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RESUMO
O turismo entendido como fenômeno socioespacial (re)produz e consume o espaço
apropriado através de seus agentes sociais, tornando-os territórios turísticos. Ao
levarmos em consideração as interrelações dos agentes do fenômeno do turismo,
presenciamos um espaço marcado pelas multiterritorialidades, ou seja, uma rede
complexa de relações ocasionada pelos territórios sobrepostos no espaço. Por isso,
o fenômeno deve ser observado para além das ações exclusivas dos turistas, uma
vez que os outros agentes também (re)produzem o espaço, incluindo os
trabalhadores. Nesse sentido, assumimos que eles fazem parte do fenômeno do
turismo e não é somente um agente que compõe essa atividade econômica. No
entanto, os trabalhadores ainda não estão em foco nos debates e pesquisas, e muito
menos, incluídos em ações efetivas do poder público. Para isso, este trabalho busca
discorrer sobre o uso territorial dos trabalhadores do turismo de Arraial do Cabo
(RJ), na figura dos trabalhadores da hotelaria, tendo em vista a realidade
multiterritorial e complexa na dimensão do fenômeno do turismo. Considerando as
problematizações intrínsecas ao conceito de território, percebemos que o caráter
abrangente e rico da multiterritorialidade nos permite observar o fenômeno do
turismo a partir dos fluxos, mobilidades e seus processos de transterritorialização,
levando em consideração os usos territoriais a partir das dimensões funcionais e
simbólicas. A metodologia, de caráter qualitativo, consiste na aplicação de
questionários semiestruturados pela técnica de entrevistas em sondagens, com base
nas discussões sobre as orientações teórico-metodológicas de Baptista (2014) e
Morin (2005). Nesse cenário, os fluxos dos trabalhadores do turismo de Arraial do
Cabo não se restringem somente aos movimentos pendulares diários, de ida e de
volta do trabalho, mas em todos os seus tipos de mobilidades, incluindo os territórios
de lazer. A análise dos resultados nos permitiu observar que a mobilidade dos
trabalhadores moradores de Arraial do Cabo se mostra restrita, uma vez que a oferta
de lazer para esse grupo é escassa, limitando as articulações e mobilidades dos
trabalhadores (moradores), em uma multiterritorialidade mais funcional do que
simbólica articulada em um tipo de bolha. Ademais, as discussões sobre os
processos de transterritorialidade foram fundamentais, mais especificamente para
entender as trocas culturais e simbólicas entre os trabalhadores e o turista, a
mobilidade de papéis de um mesmo indivíduo, a tríade territórios de trabalho, lazer e
domicílio e para entender para além do fenômeno do turismo a partir da atuação de
seus trabalhadores em atividade laborais concomitantes.
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Multiterritorialidade.
Transterritorialidade.
Trabalhadores do Turismo. Arraial do Cabo, RJ.

Mobilidade.

ABSTRACT
Tourism as a socio-spatial phenomenon (re)produces and consumes the appropriate
space through its social agents, generating the tourism territories. When we take into
account the interrelationships of the agents related to tourism phenomenon, we see a
space marked by multiterritorialities, in other words, a complex network of
relationships caused by territories overlapping in space. Therefore, in our
understanding, the phenomenon must be observed beyond the exclusive actions of
the tourists, since the other agents also (re)produce the space, including the workers.
In this sense, we assume that they are part of the phenomenon of tourism and not
only an agent that composes this economic activity. However, workers are not yet
focused on the debates and research, let alone included in the effective actions of
public power. Therefore, this paper seeks to discuss the territorial use of tourism
workers in Arraial do Cabo (RJ), in the figure of hotel workers, in view of the
multiterritorial and complex reality in the dimension of the tourism phenomenon. From
the intrinsic problematizations of the concept of territory, we perceive that the broad
and rich character of multiterritoriality allow us to observe the phenomenon of tourism
from the flows, mobilities and their processes of transterritorialization, taking into
account the territorial uses from the functional dimensions and symbolic. The
qualitative methodology consists of the application of questionnaires semi-structured
by the technique of interviews in surveys, based on the discussions about the
theoretical-methodological orientations of Baptista (2014) and Morin (2005). In this
scenario, the flows of tourism workers are not restricted only to daily commuting, to
and from work, but to all types of mobilities, including leisure territories. The analysis
of the results allowed us to observe that the mobility of the workers who lives in
Arraial do Cabo is restricted, since the leisure offer for this group is scarce, limiting
the articulations and mobilities of the workers (dwellers), in a more functional
multiterritoriality than symbolic. In addition, discussions on transterritoriality
processes were fundamental, more specifically to understand cultural and symbolic
exchanges between workers and tourists, the mobility of roles of the same individual,
the triad territories of work, leisure and domicile and to understand beyond the
phenomenon of tourism, based on the performance of its workers in concomitant
labor activities.
Key Words: Multiterritoriality. Transterritoriality. Mobility. Tourism workers. Arraial do
Cabo, RJ.
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1 INTRODUÇÃO
O fenômeno do turismo a partir de seus agentes sociais (re)produz e
consume

o

espaço

por

eles

apropriado,

tornando-os

territórios

turísticos

(FRATUCCI, 2008). O território turístico resulta da prática turística que ao mesmo
tempo em que a concretiza é transformado por ela, por um processo dialético de
desterritorialização e reterritorialização, perpassando a multiterritorialidade. O
território turístico é um espaço dominado e/ou apropriado que assume um sentido
multiescalar e multidimensional que só pode ser devidamente apreendido dentro de
uma concepção compósita da multiterritorialidade (RODRIGUES, 2006).
Nesse contexto, dois pares de discussões sobre o território nos são
essenciais: as dimensões funcionais e simbólicas e as lógicas de territorialização
zonal e reticular (HAESBAERT, 2004), para entender a multiterritorialidade.
De um modo geral, os processos de territorialização carregaram consigo as
dimensões funcionais e simbólicas que o território possui concomitantemente. O
território é funcional pelo seu papel basicamente como recursos naturais e substrato
material. Já pela ótica simbólica ele está relacionado com a identidade, a partir do
espaço vivido. No entanto, essas dimensões nunca se manifestam em estado puro,
uma vez que todo território funcional tem sempre alguma carga simbólica, e todo
território simbólico tem sempre algum caráter funcional, por menos explícito que seja
(HAESBAERT, 2004).
O conceito de território também abrange discussões sobre duas lógicas
básicas de territorialização: zonal e reticular. A primeira privilegia a homogeneidade
e a exclusividade pelo do controle de áreas e limites ou fronteiras de maneira
contínua (território-zona), como por exemplo, o território-zona do Estado. Já a
segunda lógica evidencia a heterogeneidade e a multiplicidade, inclusive no sentido
de admitir as sobreposições espaço-temporais, através do controle de fluxos e polos
de conexões ou redes, de maneira descontínua (território-rede). Importante salientar
que as duas lógicas não devem ser observadas de forma isolada, uma vez que são
complementares e concorrentes no espaço (HAESBAERT, 2014).
O conceito de território, agora complexificado, se desdobrou em outras
variações, como territorialização (o processo de criação de um território),
desterritorialização (a destruição dos vínculos territoriais) e ainda a reterritorialização
(‘adequação’ a um novo território). Com isso, Haesbaert (2004), em geral, prefere
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falar não em desterritorialização simplesmente, mas em multiterritorialidade,
ressaltando que nos processos de territorialização muito mais do que perdendo ou
destruindo territórios, vivenciamos, muitas vezes, a intensificação e complexificação
de um processo de reterritorialização muito mais múltiplo, multiterritorial.
A realização espaço-temporal da sociedade atual é marcada por múltiplas
formas de organização territorial, e sua intensificação leva Haesbaert (2004)
denominá-la de multiterritorialidade, entendida como a ocorrência de diversos
territórios sobrepostos no espaço. A multiterritorialidade atual, “pós-moderna”,
aparentemente mais complexa, reticular, pelo seu caráter sucessivo onde se
conjugam

