeto intitulado por Vendedor Ambulante.
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O Projeto Vendedor Ambulante atuou entre os anos de 1997 a 2003. A

principal ação do projeto era desenvolver ações de inclusão social, no sentido de dar

oportunidade e oferecer aos mais necessitados a possibilidade de serem resgatados

como cidadãos, estimulando as participações de cursos profissionalizantes a fim de

que os trabalhadores pudessem ter um maior rendimento e maior aceitação social.

Por entender que a sociedade é um lugar viável para a convivência entre pessoas

de todos os tipos na realização de seus direitos, necessidades e potencialidades.

Registros dos técnicos afirmam que o trabalhador informal era visto com

certa desconfiança, como infrator, delinqüentes, “vagabundo” e marginalizados. As

políticas públicas de turismo foram elaboradas no sentido de mitigar essa imagem,

bem como diminuir as divergências existentes entre os trabalhadores informais e os

proprietários das barracas da Praia do Futuro.

O questionamento realizado pelos técnicos seria a necessidade de se

elaborar políticas públicas que promovessem a inclusão social desse segmento. È

com essa indagação apresentado pelos técnicos da SETUR que se questiona a

efetividade dos projetos.

As ações iniciais do projeto se baseavam no cadastramento dos

vendedores ambulantes através da Secretaria de Ação Social (SAS) e a Secretaria

de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Aqueles que possuíam

antecedentes criminais e ainda tinham dívida com a justiça, eram logo descartados

do cadastramento. A pergunta que se faz é como considerar o projeto como inclusão

social, se por natureza própria é seletiva?

Os técnicos descreveram que para garantir a essência do projeto,

ganhando a credibilidade dos barraqueiros e mantendo a integridade dos demais

trabalhadores informais era preciso agir com ações energicamente punitivas,

capazes de separar o infrator e o trabalhador.

Inicialmente, relata-se a resistência do projeto por parte dos empresários

das barracas. Acreditava que o projeto proporcionaria uma possível formalização

desse mercado, o que acarretaria um prejuízo direto aos empresários. Os técnicos

relatavam que as desconfianças se estendiam entre os freqüentadores e os próprios

trabalhadores informais.

O projeto Vendedor Ambulante era segmentado em três momentos

distintos. O primeiro corresponderia à seleção e o cadastramento oficial dos
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trabalhadores informais. A segunda ação era a formação profissional, e por fim havia

a distribuição do fardamento e do crachá.

O projeto tinha uma freqüência de seis meses, ocorrendo exatamente

sempre no período da alta estação, onde os fluxos de vendedores ambulantes se

intensificavam, passavam pela reciclagem nos seis meses seguintes. No momento

da reciclagem, eram efetuadas as trocas do fardamento. Cada vendedor recebia 02

(dois) conjuntos de fardas. Nesse momento, eram reavaliados os registros na

SSPDS para a emissão de nova ficha, o que permitiam aqueles que haviam

cumprido a punição de se inserir no projeto.

Os técnicos relembram que a linguagem do curso era aplicada pelo lúdico,

e pelas vivências do cotidiano, construído a partir das experiências pessoais. Tendo

em vista há insuficiência na formação educacional era preciso adaptar o assunto

para a realidade local.

Descrevem os técnicos que entre 1997 a 1999, o projeto passou por

grandes entraves.  O primeiro era a ausência de uma conscientização quanto à

capacitação, seguido de uma forte evasão. Segundo, os ambulantes acreditavam

que a partir do cadastramento, ocorreria a formalização Foi preciso tempo para se

trabalhar a conversão dos pensamentos.

Com a ausência de dados não podemos avaliar a efetividade do projeto.

Não há referencias quanto aos custos, a operacionalização dos cursos, a freqüência

dos alunos, quantidade de trabalhadores atendidos, não há como medir a evolução

e os resultados aplicados durantes os anos em que o projeto atuou. Recorre-se à

idéia que o projeto possa de alguma maneira ter influenciado na vida de algum

indivíduo isoladamente, mas no tocante ao coletivo de fato nada mudou.

Como todo projeto que se inicia é inúmero os limites enfrentados. Nesse

caso, os técnicos da SETUR narraram que os encontros inicialmente eram

realizados em parceria com o Clube dos Médicos, que cediam o local para a

realização do cadastramento e dos cursos.