territórios

descontínuos

ou

territórios-rede,

permite

percorrer

consecutivamente diversos territórios e está relacionada com o controle dos fluxos.
Já a multiterritorialidade “moderna”, resultado de uma sobreposição simultânea de
“múltiplos territórios”, por encaixe de vários territórios-zona, todos dentro do mesmo
padrão de relações de poder, possui preocupação com o controle de fluxos pelo
controle de áreas, quase sempre contínuas e de fronteiras claramente definidas
(HAESBAERT, 2004).
Ao levarmos em consideração as interrelações dos agentes do fenômeno do
turismo, presenciamos um espaço marcado pelas multiterritorialidades, ou seja, uma
rede complexa de relações (FRATUCCI, 2009) ocasionada pelos territórios
sobrepostos no espaço (HAESBAERT, 2004). Por isso, em nosso entendimento, o
fenômeno deve ser observado para além das ações exclusivas dos turistas, uma vez
que os outros agentes também (re)produzem o espaço, incluindo os trabalhadores.
Os trabalhadores do turismo local, à primeira vista, se relacionam com o
espaço urbano como mão de obra da atividade econômica que ali ocorre. No
entanto, isso não impede que nosso olhar considere outras variáveis da realidade,
como o meio onde os trabalhadores estão inseridos. Ao assumir que ele age na
produção do espaço apropriado pelo e para o turismo, o trabalhador também faz
parte do fenômeno do turismo e não é somente um agente que compõe essa
atividade econômica.
Segundo Fratucci (2014, p. 91), a “dicotomia que observamos entre a
complexidade do fenômeno turístico e a importância da atividade econômica por ele
gerada acabam por afastar duas categorias de análise que no fundo são
complementares e que se retroalimentam constantemente” em relações recursivas
intensas. A atividade econômica é resultado do acontecer do fenômeno
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socioespacial do turismo e, por isso não deve ser estudada, ordenada e planejada
de forma separada dele, uma vez que um é produtor e produto do outro. Por isso, ao
olharmos o trabalhador como agente social produtor do fenômeno também o
reconhecemos como parte integrante da atividade econômica tendo em vista sua
produção espacial.
Portanto, o espaço apropriado pelo e para o turismo é maior que o território
do turista (FRATUCCI, 2014). Ao entendermos que o território do turismo é
composto pelos territórios sobrepostos de todos os agentes sociais, o espaço
apropriado pelo turismo é maior que cada um particularmente. No entanto, é muito
frequente que o turismo seja reduzido a somente as ações dos turistas, não levando
em consideração os outros agentes e seus respectivos territórios. Pelo fato de o
fenômeno do turismo depender majoritariamente dos processos de apropriação e
descolamentos do turista, de seu local de residência ao destino escolhido, os outros
processos de territorialização e deslocamentos não são estudados mais a fundo.
Por isso, dada a importância do tema e da abordagem ao reconhecer que
atualmente

o

espaço

se

apresenta

multiterritorial,

com

alto

poder

de

(des/re)territorialização, analisar os processos de territorialização dos trabalhadores
do turismo se mostra fundamental. Apesar disso, os trabalhadores não têm papel
central nas discussões de políticas públicas de turismo no Brasil e as pesquisas
científicas no país também caminham a passos curtos.
Diante de tal contexto, ao entendermos a importância de estudar o mundo
atual marcado pelas multiterritorialidades exercidas pelos territórios dos indivíduos
que a compõe, propomos estudar os trabalhadores do turismo a partir das
discussões da multiterritorialidade, entendendo que esse agente social se apresenta
também como um dos pilares do fenômeno turístico. Somos conscientes de que
para termos uma visão mais abrangente da realidade do fenômeno turístico
devemos observar as ações de todos os seus agentes e considerar as
especificidades de cada destino estudado. No entanto, temos a pretensão de
avançar um passo na construção do entendimento deste tema, e por isso, não
temos o objetivo de analisar a totalidade do espaço (turístico), abarcando nesse
momento apenas o território dos trabalhadores e seus desdobramentos.
Para isso, ao longo da dissertação seguiremos as propostas de análise de
Haesbaert (2007), tendo em vista que o território se manifesta hoje em um sentido
multiescalar e multidimensional que só pode ser devidamente apreendido dentro de
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uma concepção de multiplicidade, tanto na perspectiva de convivência dos diversos
tipos de território quanto da construção efetiva da multiterritorialidade.
Portanto, é importante distinguir alguns pontos: 1. os agentes que promovem
a multiterritorialização e as profundas distinções em termos de objetivos, estratégias
e escalas; 2. o caráter mais simbólico ou mais funcional da multiterritorialidade; 3. os
níveis de compressão espaço-tempo nela incorporados, ou seja, as múltiplas
"geometrias de poder" dessa compressão, bem como o sentido potencial ou efetivo
de sua realização; 4. o caráter contínuo ou descontínuo da multiterritorialidade,
entendendo até que ponto ela ocorre pela justaposição de múltiplos territórios, e até
que ponto ela corresponde à conexão de múltiplos territórios, em rede (distinção
entre territórios-zona e territórios-rede); 5. a combinação de "tempos espaciais"
incorporada à multiterritorialidade, analisando as implicações das múltiplas
territorialidades acumuladas desigualmente ao longo do tempo (SANTOS, 1978) na
construção da multiterritorialidade (HAESBAERT, 2007).
O território possui caráter problematizador, uma vez que os conceitos, de um
modo geral, não devem ser vistos como resposta, mas sim como questões postas à
realidade (MILTON SANTOS apud HAESBAERT, 2014). O conceito nos revela o já
dado, o já produzido e ao mesmo tempo indica um caminho, uma conexão (ou uma
série de conexões), um devir. Utilizar o conceito e/ou categoria nos leva a direções e
maneiras de observar a realidade de acordo com as correntes filosóficas escolhidas
e defendidas, e por isso a importância da clareza dos aportes teóricos escolhidos,
através da problemática do real (HAESBAERT, 2014).
Partindo dessa problemática constituída, indagamos: Como se dá o uso do
território pelos trabalhadores do turismo de Arraial do Cabo (RJ), mais
especificamente dos trabalhadores da hotelaria, tendo em vista a realidade
multiterritorial e complexa na dimensão do fenômeno do turismo?
Neste sentido, nosso objetivo geral é de compreender sobre o uso territorial
dos trabalhadores do turismo de Arraial do Cabo (RJ), na figura dos trabalhadores
da hotelaria, tendo em vista a realidade multiterritorial e complexa na dimensão do
fenômeno do turismo. Para isso, nos pautaremos pelos seguintes objetivos
específicos: a. compreender as fases socioeconômicas pelas quais passou e passa
Arraial do Cabo; b. descrever o processo de evolução urbana do município de Arraial
do Cabo, com foco no turismo; c. inventariar e mapear os meios de hospedagem de
Arraial do Cabo; d. problematizar a utilização teórica do termo trabalhadores do
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turismo; e. identificar e mapear o território produzido pelos trabalhadores dos meios
de hospedagem do município; f. relacionar os fluxos e mobilidade dos trabalhadores
com o território turístico da cidade; g. entender como se dão os processos
multiterritoriais dos trabalhadores do turismo em vista o espaço turístico.
Para que a pesquisa tenha rigor científico, devemos nos embasar em
estratégias metodológicas que nos guiem ao longo desse percurso. Seguimos,
então, o paradigma da complexidade de Morin (2005) e a proposição da Cartografia
de Saberes de Baptista (2014), assim como Moesch (2004) com suas contribuições
teórico-epistemológicas. A primeira obra trata de uma discussão teórico-filosófica
mais intensa e extensa sobre o método dialógico proposto pelo autor. A segunda e a
terceira tratam de orientações epistemológico-teóricas mais pontuais com foco nos
estudos do Turismo, trabalhos que se apóiam também no próprio Morin (2005).
A complexidade do fenômeno do turismo exige posturas metodológicas mais
atentas que não neguem as contradições e incertezas da realidade. Ao passo que
nos opomos ao paradigma da simplificação, uma nova forma de pensar surge,
sendo capaz de apreender a complexidade do real: o paradigma da complexidade.
Este método nos auxilia na compreensão da realidade a partir dos princípios
dialógico, da recursão e hologramático (MORIN, 2005). Esses princípios nos darão
suporte para passar por todas as trilhas investigativas propostas por Baptista (2014):
saberes pessoais, saberes teóricos e laboratório de pesquisa.
Segundo Morin (2005), o princípio dialógico une duas noções antagônicas
que aparentemente deveriam repelir uma à outra, mas que são indissociáveis e
imprescindíveis para compreender uma mesma realidade. Eles estão unidos sem
que a dualidade se perca na unidade. Já o pensamento recursivo opõe-se ao
determinismo da causalidade linear, o que abre a possibilidade de a causa agir
sobre o efeito e de o efeito agir sobre a causa. O princípio hologramático parte da
ideia de que não só a parte está no todo, mas também que o todo está na parte. Por
exemplo, o indivíduo é uma parte da sociedade, mas a sociedade está presente em
cada indivíduo como um todo, por intermédio de sua linguagem, sua cultura, suas
normas.
Baptista (2014) ao reconhecer o cenário de mutação da ciência, marcado pela
incerteza, admite que “a metodologia deixa de ser uma engrenagem dura e rígida,
definida a priori, e passa a ser construída no processo, a partir de sinalizadores” (p.
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345). Esta abordagem segue a lógica do fazer fazendo, orientando-se por decisões
que emergem do campo.
O que não significa o abandono dos conhecimentos metodológicos
consolidados, pelo contrário, implica a sua consideração abrangente para a
realização de escolhas, a partir do que a autora chama de trama de trilhas. Pautados
nessas premissas, desenvolvemos mais detalhadamente na parte da metodologia
nossas trilhas ao longo da ‘viagem’ (ao campo), uma vez que as “decisões de campo
precisam ser tomadas com base em saberes que emergem do próprio campo da
pesquisa” (BAPTISTA, 2014, p. 352).
De acordo com o momento atual da ciência que contesta os paradigmas do
século XX, o pensamento complexo nos leva a reconhecer as incertezas e
desordens (MORIN, 2005) da realidade espacial marcada pela multiterritorialidade
contemporânea articulada reticularmente ou em territórios-rede (HAESBAERT,
2014). Nesse contexto,

o fenômeno do

turismo tem papel central nas

(re)configurações espaciais nas escalas local e global (FRATUCCI, 2008) e sua
análise crítica contribui para o entendimento do objeto em si e da sua episteme
(MOESCH, 2004).
Resumidamente, a estrutura da dissertação está divida em seis seções.
Após a introdução, esclarecendo a problemática e os objetivos do trabalho, o
segundo capítulo aborda a questão da multiterritorialidade e do turismo e seus
desdobramentos: território e seus processos de territorialização, espaço turístico e o
turismo como fenômeno socioespacial, seus agentes sociais do turismo e o território
turístico em um contexto de mobilidade (HAESBAERT, 2014; 2004; SANTOS, 2008;
LÉVY, 2001).
Já no capítulo seguinte, entendendo que o trabalho no turismo congrega
diferentes atividades laborais, como alimentação, transportes e alojamento etc.,
indagamos se podemos analisar e estudar os trabalhadores e trabalhadoras do
turismo como um coletivo, uma classe ou um grupo?
Para discorrer sobre essa inquietação, nos esforçamos para desconstruir e
reconstruir o termo trabalhadores do turismo, à luz de conceitos e discussões sobre
o espaço e território turístico e a multiterritorialidade (FRATUCCI, 2008, 2009, 2014;
RODRIGUES, 2006), assim como autores que tratam o trabalho e o trabalhador do
turismo (MELLIANI, 2011; MELLIANI; GOMES, 2010; LADKIN, 2011). Para tal, este
capítulo está dividido em duas seções: ‘Trabalho e os trabalhadores do turismo:
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talvez não tão óbvios assim’, ‘Os trabalhadores do turismo e seus processos de
territorialização’ e ‘Afinal, podemos falar em trabalhadores do turismo?’.
O quarto capítulo trata sobre a localidade estudada: Arraial do Cabo,
município do estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido, visto que “o território de,
qualquer forma, define-se antes de tudo como referência às relações sociais (ou
culturais, em sentido amplo) e ao contexto histórico em que está inserido”
(HAESBAERT, 2004, p. 78), é necessário desenvolver mais detalhadamente sobre a
história de Arraial do Cabo destacando seus processos de formação do espaço
urbano e o uso turístico do espaço urbano.
Arraial do Cabo tem sua história composta por três períodos socioeconômicos
distintos, mas que se confundem o que torna sua realidade atual heterogênea,
complexa e instigante. Esses períodos econômicos específicos que afetaram sua
sociedade como um todo são: a pesca; o período da construção, funcionamento e
decadência da Álcalis; e o fenômeno do turismo. Acontecimentos esses, que não
ocorreram de maneira isolada uns dos outros (COSTA, 2015).