Relatos pessoais dizem que, no tempo inicial da Secretaria os funcionários

participavam de maneira mais efetiva, sendo que eles próprios eram responsáveis

de ir a campo estimularem as campanhas de mobilização, conscientização, registrar

e a aplicar os cursos de qualificação.
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Os técnicos descrevem que havia um clima tenso de desconfiança quanto

à capacidade de mobilização do Projeto. Passado os dois primeiros anos, o projeto

foi transferido para o Centro Comunitário Luiza Távora, localizado nas

intermediações do Serviluz e Vicente Pinzón. Para os técnicos a transferência foi um

marco. Nos primeiros anos havia um forte sentimento de rejeição quanto às

atividades promovidas pelo governo. A saída foi a transferência da célula do projeto

para o Centro comunitário como forma de distribuir o poder, dando a capacidade da

co-responsabilidade 43 aos moradores locais.

Diante da operacionalização do projeto, os técnicos apontaram que os

principais problemas estariam  na questão da comercialização das batas pelos

informais. Venda e aluguel do fardamento a terceiros, estrangeiros, crianças e

adolescentes gerando uma espécie de mercado paralelo.

Com a distribuição das fardas, um fluxo de trabalhadores informais que

não pertencia ao local, oriundos de outros bairros e até municípios pertencentes à

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) começaram a procurar o Centro

Comunitário e a SETUR. O projeto passaria por reformulações, havia ganhado

notoriedade e se expandido ao município de Caucaia, mas especificamente a Praia

do Cumbuco.

As atividades desenvolvidas pelo projeto Vendedor Ambulante eram

basicamente a capacitação profissional com a aplicação do aprendizado no local. Os

cursos eram voltados para atendimento e desenvolvimento das relações

interpessoais, formação turística e manuseio de alimentos, higiene e conservação

dos produtos.

Os técnicos alegam que após a transferência das atividades para o Centro

Comunitário, a adesão da sociedade atingiu patamares imagináveis, a consolidação

do lugar como espaço público e provedor de ações públicas. O fato é que a

43.  É preciso dar a oportunidade de a comunidade local decidir democraticamente o grau de seu
crescimento e a satisfação dos entes envolvidos. Sendo necessário “dar às pessoas maiores
oportunidades de participação nas atividades de desenvolvimento. Proporcionando assim, condições
para que elas mobilizem seu próprio potencial. Atuando como agentes sociais em vez de sujeitos
passivos. Gerenciando os recursos locais, tomando decisões e controlando as atividades que afetam
diretamente as suas vidas”. (LINDEBERG E HAWKINS 1992, p.234).
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participação local tem como foco central de atuação o envolvimento de pessoas no

processo de desenvolvimento local, gerando benefícios sociais e econômicos, além

de auxiliar as pessoas a adquirirem um controle mais efetivo sobre suas vidas.

Discurso institucionalizado dos técnicos da SETUR é a de que para se ter

êxito com a participação da comunidade é fundamental engajar, desde o início, toda

a população nas decisões dos projetos. As discussões com a comunidade em

fóruns, seminários, encontros e outras formas de debates podem dar ao plano uma

maior consistência e credibilidade nas decisões finais. O que se questiona é a

capacidade de medir a efetividade dessas informações.

O indivíduo que participa e interage com a realidade, cria cadeias com

trocas e dependências mútuas resultando em laços de identidades e interesses.

Atualmente a palavra parceria é bastante explicitada, porém pouco exercitada. Isso

se deve à postura comportamental dos atores e instituição onde a busca de

objetivos individuais ainda se sobrepõe à busca de resultados coletivos mais

amplos. Para PARENTE E ZAPATA (1998, p.63), os parceiros não são apenas

pessoas que se agrupam para realizar algumas ações. São os colaboradores, que

definem em comum o que se quer fazer e coordenam suas ações de maneira

integrada, buscando a eficácia e os resultados positivos do trabalho.

 O projeto com os vendedores ambulantes na Praia do Futuro ganhou

parcerias institucionais relevantes com a Secretaria de Ação Social (SAS),

Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS) e a Secretaria de Saúde

do Estado do Ceará. (SESA).

Para os técnicos da SETUR, o projeto alimentou um sentimento de

confiança, proporcionando a mudança de comportamento, mudança de olhar. O

centro comunitário deixou de ser visto como um lugar isolado de suas atribuições

sociais passou para o lugar de apoio. Os programas passaram a ser realizados pela

assistência social, justiça, saúde e secretaria de trabalho. Programas com a melhor

idade, palestras de abordagem do alcoolismo, doenças sexualmente transmissíveis,

conciliação judiciais (trabalho, matrimonial, pensão), registros de nascidos, exames

de pré-natal, campanhas de vacinação, cursos de capacitação artesanal,

implantação de lavanderia comunitária, atividades culturais entre outras ações.