Até meados da

década de 1950, a pesca era a principal fonte de renda e reprodução social da
população cabista (gentílico de Arraial do Cabo). A partir disso, com a instalação da
Álcalis, esta passou a ser a principal atividade econômica responsável pela geração
de emprego e renda aos moradores locais, juntamente com a pesca. Com o
encerramento de sua operação em 2006, muitos ex-funcionários voltaram-se
inteiramente para a pesca, que já se encontrava em declínio (CARNEIRO et al.,
2012 apud MENDONÇA; MORAES; COSTA, 2013). O turismo está presente nesses
períodos de maneira menos ou mais intensa. Podemos dizer que com a construção
da Ponte Rio-Niterói na década de 1970 e influências dos fluxos turísticos dos
municípios do entorno Arraial do Cabo teve sua atividade turística potencializada.
Com a rápida dinamização do turismo em Arraial do Cabo na década de 1980,
ocorreu uma ampliação da demanda por residências e terrenos para veraneio,
expandindo os loteamentos (em sua maioria, ilegais) e o surgimento de meios de
hospedagem e marinas (FRATUCCI, 2000b; SANTIAGO; DESLANDES, 2011).
Arraial do Cabo é um município que possui pequena dimensão territorial e
populacional. Aos olhares de muitos não se configura como um laboratório rico de
pesquisa, em comparação a outros destinos e centros urbanos cheios de
peculiaridades, abrangência global, situações mais complexas, até mesmo “reais”
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problemas a solucionar. E por isso, sentimos a necessidade de apontar alguns
motivos para sua escolha.
O primeiro deles é sobre sua crescente relevância no mercado turístico e o
aumento exponencial de visitantes nas últimas três décadas. No entanto, o
município não teve e nem tem algum tipo de planejamento efetivo direcionado ao
turismo, e com isso ocorre superlotação e a degradação de seus recursos naturais e
patrimônios históricos é eminente. Um exemplo dessa relevância no mercado pode
ser comprovado pelo fato de que, até o momento da pesquisa, dentre as cinco
primeiras praias escolhidas como “as melhores praias do Brasil” do website
Tripadvisor, Arraial do Cabo ocupa três posições com as Prainhas do Pontal do
Atalaia, depois a Praia do Farol e a Praia do Forno.
O segundo motivo perpassa pela importância em olhar também as dinâmicas
de pequenas cidades brasileiras, tendo em vista que o Brasil possui uma
significativa quantidade delas, e, por muitas vezes, turismo está presente de maneira
intensiva. Além disso, queremos estimular o olhar a partir de seus territórios e micro
poderes que são exercidos nessas localidades, não somente olhar realizado pelo
viés antropológico, muitas vezes com foco no lugar (conceito relacionado à
identidade).
Um terceiro ponto diz respeito a região turística onde o município está
inserido (mais especificamente Cabo Frio, São Pedro d´Aldeia e Armação de
Búzios). Os municípios possuem muitas características que se completam e
concorrem, além de deterem um grande potencial para o desenvolvimento
sustentável. Nesse contexto, Arraial do Cabo tem grande relevância para os fluxos
turísticos nesta região, uma vez que seus recursos turísticos naturais têm elevada
atratividade.
Somado a essas justificativas, o fato de a autora possuir uma ligação afetiva
com a localidade também contou para a escolha de Arraial do Cabo como objeto de
pesquisa. Podemos dizer que possui olhares híbridos a partir de diferentes
territorialidades ao longo do tempo. Talvez o olhar de moradora, pelo tempo em que
residiu em Arraial do Cabo, e o olhar de turista por frequentar desde sua infância, de
certa forma, a incentivou a pensar sobre o fenômeno do turismo na localidade desde
a sua graduação.
Dando sequência, o quinto capítulo se inicia com a descrição dos nossos
caminhos de

pesquisa,

desdobramento

das discussões do

método

e

o
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aprofundamento sobre as pesquisas exploratórias, amostras e técnicas utilizadas.
Mais especificamente sobre o nosso objeto de pesquisa, escolhemos realizar a
pesquisa com os trabalhadores do setor hoteleiro do município dada a sua dimensão
e importância dentro do setor turístico brasileiro, especialmente no que se refere ao
uso intensivo de mão-de-obra em todos os níveis de formação e qualificação.
A hotelaria contrata um grande número de mão de obra, tanto formal quanto
informal, para diversos setores, como eventos, cozinha/restaurante, recepção,
limpeza etc. Além disso, esses estabelecimentos são importantes para imagem de
um destino turístico, tendo em vista que divulgam a localidade e recebem os
hóspedes em suas instalações sendo responsáveis, em grande parte, pela
experiência do visitante.
Cabe destacar que os caminhos de pesquisa apresentados nesse momento
são de toda a construção da pesquisa, não só o levantamento de campo final com
os trabalhadores (pesquisa aplicada em si). São abordados desde as intenções e
motivações sobre cada escolha (tanto teóricas quanto metodológicas), as mudanças
e descobertas ao logo das trilhas de pesquisa, pesquisas exploratórias em campo
(como a entrevista realizada com a presidente do SinTur) ou por análise documental
(Biblioteca Municipal de Arraial do Cabo), até a pesquisa de campo final nos meios
de hospedagem de Arraial do Cabo.
Na sequência deste capítulo serão apresentados os resultados e discussões
da coleta de campo, divididos entre seus movimentos pendulares diários, de lazer e
sazonais

dos

trabalhadores

do

turismo

e

discussões

acerca

da

multi/transterritorialidade e mobilidade dos trabalhadores do turismo de Arraial do
Cabo, RJ.
Por fim, nossas considerações finais retornarão aos objetivos do trabalho e
serão esclarecidos os resultados da pesquisa e “novos achados”, propostas para
novas abordagens do tema e limitações que enfrentamos ao longo dos caminhos de
pesquisa.
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2 A MULTITERRITORIALIDADE E O FENÔMENO DO TURISMO
Ao mesmo tempo em que a prática do turismo cresceu seus estudos também
têm avançado e, com eles, as mais variadas vertentes multidisciplinares se
consolidam. A interdisciplinaridade, fundamental à análise do turismo como
fenômeno social, cultural, comunicacional, econômico e subjetivo, avança as
fronteiras de uma única disciplina ou de um único campo de saber. Cabe a
academia propor novas abordagens, a partir de uma concepção interdisciplinar
(MOESCH, 2004).
A tradição dos estudos mono disciplinares trouxe ao turismo um reducionismo
na compreensão de sua episteme. Somado a isso, uma banalização em suas
conceituações e consequentemente, sua denominação ora como indústria, negócio,
atividade ou setor e a falta de diálogo entre as disciplinas e apropriação
metodológica de cada campo disciplinar podem empobrecer esse campo de
conhecimento (MOESCH; BENI, 2015).
A interdisciplinaridade não cria uma nova disciplina científica, mas desenvolve
práticas que podem ser intercambiadas entre diferentes pontos de vista ou
interesses disciplinares sob um fenômeno específico ou objeto, sugerindo novas
práticas políticas para aquele campo de conhecimento (MOESCH; BENI, 2015).
Segundo Moesch (2004),
construir uma teoria que dê conta das práticas turísticas deve ser
uma conquista interdisciplinar, em que a cada momento é,
simultaneamente,
produzido
e
produtor,
numa
recursão
organizacional, na qual a parte está no todo e o todo está na parte (p.
336).

Em nossa abordagem sobre o fenômeno, escolhemos o diálogo entre o
Turismo e a Geografia, uma vez que temos o conceito de território como balizador
das nossas discussões. Contudo, não devemos ser ingênuos ao tratar essa troca
interdisciplinar como neutra e sempre benéfica. A interdisciplinaridade pode
‘controlar’ as disciplinas fazendo com que cada uma “pretende primeiro fazer
reconhecer sua soberania territorial, e, à custa de algumas magras trocas, as
fronteiras confirmam-se em vez de se desmoronar” (MORIN, 2005, p. 135).
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Segundo Telles e Valduga (2015), essas trocas ainda estão ocorrendo com
certa disputa:

Do ponto de vista da geografia, o espaço turístico é tratado de
maneira sectária e comumente sem uma interpretação ampliada do
fenômeno turístico. De modo semelhante à pouca apreciação por
parte das ciências sociais, o turismo recebe da geografia certa
displicência, uma vez que esta se redime em dar sequência a
discussões profícuas já iniciadas, e acabar acomodando-se em
apropriações intelectuais como uma especialidade de alguns
interessados. Isto se dá por motivos que variam desde a
impopularidade embutida em um suposto elitismo com relação ao
assunto, até a dificuldade da própria geografia em estabelecer
métodos frente à condição pós moderna e complexa do mundo do
presente. Na primeira variável, observa-se prática confortável, uma
vez que pode se adequar facilmente à “sedução do discurso fácil e
do consenso imediato”, explicada e acusada por Gomes (2009, p. 2729), como a “reprodução da banalidade” na geografia. Na segunda,
encontra-se a própria dificuldade desta disciplina em superar suas
matrizes diversas que acabam por obstruir a necessária interação
com outras áreas (VALDUGA; TELLES, 2015, p. 9).

Antes de nos aprofundarmos sobre a multiterritorialidade e o turismo é
pertinente esclarecer alguns temas de publicações nessa interseção entre Geografia
e o Turismo promovidos até então.
Alguns trabalhos se debruçaram em revisões e pesquisas bibliográficas sobre
a Geografia e o Turismo (ou a chamada Geografia do Turismo). Uns com foco nos
temas e assuntos de publicações em revistas científicas e anais de eventos, outros
abordando um país ou região específica. Dentre esses estudos, selecionamos três
para nos situar sobre o atual estado da arte dos estudos interdisciplinares das áreas,
tanto em âmbito nacional quanto internacional (ALBACH, 2014; MÜLLER, 2014;
HALL; PAGE, 2009).
Albach (2014) dedicou sua tese para analisar a difusão da pesquisa em
Geografia do Turismo na região ibero-americana do mundo. Constatou que a difusão
da pesquisa em Geografia do Turismo é baixa dentro da região e mesmo
internacionalmente, mas que existe corpo teórico e de pesquisadores com potencial
para crescimento. Os países que se destacaram nessas publicações foram: o Brasil,
principalmente com relação às categorias de análise geográfica e o fenômeno
turístico; a Espanha, com destaque para aspectos de planejamento e gestão para o
turismo nos territórios, além de aspectos socioculturais; e o México, principalmente
em estudos socioeconômicos e socioambientais.
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A autora observou que as publicações se apresentam a partir de seis
aspectos da produção científica em Geografia do Turismo: a) os aspectos
geográficos do Turismo; b) os aspectos de pesquisa e ensino em Geografia do
Turismo; c) os aspectos socioambientais do Turismo; d) os aspectos socioculturais
do Turismo; e) os aspectos socioeconômicos do Turismo; f) aspectos de
planejamento e gestão do Turismo (ALBACH, 2014).
O grande número de aspectos identificados pela autora mostra que a
Geografia do Turismo é abrangente sobre diversos aspectos dos estudos do
Turismo. Vai desde a análise geográfica do espaço apropriado pelo e para o turismo,
em suas vertentes culturais, ambientais e econômicas, até sobre características
metodológicas e pedagógicas da discussão, passando também pelo planejamento
da atividade turística.
Já, Hall e Page (2009) ao analisarem as publicações na revista Tourism
Management, observaram que com o desenvolvimento da atividade turística no pósguerra, esta área chama a atenção dos geógrafos como objeto de estudo.
Atualmente, com maior intensidade, pois com a atividade do turismo mais difundida
potencializam-se também os processos de alteridade cultural e territorial. Além
disso, foi visto que relação da Geografia com o Turismo se dá no espaço pelo
estudo da produção do território e da paisagem.
Além da diversidade vista por Albach (2014), Müller (2014) ao analisar as
publicações na revista Tourism Geopraphies, entre os anos de 1999 e 2013,
constatou que o número de autores fora da Geografia está crescendo, o que mostra
que o campo da Geografia do Turismo está se expandindo para além da própria
disciplina. Até o momento de encerramento da pesquisa, 31% das publicações
estavam filiadas a departamentos de Geografia e 28% vinculadas a departamentos
de Turismo. Segundo o autor, esse fato pode vir a fortalecer o campo dos estudos
do Turismo fornecendo maior autonomia de pesquisa em relação à Geografia.
Dentre os países que mais publicam nesta revista destacou os Estados Unidos e o
Reino Unido com 21% cada e Austrália com 13%. Percebeu também que a
representação asiática aumentou dramaticamente desde 2010 e, desde então, tem
crescido no mesmo nível como Europa, América do Norte e Oceania.
Diante desses apontamentos, podemos seguir com o nosso referencial teórico
apoiado em discussões dos processos de territorialização no intuito de nos
aprofundarmos sobre o turismo como fenômeno socioespacial. Posteriormente,
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trataremos sobre os agentes sociais produtores do turismo e o território turístico para
então defender os estudos sobre as mobilidades de todos os agentes sociais, não só
dos turistas.