Em 2003, o projeto passaria denominar-se Projeto Cidadão,

permanecendo até 2005. Desde então não há mais registros de atividades dessa

natureza. Em 2003, a gestão era do então governador de Lúcio Gonçalo de
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Alcântara, sob a coordenação da Secretaria do Turismo e contando com a parceria

SSPDS e a SAS dentro da política estratégica de qualidade dos serviços prestados

aos turistas, foi proposto à formatação do Projeto Cidadão (mesmas atribuições do

projeto anterior, mas com uma abrangência maior), com a finalidade de identificar os

profissionais que trabalham informalmente como vendedora ambulante flanelinha e

outras atividades na Praia do Futuro, Beira-Mar e Barra do Ceará.

A efetividade do projeto estaria na capacidade de estimular o indivíduo a

formular uma consciência voltada a um novo contrato social entre o Estado e a

sociedade civil. As questões discutidas deveriam abrir as janelas de experiências

permitindo uma compreensão sobre os caminhos a serem trilhados. Nesse ponto do

caminho se questiona a capacidade das políticas públicas de turismo de

promoverem o desenvolvimento social,

O projeto com o vendedor ambulante da Praia do Futuro pretendia

contribuir com o desenvolvimento do capital social na atividade do turismo a partir da

identificação e capacitação dos profissionais autônomos engajados na prestação

dos serviços ao turista, na orla marítima de Fortaleza. Além disso, visava à

sensibilização para o desenvolvimento do espírito coletivo de cidadão e a

conscientização para a importância e os benefícios que a atividade turística pode

trazer para a comunidade receptora. Destas ações, que incentivam o

desenvolvimento de política pública de turismo voltada à capacitação profissional,

fazem parte do objetivo estratégico do Plano de governo “Ceará Cidadania” na

Gestão de Lúcio Alcântara.

Para o Projeto Cidadão o objetivo era de proporcionar a capacitação e

padronização dos serviços dos vendedores ambulantes da orla marítima, bem como

promover a articulação entre as instituições governamentais e a comunidade,

visando o processo de capacitação dos profissionais informais da cadeia produtiva

do turismo.

Compreendesse que antes de tudo é necessário o entroncamento entre as

políticas de turismo com as demais políticas. Preciso implementar políticas públicas

com a finalidade de prestar os direitos sociais e econômicos contidos na

constituição.

Reconhece-se que as políticas públicas são finitas, muitas vezes, em

proporção menor que as demandas sociais. Por essa razão é grande o desafio do

Estado em conseguir manejar as prestação e as demandas de modo a buscar o
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bem-comum, que, a despeito de qualquer definição, ultrapassa a concepção de

somatório dos interesses individuais.

A problemática da informalidade é complexa e estrutural. Percebe-se que

tais políticas precisam ser aperfeiçoadas, mas reconhece-se que as

descontinuidades dessas políticas as tornam frágeis demais para ser avaliada. Sem

mudanças estruturais não será possível continuar a pensa um desenvolvimento

equitativo.

O que se identifica nesse processo são elementos que se merecem tecer

maiores comentários. Personagens que vivem à sombra das políticas públicas, sem

que de alguma maneira sejam transformados por elas. Políticas públicas

compensatórias, sem rupturas com as políticas públicas de turismo tradicionais.

É preciso estimular o desenvolvimento de um projeto de turismo local não

tradicional. Política pública de turismo que ganhe amplitude e deixe os muros da

promoção e da infra-estrutura turística, passando a pensar o desenvolvimento social

do econômico. Adotar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do turismo

que vinculem três requisitos fundamentais a transversalidade da atividade, a

continuidade das ações desenvolvidas e a participação da comunidade.

Essa prioridade praticada se perderá no tempo caso não se compreenda a

necessidade de continuidade das ações pelos governos que se sucedem. A prática

do recomeço a cada novo mandato, do desprezo pelo que se construiu em gestões

passadas, da alteração de políticas e práticas que se mostraram exitosas, muitas

vezes decorrentes de posições personalistas ou da não consideração da importância

da atividade, são condutas prejudiciais que desperdiçam recursos, comprometem a

competitividade do destino e ocasionam perdas e insegurança a quem investe no

setor seja aportando capital, competência ou capacidade de trabalho.

Articular as políticas públicas de turismo com outros segmentos do

mercado e promover a transversalidade das ações governamentais são as

necessidades reais para se estimular um novo turismo. O desafio é pensar e

promover o desenvolvimento local, partindo do pressuposto que ainda não temos

como medir a relação efetiva do desenvolvimento em relação ao turismo.