2.1 TERRITÓRIO E PROCESSOS DE TERRITORIALIZAÇÃO
Um primeiro tópico que julgamos essencial para o entendimento dessas
discussões é o próprio conceito de território. De um modo geral, o espaço antecede
o território, visto que o espaço representado se torna território. Ao representá-lo
alguém já se apropriou dele e, assim, é revelado relações marcadas pelo poder
(RAFFESTIN, 1993). Portanto, o território deve ser observado na multiplicidade de
suas manifestações e também na multiplicidade de poderes, nele incorporado
através dos múltiplos sujeitos envolvidos (HAESBAERT, 2007).
O espaço sempre foi o locus da produção, e por isso sem produção não há
espaço e vice-versa, em movimentos recursivos. O espaço, como realidade, é uno e
total, portanto, a sociedade como um todo atribui, a cada um de seus movimentos,
um valor diferente a cada fração do território, seja qual for a escala da observação.
Nessas frações cada ponto de espaço é solidário aos demais, em todos os
momentos: a isso se chama a totalidade do espaço. Esse tipo de análise apenas
efetua uma separação lógica, a fim de permitir um melhor conhecimento do real
(SANTOS, 2008).
Lefevbre (2008) trata a produção do espaço como sendo gerada a partir da
produção e (re)produção de determinadas relações sociais, vendo no espaço o
desenvolvimento de uma atividade social. O espaço torna-se então, lugar dessa
reprodução, aí incluídos o espaço urbano, os espaços de lazeres, por exemplo. Para
Souza (2013, p. 35), essa produção não seria apenas a produção de bens materiais
(móveis ou imóveis), mas também a produção simbólica e de relações de poder, em
si mesmo, uma relação social, “mais especificamente, uma relação social
diretamente espacializada” pautada por relações de poder.
Milton Santos (1994, p. 15) ao tecer considerações acerca do movimento do
“retorno ao território” às pautas centrais da Geografia, destaca que “é o uso do
território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto da análise social”.
E por isso, ele “pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas
relações de poder, desde o poder mais material das relações econômicas políticas
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ao poder mais simbólico das relações de ordem mais estritamente cultural”
(HAESBAERT, 2004, p. 79).
Podemos considerar que o território é composto por dimensões funcionais e
simbólicas (Quadro 1). O território é funcional especialmente pelo seu papel como
recurso (basicamente os recursos naturais, matérias-primas), muito pautado pelo
valor de troca. Pode ser expresso em processos de dominação e controle físico de
produção e lucro. Já pela ótica simbólica, o território está relacionado com a
identidade, através de processos de apropriação do território como símbolo, abrigo e
segurança afetiva. Essas dimensões nunca se manifestam em estado puro, uma vez
que todo território funcional tem sempre alguma carga simbólica, e todo território
simbólico tem sempre algum caráter funcional, por menos explícito que seja. Por
isso, os estudos dos processos de territorialização devem levar em consideração as
duas dimensões concomitantemente (HAESBAERT, 2004; 2007).

Quadro 1. Território funcional e simbólico
Território de dominância “funcional”

Território de dominância “simbólica”

Processo de Dominação

Processos de Apropriação (Lefebvre)

“Territórios da desigualdade”

“Territórios da diferença”

Território “sem territorialidade”

Territorialidade “sem território”

(empiricamente impossível)

(ex.: “Terra Prometida” dos judeus)

Princípio da exclusividade

Princípio da multiplicidade

(no seu extremo: unifuncionalidade)

(no seu extremo: múltiplas identidades)

Território como recurso, valor de troca

Território como símbolo, valor simbólico

(controle físico, produção)

(“abrigo”, “lar”, segurança afetiva)

Fonte: Adaptado de Haesbaert (2007)

O conceito de território abrange também, discussões sobre duas lógicas
básicas de territorialização: zonal e reticular. A primeira privilegia a homogeneidade
e a exclusividade pelo controle de áreas e limites ou fronteiras de maneira contínua,
por exemplo, o território-zona do Estado. Já a segunda lógica evidencia a
heterogeneidade e a multiplicidade, inclusive no sentido de admitir as sobreposições
espaço-temporais, vista pelo controle de fluxos e polos de conexões ou redes, de
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maneira descontínua (território-rede) (HAESBAERT, 2014). A lógica reticular do
território-rede é ao mesmo tempo complementar e concorrente à lógica zonal dos
territórios tradicionais e, é por isso que elas não devem ser observadas de forma
isolada. À superfície relativamente homogênea e praticamente sem movimento
(zonal, tradicional), acrescentamos outra, mais complexa, em que a rede aparece
como um de seus elementos constituintes, o território-rede. Ao mesmo tempo, o
território-zona não está completamente dissociado de características reticulares, ele
só se definiria como tal pela predominância das dinâmicas zonais sobre as
reticulares (HAESBAERT, 2004)
Souza (2013) quando discorre sobre território-rede, prefere denominá-lo de
território descontínuo, tendo em vista a ponte conceitual entre o território em sentido
usual (que pressupõe contiguidade espacial) e a rede (onde não há contiguidade
espacial). Essa relação do território e rede pode ser vista também, como uma ponte
entre escalas ou níveis de análise:
o território descontínuo associa-se a um nível de tratamento onde,
aparecendo os nós como pontos adimensionais, não se coloca
evidentemente a questão de investigar a estrutura interna desses
nós, ao passo que, à escala do território descontínuo, que é uma
superfície e não um ponto, a estrutura espacial interna precisa ser
considerada. Ocorre que, como cada nó de um território descontínuo
é, concretamente e à luz de outra escala de análise, uma figura
bidimensional, um espaço, ele mesmo um território (...) temos que
cada território descontínuo é, na realidade, uma rede a articular dois
ou mais territórios contínuos (SOUZA, 2013, p. 93/94).

Haesbaert (2004, p. 279) ao articular seu raciocínio sobre território-rede,
afirma que a “nossa experiência espaço-temporal dita pós-moderna, onde controlar
o espaço é indispensável à nossa reprodução social não significa (apenas) controlar
áreas e definir “fronteiras”, mas, sobretudo, viver em redes”. Destaca ainda que
nossas próprias identificações e referências espaço-simbólicas são feitas não
apenas no enraizamento, no fixo, mas também na mobilidade. Por isso,
“territorializar-se significa também, hoje, construir e/ou controlar fluxos/redes e criar
referenciais simbólicos num espaço em movimento, no e pelo movimento”
(HAESBAERT, 2004, p. 279). Movimento esse dotado de significado e de
expressividade para quem o constrói e/ou para quem dele usufrui.
Mais especificamente sobre a noção de territorialidade, Haesbaert (2014)
defende que suas discussões devem estar sempre associadas às concepções de
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território correspondentes das escolhas do pesquisador e da realidade vista. Para
tanto, é necessário mapear as distintas possibilidades de se trabalhar com a relação
entre território e territorialidade, que se estende desde a indistinção até a completa
separação entre eles.
Para Raffestin (1993, p. 160), a territorialidade seria constituída pelo conjunto
de relações entre sociedade, espaço e tempo, tendo como resultado a “maneira pela
qual as sociedades satisfazem, num determinado momento, para um local, uma
carga demográfica e um conjunto de instrumentos também determinados, suas
necessidades em energia e em informação”. Considerando o tempo uma variável
importante, Raffestin (1993) diz haver uma territorialidade estável e uma
territorialidade instável. Na primeira, nenhum dos elementos sofrem mudanças
sensíveis em longo prazo. Já na segunda, todos os elementos sofrem mudanças.
Entre essas duas situações extremas, teríamos outros casos, nos quais um ou dois
dos elementos podem mudar, enquanto o outro ou os outros permanecem estáveis.
Já Sack (2011) define territorialidade como a tentativa, seja por um indivíduo
ou por um grupo social, de afetar, influenciar ou controlar fenômenos e relações,
uma vez que tem a intenção de delimitar e assegurar seu controle sobre certa área
geográfica. A seu ver, a área geográfica controlada seria o território em si. Afirma
que “essa definição formal não nos diz apenas o que territorialidade é, mas sugere o
que ela pode fazer” (SACK, 2011, p. 80).
A territorialidade seria a possibilidade de controle da acessibilidade, podendo
ser definida em três relações interdependentes: a) a territorialidade envolvendo uma
forma de classificação ou definição por área; b) a territorialidade contendo uma
forma de comunicação que informa o limite/fronteira; c) a territorialidade envolvendo
uma tentativa de “impor o controle sobre o acesso a uma área e às coisas dentro
dela, ou às coisas que estão fora dela, através da restrição das coisas de dentro”
(SACK, 2011, p. 81).
Haesbaert (2014) pontua que não devemos nos limitar a tratar a
territorialidade somente como um aspecto abstrato, como condição teórica para a
existência do território, mas também entendê-la como material e imaterial ou como
espaço vivido. Articulando essas leituras, teríamos desde a territorialidade como
uma concepção mais ampla que o território, em que todo território corresponderia
uma territorialidade, mas nem toda territorialidade teria necessariamente um território
(como a Terra Prometida dos Judeus), até a territorialidade como algo mais restrito
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(uma simples dimensão do território). Além disso, teríamos a possibilidade de uma
abordagem que separa e distingue claramente territorialidade e território.
Entendendo que os processos de territorialização, ou seja, de dominação e/ou
apropriação do espaço, variam muito ao longo dos tempos e dos espaços, o
conceito de território, agora complexificado, se desdobra em outras variações como
territorialização (o processo de criação de um território), desterritorialização (a
destruição dos vínculos territoriais) e ainda a reterritorialização (‘adequação’ a um
novo território) (HAESBAERT, 2014).
Com esses processos de abertura e fechamento de territorialidades mais
intenso, dinâmico e volátil da atualidade, Haesbaert (2004), em alguns casos,
prefere falar não em desterritorialização simplesmente, mas em multiterritorialidade,
uma vez que nos processos de territorialização muito mais do que perdendo ou
destruindo territórios, vivenciamos, na maioria das vezes, a intensificação e
complexificação de um processo de reterritorialização muito mais múltiplo,
multiterritorial.
Experimentamos diversos movimentos complexos de territorialização, com
múltiplas formas de organização territorial, que inclui a vivência concomitante de
diversos territórios ou mesmo a construção de uma territorialização no e pelo
movimento.