O turismo pode se constituir em uma medida compensatória dos efeitos

economicamente perversos, sobretudo, impostos pelo processo de globalização, o

qual promove a hierarquização dos lugares e estabelecem uma integração seletiva,

ampliando desse modo, as condições de marginalidade nos mesmos.
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É preciso antes de tudo, reconhecer que o sentido do trabalho pode

apresentar dimensões completamente antagônicas. Para alguns o significado

representar realização pessoal e reconhecimento social; para outros representa

acepção de esforço, dor e sofrimento. Nesse confronto direto dos sentidos do

trabalho, o estudo se comprometeu em compreender as duas forças que movem o

homem: a luta pela sobrevivência e a necessidade de inserção social.

Nesse campo de lutas se identificam os trabalhadores informais. A força

do trabalho informal mostra os reflexos da crise no atual estágio do capitalismo

mundial. Tal crise conjetura no processo de flexibilização das relações de trabalho e

no crescimento das grandes cidades.

A informalidade expande-se e passa a diversificar-se, originando uma

variedade de ocupações tais como o de vendedor ambulante. Os ambulantes se

apresentam em condições de insegurança, precariedade e não constitui um estado

social dado. São originados de um processo histórico de exploração, expropriação,

discriminação, destituição de direitos, concentração de renda, riqueza e poder.

A partir dessa demanda carente surgem as "frestas" que seriam então

ocupadas pelos trabalhadores desempregados e que sem condições econômicas,

teriam no distanciamento da formalização um elemento importante para a

manutenção da realização de atividades profissionais.

Dentre a lógica externa que parte do real o setor informal passa então a

figurar no contexto da economia urbana como sendo de grande importância para a

manutenção de certa ordem social. De acordo com esta idéia, as atividades

desenvolvidas no setor informal cumprem um papel social e econômico, alimentando

a perspectiva da sobrevivência.

É sob essas condições que se dá à exploração do trabalho humano, ou

a "sua não exploração" (o desemprego), condição que tem determinado o

crescimento do trabalho precário, e a crescente marginalização dos trabalhadores

no processo produtivo. Nesse cenário da crise do mundo do trabalho se fecunda a

construção de uma sociedade sem fronteiras que passou a ser moldada a partir das

ideologias neoliberais e da flexibilização do mercado.
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Afamam-se discursos sobre as políticas do Estado mínimo. A pergunta

que se faz é como o déficit social poderá ser compensado por políticas tão

excludentes. Nessa perspectiva, forma-se o Estado neoliberal caracterizado pela

separação entre Estado social e economia de mercado, pela tentativa de reduzir a

política, isto é, por tentar despolitizar as relações econômicas e sociais. (TOLEDO,

1997)

O fato categórico é que as pessoas que perderam o emprego encontram

no mercado informal uma alternativa de sobrevivência. O desemprego passa a

figurar como ponto fundamental nesse estudo, a desempenhar um papel importante

dentro do contexto da economia urbana como sendo relevante para a manutenção

da ordem social. A informalidade ganha espaços em todos os lugares da cidade de

Fortaleza, ganha força no segmento de serviços embalados pela força da economia

na atividade turística. (DIAS, 2000)

Na outra linha a dinamicidade do turismo e a capacidade da atividade de

transformar o espaço. É sempre um desafio para o pesquisador analisar o turismo

sob o olhar dos aspectos sócio-econômicos e os reflexos oriundos na sociedade,

tendo em vista a complexidade e a diversidade que o tema possui. (BENI, 1998).

O turismo se reproduz sobre a lógica do capital, apropriando-se dos

espaços e dos recursos neles contidos transformados tudo em mercadorias.

Todavia, faz-se necessário lembrar sobre a necessidade de pensar o conceito de

desenvolvimento, Desenvolvimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento

social, assim como crescimento difere de desenvolvimento.

A atividade turística desemboca num potencial considerável de

transformação do espaço. Socialmente aceita a crença, tornada verdade, de que o

turismo se configura como fonte de oportunidades de emprego para as populações

locais. Atribui-se ao turismo a capacidade de incrementar as receitas municipais.

Aceitar discursos afamados de uma cultura salvacionista implantada na atividade

turística é anular todos os impactos gerados pela mesma. Ao passo que se acredita

que não existe uma política neutra, se crê que a atividade turística gera danos

consideráveis ao meio e ao homem.