A

essa

nova

realidade,

Haesbaert

(2004)

chamou

de

multiterritorialidade, entendida também como a ocorrência de diversos territórios
sobrepostos no espaço.
A multiterritorialidade, assim como as discussões sobre territorialidade indica
que, além de condição genérica para a existência de um território (funcional), a
dimensão simbólico-identitária na multiterritorialidade também se faz presente.
Podemos entender que a multiterritorialidade tanto pode ser associada a uma
multiterritorialidade mais funcional, no sentido da mobilidade concreta através de
diversos territórios, como a uma multiterritorialidade no sentido mais simbólico, que
por sua vez, são não obrigatoriamente coincidentes (HAESBAERT, 2014).
Podemos ilustrar esses processos de territorialização a partir da observação
dos movimentos de um migrante, por exemplo. Quando um indivíduo migra de um
país para o outro ele se desterritorializa de seu país natal e se reterritorializa no
novo país. Nesse processo, sua desterritorialização, ou seja, o afastamento de um
território anterior não ocorre de maneira cartesiana e abrupta, uma vez que ele
carrega consigo referenciais simbólicos e subjetivos do local de origem. Ao,
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obrigatoriamente, se reterritorializar também incorpora sua cultura na localidade, nas
pessoas, no lugar (por mais sutil que seja) e vice e versa. Então, sua
desterritorialização

estreitamente

funcional

(movimento

concreto)

não

necessariamente afeta a dimensão simbólica, e por isso ele está vivenciando
múltiplos territórios de uma maneira complexa, multiterritorial.
Segundo Haesbaert (2004), teríamos vivido sempre uma multiterritorialidade,
pois a vivência de vários territórios ao mesmo tempo não é algo novo, visto que toda
relação social implica uma interação territorial, um entrecruzamento de diferentes
territórios.

Todavia,

a

multiterritorialidade

contemporânea

está

articulada

reticularmente ou em territórios-rede, enquanto a multiterritorialidade ‘moderna’, mais
zonal, estava articulada em territórios de redes. Essa mudança não é vista apenas
quantitativamente, pelo maior número de territórios sobrepostos, mas também
qualitativamente. Temos a possibilidade de combinar a intervenção e a vivência ao
mesmo tempo de uma enorme gama de diferentes territórios, onde não podemos
mais distinguir claramente onde começam e onde terminam ou aonde irão (re)surgir
(HAESBAERT, 2004).
Para aquele autor, a rede é elemento constituinte do território, sendo ao
mesmo tempo inseparável da própria zona ou área, pois sem a rede não há controle
de uma área para efetivar seus fluxos e conexões. Assim, nessa perspectiva mais
analítica, rede possui um sentido mais amplo e operacional como componente
indissociável do espaço, no sentido relacional, e quando sua manifestação se dá a
partir da dominância de uma lógica reticular, surge a possibilidade de falar hoje em
território-rede (HAESBAERT, 2014).
A multiterritorialidade “moderna”, resultado de uma sobreposição simultânea
de “múltiplos territórios”, por encaixe de vários territórios-zona todos dentro do
mesmo padrão de relações de poder, tem preocupação com o controle de fluxos
pelo controle de áreas, quase sempre contínuas e de fronteiras claramente definidas
– o que podemos relacionar com a definição de territorialidade de Sack (2011) no
sentido de controle da acessibilidade de áreas. Segundo Haesbaert (2004), este
controle dependendo do tipo (mais funcional ou mais simbólico) e dos sujeitos que o
promovem (a grande empresa, o Estado, os grupos locais etc.), adquire níveis de
intensidade os mais diversos.
Nesse contexto, Lévy (2001) afirma que esta realidade estaria pautada no
espaço

das

mobilidades

organizadas,

articuladas

em

redes

fortemente
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hierarquizadas e fracamente comutadas com territórios. Imagina-se um nó central, o
lugar de residência, por exemplo, em que se conectam numerosas e diversas
arestas, conduzindo para o lugar de trabalho, o supermercado, o cruzamento
rodoviário, a estação, os emissores de programas televisivos ou os servidores
telemáticos. Os pontos de chegada são lugares ao mesmo tempo fracos e
separados de modo pouco reversível uns dos outros. A prática dos espaços urbanos
se encontra de fato empobrecida pela necessária programação dos deslocamentos.
Já a multiterritorialidade atual, pós-moderna, aparentemente mais complexa,
reticular, pelo seu caráter sucessivo onde se conjugam territórios descontínuos ou
territórios-rede, permite percorrer consecutivamente diversos territórios, sendo
relacionada com o controle dos fluxos. Nesse contexto de redes, a mobilidade física
também

é

facilitada,

permitindo

a

classe

hegemônica

contemporânea

deslocamentos mais flexíveis. É importante acrescentar a esta mobilidade física
("multiterritorialidade sucessiva") a “mobilidade virtual" ou uma "multiterritorialidade
simultânea" (territórios-rede flexíveis) (HAESBAERT, 2007).