O que se tentar discutir é como ocorrem o planejamento das políticas

públicas de turismo. Quais os efeitos multiplicadores do turismo a fim de que possam

estabelecer um desenvolvimento sustentado.  Sem que se pague um preço mais

caro por esse desenvolvimento.

http://www.lotecultural.com/25/08/2007/sobre-desemprego-e-informalidade/
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O desenvolvimento continua como fim perseguido pela humanidade, e no

meio das reflexões sobre o assunto, ressalta-se que as contribuições de Celso

Furtado mereçam especial a atenção quando trata de alguns pontos no âmbito da

política de desenvolvimento. Analisa a existência de um contexto global do processo

e que o mesmo deve se integrar com o desenvolvimento regional. O autor descreve

sobre a polarização de desenvolvimento-subdesenvolvimento como um reflexo da

“ampliação do programa do fosso entre as regiões ricas e os países desenvolvidos”

(FURTADO, 1997, p.334). Lembra ainda que o desenvolvimento se atrela à nova e

perigosa dinâmica do capital volátil.

O desenvolvimento social no turismo, sobretudo, deve apontar os rumos

pautados em uma nova relação entre a sociedade e o Estado. Finalmente, o que se

quer atingir é a construção de uma comunidade organizada com uma maior

participação nas estruturas do poder. É bom lembrar que o conceito de crescimento

econômico sempre esteve associado ao aumento das atividades de produção, de

bens e serviços. As definições de desenvolvimento contêm não só crescimento

econômico, mas mudanças estruturais e engajamento da sociedade. Assim a noção

de desenvolvimento engloba uma infinidade de componentes econômicos, sociais,

políticos, ambientais, culturais e institucionais.

O desenvolvimento local é um fenômeno humano, portanto não é

mecânico. Envolve os valores e os comportamentos dos participantes. Suscitam

atitudes inovadoras e espírito empreendedor, conclama á adoção de parcerias para

mobilizar os recursos e as energias. Para conseguir o desenvolvimento é necessário

possuir um “grau de organização social, onde os ideais possam ser definidos e as

estratégias traçadas. Somente com a organização é que a sociedade poderá

envolver-se de forma sistêmica e dinâmica”. (PARENTE & ZAPATA 1998, p.9)

Oferecer subsídios para a construção sistemática de uma avaliação de

políticas públicas de turismo, considerando as transformações do trabalho no mundo

contemporâneo é o desafio enfrentado nessa pesquisa.. Nesse cenário avaliam-se

os modelos de políticas públicas de turismo aplicado ao entendimento do fenômeno

da informalidade.

A cidade de Fortaleza, bem como o litoral cearense, tornou-se, a partir de

meados dos anos 80, um espaço privilegiado para a implantação de uma política

pública de turismo que visava superar o atraso econômico pela via do incentivo à

atividade.
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Dentro da política de desenvolvimento do Estado do Ceará está a intenção

do “Governo das Mudanças” em inserir o Ceará no mercado global. Para isso, o

turismo é incluído entre os setores prioritários da política estadual. A Praia do Futuro

nasceu por uma necessidade clara do processo de urbanização da cidade de

Fortaleza, produto do crescimento urbano da cidade, de sua expansão industrial

presente nas proximidades do farol do Mucuripe e da necessidade da abertura de

novas avenidas. O espaço é constituído como uma nova opção de lazer e recreação

para a cidade. O lugar ganha notoriedade como lugar da sociabilidade e

entretenimento.  Aos poucos o espaço passa a ser transformado pela atividade

turística. A Praia do Futuro vai se formando, assim, dentro das mais altas

contradições..

A pesquisa com os ambulantes na Praia do Futuro foi desenvolvida com o

intuito de investigar como os trabalhadores informais sobrevivem, qual a sua relação

com o local, como se estabelecem suas redes de sociabilidade, de que forma

resistem às situações sociais e econômicas a eles impostas.

O que se percebe que os trabalhadores formais e informais da Praia do

Futuro estão “separados” da localidade, apesar de estarem inseridos fisicamente.

Não há uma ligação com a história, com a ocupação ou com as lutas. Essas

ausências determinam a trajetória de personagens deslocados da história, apenas

“posseiros” do sistema.

Como resultado dessa segregação fragiliza a consciência coletiva de

pertença e responsabilidade, criam-se, cada vez mais, homens alheios ao mundo,

tornando-os incapazes de construir, modificar e ampliar o meio que vivem.

Descortinam-se um campo onde as instituições governamentais são

carentes de base de informações, presas a praticas de políticas personalistas,

descontinuadas fragmentadas e comprometem o ciclo de gestão e a tomada de

decisão. Instituições com deficiência no planejamento e na gestão, incapazes de

formular, implementar e avaliar as políticas públicas. Compreende que o turismo não

mais poderá ser tratado com ações pontuais.

Articular as políticas públicas de turismo com outros segmentos do

mercado e promover a transversalidade das ações governamentais são as

necessidades reais para se estimular um novo turismo.

A pergunta que fazemos é como outro turismo conviveria com o mesmo

turismo? E diante desse novo seria possível inserir os informais na dinâmica de
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outro turismo. Acredita-se que o caminho para a cultura do turismo comunitário é

árduo e mais longo, mas é o mais nocivo dentre as outras possibilidades.

Distinguir as políticas “para” o turismo das políticas “com” o turismo. A

preposição “com” reporta ao efeito de como as demais atividades se voltam para as

políticas públicas, a partir da existência de uma transversalidade das ações

governamentais. A política pública “do” turismo deve estar sujeita a atender as

necessidades de toda a sociedade. Já, o desenvolvimento “para”, de maior

aplicação governamental, tem demonstrado ações emergenciais, descontínuas e

compensatórias sem conectar com outros setores.

Este pesquisa reflete as contradições das políticas públicas de turismo

entre a lógica econômica e a do desenvolvimento social no tocante ao mercado de

trabalho informal. Considera-se a necessidade de estruturar políticas públicas

capazes de reduzir os desequilíbrios funcionais que persistem em existir nos

modelos tradicionais. Sendo preciso fortalecer um debate crítico sobre a sua

elaboração, a condução e os resultados concretos das políticas públicas a fim de

promover o desenvolvimento do turismo.

Reconhece-se que as políticas públicas são finitas, muitas vezes, em

proporção menor que as demandas sociais. Por essa razão é grande o desafio do

Estado para conseguir manejar as prestação e as demandas de modo a buscar o

bem-comum, que, a despeito de qualquer definição, ultrapassa a concepção de

somatório dos interesses individuais.

De um lado, consideram os personagens sociais que vivem à sombra das

políticas públicas, sem que de alguma maneira sejam transformados por elas. De

outro, a existência de políticas públicas de turismo compensatórias, sem rupturas

com as políticas tradicionais nessa área, que impõe a necessidade de pensar a

amplitude da cidadania.

No trabalho informal há incerteza da própria condição de trabalhador.

Vive-se o presente, sem certezas futuras. O trabalho, em sua grande maioria, não

poderá constituir uma fonte de realização pessoal plena, apenas um instrumento de

sobrevivência pessoal. Pode-se questionar em estudos futuro a precarização e as

incertezas também na formalidade, especialmente no turismo.

Através dos dados apresentados, fica evidente o processo de

precarização na informalidade e, mais especificamente, nas atividades de rua, as

quais, no contexto atual, sofrem com mudanças no ordenamento público e também
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com a entrada expressiva de “novos informais”. Portanto, a precarização é um

processo abrangente e que precisa ser delineado em seus contextos específicos.

Ao costurarmos as redes de sociabilidade percebemos que a ausência

política institucional da Praia do Futuro. A sua não existência somada o baixo

adensamento populacional acaba por transparecer o lugar ausente da

personificação de “bairro”. Nessa perspectiva de política pública e bairro o fato é que

não há políticas de cultura e lazer para adensar a ocupação balneária e urbana da

Praia do Futuro.

Discutir a ocupação da Praia do futuro e sua informalidade à luz das

Políticas Públicas de turismo é também refletir sobre a relativa desocupação urbana

da Praia do futuro. Até que ponto está se podemos pensar um turismo desarticulado.

A comunidade da Praia do Futuro representado pelos trabalhadores informais

posicionou-se com muita lisura e presteza, ajudando sempre no fornecimento das

informações e nas aplicações das entrevistas.

Questionamos se outro turismo conviveria com o mesmo turismo? A

demanda qualitativa fundamental que se pode fazer é na pauta de uma vida melhor

se o fazer turístico faz parte como necessidade humana desses informais?. Pelo

visto esses elementos andam bem distantes.

Por fim, ressalta-se que este estudo apresenta apenas um recorte de um

tema que abarca excessiva possibilidade de outros olhares, assim sendo,

recomenda-se que novos estudos sejam efetuados no sentido de revelar novas

respostas para a melhor compreensão do desenvolvimento das políticas públicas de

turismo e a massificação do turismo cearense.
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IMAGEM 22 – Presença freqüente de animais e entulhos na orla
                Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)
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IMAGEM 23 - Abandono de barracas na Praia do Futuro
                           Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

                  IMAGEM 24 – Descaso público e sinais de abandono da Praça 31 de Março
                  Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)
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                        IMAGEM 25 - Lixo e entulhos nas principais vias de acesso a Praia do Futuro
                        Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

IMAGEM 26 -Flagrante de exploração do trabalho infantil
                     Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)
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                          IMAGEM 27 -Precarização do trabalho informal
                                             Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

IMAGEM 28 - Registro de idosos no trabalho informal na Praia do Futuro
                    Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)
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IMAGEM 29 – Registro da organização dos trabalhadores informais
                     Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)

IMAGEM 30 - Organização na informalidade com estruturas fixas e veículos automotivos
                   Fonte: Pesquisa direta, Ivo Silva (2008)
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APÊNDICE B – APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO COM OS
VENDEDORES AMBULANTES DA PRAIA DO FUTURO
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS – GRADUAÇÃO

MAPP - MESTRADO PROFISSIONAL EM AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Questionário nº_______

1. DADOS PESSOAIS
1.1 - Sexo_________
1.2 - Idade_________

1.3 - Estado civil
a) Solteiro                    b)Casado          c)Separado/Divorciado               d)Viúvo

1.4 - Lugar de Nascimento?(Cidade)______________ UF_______
1.5 - Onde Mora (bairro)? _____________________

1.6 - Quanto à Escolaridade

a) Analfabeto e) Ensino Médio Incompleto
b) Ensino Fundamental Completo f) Superior Completo
c) Ensino Fundamental Incompleto g) Superior Incompleto
d) Ensino Médio Completo

2. TRABALHO

2.1 - Rendimento salarial:
(  ) 1 salário      (  ) 2 salários   (  ) 3 salários    (  ) 4 salários  (  ) > de 5 salários

2.2 - Horas trabalha por dia______
2.3 - Local de trabalho?
a) Apenas na Praia do Futuro _______(sim ou não)
b) Outros: _______________Especifique: _____________

2.4 - Tempo, para, locomoção ao trabalho (ida e volta)?_______

2.5 - Produtos comercializados?

a) CD/DVD e)Brinquedos i)Camarão
b) Bijouteiras f) Bronzeadores j) Roupas
c) Salgados/ Sanduíches g)Bonés l)Sorvetes/ picolés
d) Óculos h)Redes m) Castanha de caju

Outros:________________

2.6 - Onde compra esses produtos?_____________

2.7 - Contribuição a Previdência Social?
a) SIM                            b)NÃO
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2.8 - Possi outras fontes de renda?__________

(Se sim) Quais?________________________

2.9 - Há quanto tempo você trabalha na Praia do Futuro?__________

2.10 - Satisfação ao rendimento salarial:
(  ) Excelente     (  ) Muito Bom     (  ) Bom    (  ) Regular   (  ) Insuficiente

2. 11 - Características importantes que considerariam, se pudessem, para a escolha de um
trabalho:

(  ) remuneração    (   ) tomar muitas decisões por conta própria
(  ) ter tempo livre    (   ) Permitir progredir na vida

3. TRABALHO ANTERIOR

Último
3.1 - Tempo de Trabalho?___________
3.2 - Carteira assinada?
a) SIM                            b)NÃO

3.3 - Último salário mensal - Quanto recebia mensalmente quando saiu do
trabalho?__________

3.4 - Horas de trabalho diário – Quantas horas trabalhavam por semana neste
trabalho?_________

3.5 - Saída
a) demissão           b) conta própria        c) Outros motivos:_________________

Penúltimo
3.6 - Tempo de Trabalho?___________
3.7 - Carteira assinada?
a) SIM                            b)NÃO

3.8 - Último salário mensal - Quanto recebia mensalmente quando saiu do
trabalho?__________

3.9 - Horas de trabalho diário – Quantas horas trabalhavam por semana neste
trabalho?_________

3.10 - Saída
a) demissão          b) conta própria               c) Outros motivos:_________________

4. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ASSOCIATIVISMO
4.1 - Realizou algum curso profissionalizante?
a) SIM                                   Qual?_______________________
b) NÃO
4.2 - Duração do curso em meses?____________
4.3 - Quem financiou o curso?________________

4.4 - Você é cadastrado na associação?
a) SIM                            b)NÃO
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4.5 - Gostaria de fazer algum curso? Qual?

4.6 - Porque você ainda não fez esse curso?

4.7 - Está inscrito em algum centro de emprego?
a) SIM                            b)NÃO

4.8 - Procura ou tem procurado emprego?
a) SIM                            b)NÃO

4.9 - Se sim. Quais as diligências que tem feito para procurar emprego?
a) contato com centro de empregos
b) contatos pessoais
c) respostas a anúncios
d) realização de provas
e) outras formas_________

4.10 - Qual a sua profissão principal ou modalidade de trabalho que desenvolve?
___________________________________________________________________

5. DOMICILIO

5.1 - Tempo de residência no domicílio?_____________
5.2 - Local de residência anterior______________________
5.3 - Contando com você, quantas pessoas moram n o seu domicílio? __________
5.4 - A sua residência possui quantos cômodos/ compartimentos? ____________

5.5 - A sua residência é
a) Própria             b)Alugada               c)Cedida          d)Outro ______________

5.6 - Se a residência for alugada. Qual o valor do aluguel____________
5.7 - A residência possui água canalizada?
a) SIM                            b)NÃO

5.8 - A residência tem sistemas de esgotos?
a) SIM                            b)NÃO

6. BENS DURÁVEIS

6.1 - Possuem no domicílio telefone móvel (celular)
a) SIM                            b)NÃO

6.2 - Possuem no domicílio telefone fixo
a) SIM                            b)NÃO

6.3 - Possuem no domicílio fogão
a) SIM                            b)NÃO

6.4 - Possuem domicílio televisão
a) SIM                            b)NÃO
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6.5-  Possuem no domicílio aparelho de som
a) SIM                            b)NÃO

6.6 - Possuem no domicílio geladeira
a) SIM                            b)NÃO

6.7 - Possuem no domicílio freezer
a) SIM                            b)NÃO

6.8 - Possuem no domicílio máquina de lavar roupa
a) SIM                            b)NÃO

6. 9 - Possuem no domicílio microcomputador
a) SIM                            b)NÃO

6. 10 - Possuem no domicílio internet
a) SIM                            b)NÃO

6. 11 - Possuem no domicílio motocicleta
a) SIM                            b)NÃO

6. 12 - Possuem no domicílio automóvel
a) SIM                            b)NÃO

7. SAÚDE
7.1 - Você tem algum problema de saúde?      (   ) sim          (   ) não
(se sim) Qual o seu problema?
___________________________________________________________________

7.2 - Você fez tratamento nos últimos meses? (   ) sim          (   ) não
De que?
___________________________________________________________________

7.3 - Como você avalia seu estado de saúde?
(  ) muito bom    (  ) regular     (   ) bom     (  ) ruim    (  ) muito ruim

7.4 -  Você acha que seu trabalho pode afetar sua saúde?
(   ) sim          (   ) não

7.5  - As instruções abaixo questões relacionadas à saúde e a qualidade de vida. As
questões são relacionadas a dores ou problemas que podem tê-lo incomodadas (a) nos
últimos 6 (seis) meses. Se você acha que a questão aplica-se a você responda sim, por
outro lado, se a questão não aplicar a você responda não.
Tem dores de cabeça freqüente?                               (   ) sim          (   ) não
Dorme mal?                                                                (   ) sim          (   ) não
Cansa-se com facilidade?                                          (   ) sim          (   ) não
Tem tido idéia de acabar com sua vida?                   (   ) sim          (   ) não
Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo?      (   ) sim          (   ) não
Tem perdido interesse pelas coisas                           (   ) sim          (   ) não
Sente-se nervoso (a), tenso (a) ou preocupado (a)? (   ) sim          (   ) não

7.6 - Você faz uso de bebidas alcoólicas?
(  ) sim   (  ) não
Se sim, com que freqüência bebe: ________
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8. QUANTO AO ACESSO DE CRÉDITO E INSTRUMENTO FINANCEIRO

8.1 - Possui conta corrente em algum banco?
a) SIM                            b)NÃO

8.2 - Possui conta poupança em algum banco?
a) SIM                            b)NÃO

8.3 - Possui talões de cheques?
a) SIM                            b)NÃO

8.4 - Possui algum cartão de crédito?
a) SIM                            b)NÃO

8.5 - Quais as dificuldades em acessar os serviços financeiros?
___________________________________________________________________

8.6 - Foi beneficiário de crédito?
a) SIM       Qual?_____________________________
b) NÃO

9. COMO VOCÊ AVALIA SEU TRABALHO NA PRAIA DO FUTURO?

10. O QUE VOCÊ ACREDITA QUE PODERIA SER MELHORADO NO SEU TRABALHO?

11. COMO VOCÊ ACHA QUE O GOVERNO PODERIA MELHORAR O SEU TRABALHO?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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