Trata-se assim de vivenciar essas múltiplas modalidades, de forma
simultânea (no caso da mobilidade "virtual", por exemplo) ou
sucessiva (no caso da mobilidade física), num mesmo conjunto que,
no caso dos indivíduos ou de alguns grupos, pode favorecer mais
uma vez, agora não mais na forma de territórios zona contínuos, um
novo tipo de "experiência espacial integrada". (HAESBAERT, 2007,
p. 39)

Nas mobilidades contemporâneas, a zonas urbanas se mostram mais densas,
e os nós das redes são territórios multidimensionais fortes (residência, trabalho,
diversos lugares de percurso de formação, de consumo e de cultura) e as linhas são
os “lugares-movimento”. Existem outros territórios de formas menos circulares e de
temporalidades mais curtas, mas ainda assim territórios expressivos e contínuos
(estações, aeroportos, trens, restaurantes de beira de estrada ou mesmo as cabines
de automóveis) (LÉVY, 2001).
Essa experiência da mobilidade também pode reforçar desigualdades e
exclusões, ao somente permitir que grupos mais privilegiados usufruam de uma
multiplicidade de territórios móveis, seja no sentido da sua sobreposição num
mesmo local, seja na sua conexão em rede por vários pontos do mundo, geradora
de territórios-rede flexíveis. Nesse contexto, o que é relevante é ter acesso aos
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meios que possibilitem a maior mobilidade física dentro das redes ou aos pontos de
conexão que permitam lidar com as múltiplas modalidades de territorialidade
existentes. E por isso, as redes possuem caráter ao mesmo tempo “territorializador e
desterritorializador, o que faz com que os fluxos que por elas circulam tenham um
efeito que pode ser ora de sustentação, mais interno ou construtor de territórios, ora
de desestruturação, mais externo ou desarticulador de territórios” (HAESBAERT,
2004, p. 293).
O que importa não é apenas o estar em movimento, mas a possibilidade que
temos de desencadear esse movimento quando precisarmos ou quisermos. Dado
isso, tais realidades móveis não ocorrem para todos e muitos menos se manifestam
nas mesmas intensidades. Se para alguns grupos as distâncias se comprimiram com
os novos meios tecnológicos possibilitando o trânsito por múltiplos territórios, para
muitos outros as distâncias se tornaram proporcionalmente até maiores em relação
a outros territórios. Ao viver em uma espécie de clausura, seja econômica, seja
(ainda) física, seja cultural e/ou política, permanecem presos na velha territorialidade
funcional construída entre a casa e o trabalho (HAESBAERT; MONDARDO, 2010).
Na visão de Santos (1994), a rede seria um instrumento que possibilita a
conexão do local com o global a partir de relações verticalizadas (reticulares),
enfraquecendo assim as articulações horizontais (contínuas) focadas no lugar. Por
isso, o autor insiste em trazer de volta a discussão sobre o espaço banal, o que seria
o território de todos. A noção de espaço banal ressurge para contrapor essa lógica
de redes, que segundo Santos (1994), se configuram como território daquelas
formas e normas ao serviço de alguns, cujo comando, produção, disciplinarização,
normatização e racionalidade é imposto pelo mercado universal e pelos governos
mundiais no âmbito da globalização perversa.
As redes, também vistas como formas ou meios constituídos por
determinados

sujeitos,

abrangem

características

tanto

funcionais

quantos

simbólicas.

A própria multiterritorialidade contemporânea pode, portanto,
favorecer processos de territorialização por hibridização, seja através
de nossa crescente mobilidade física, articulando mais de um
território, como ocorre com os migrantes em diáspora, seja pela
própria diversidade territorial in situ, como ocorre especialmente em
certos espaços mais cosmopolitas das grandes cidades globais.
Nestas, em espaços relativamente restritos, às vezes um mesmo
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bairro, pode interagir um número culturalmente muito diversificado de
pessoas e grupos (HAESBAERT; MONDARDO, 2010, p. 31).

Diante disso, é correto afirmar que a territorialização se faz hoje em grande
parte no contexto desses diversos territórios-rede. Por outro lado, a mobilidade,
como instrumento de poder, não só no que tange a desigualdade no acesso a
diferentes velocidades e tipos de deslocamento, como também sobre como o
deslocamento rápido de uns, afeta o tipo de deslocamento e acesso a recursos de
outros. Para Massey (1993 apud HAESBAERT, 2004), essa mobilidade diferencial e
o controle de alguns grupos podem enfraquecer de forma ativa o poder de outras
pessoas, ou seja, a compressão espaço-tempo de alguns grupos pode destruir o
poder de outros grupos. De alguma forma, territorializar-se implica, atualmente, na
ação de controlar fluxos, de estabelecer e comandar redes. No entanto, tais redes
jamais são completamente desmaterializadas, estão sempre (re)desenhando
materialmente territórios, reterritorializando, criando novos territórios com uma carga
muito maior de imaterialidade. Atrelado a uma forte carga simbólica inédita muitas
vezes na própria velocidade e volatilidade impostas pela lógica do mercado
(HAESBAERT, 2004).
Um desdobramento da multiterritorialidade é a transterritorialidade. Segundo
Haesbaert (2014, p. 285), “a transterritorialidade é a manifestação de uma
multiterritorialidade em que a ênfase se dá no estar-entre, no efetivamente híbrido,
produzido através dessas distintas territorialidades.”
Enquanto a multiterritorialidade pode implicar a passagem de um território (ou
territorialidade) para outro, assumindo-se novas condições em momentos diferentes
de um mesmo processo, a transterritorialidade vai além. Envolve não apenas o
trânsito ou a passagem de um território ou territorialidade a outra, de uma escala a
outra, mas a transformação efetiva dessa alternância em uma situação nova, muito
mais híbrida com a vivência concomitante de múltiplos territórios, articulados e
sobrepostos (HAESBAERT; MONDARDO, 2010).
O interesse se encontra na condição de possibilidade de inserção em
“território alheio” (que também passa, assim, de forma ambivalente, a ser nosso), a
partir de movimentos de entrada, saída e/ou trânsito por essas territorialidades, tanto
no sentido funcional quanto simbólico (HAESBAERT; MONDARDO, 2010).
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2.2 TURISMO COMO FENÔMENO SOCIOESPACIAL
Ao passo que consideramos o turismo como fenômeno, devemos entendê-lo,
muito além de sua prática como atividade turística, uma vez que é resultado de
práticas sociais trazendo com ele discussões de caráter mais subjetivo.
Mas, o que é o fenômeno (turístico)? Segundo Moesch (2004, p. 353),
fenômeno “é a atualidade imediatamente dada à observação empírica efetiva,
positivamente efetuada, manifestando-se numa constatação”. Ao entender o objeto
turístico em si como o fenômeno, torna-se inerente a sua apropriação de forma
ampliada, tendo como categorias formadoras o caráter humano, social, cultural,
ambiental, além do econômico, possibilitando assim a percepção do seu todo
(MOESCH, 2004).
Fenômeno é o próprio objeto de estudo pautado nas práticas sociais, tendo o
indivíduo como centralidade. O objeto de estudo do Turismo é um objeto em
construção, pois o fenômeno turístico é um acontecimento fundador ao ter como
motor as práticas sociais, sendo um processo humano (MOESCH, 2004).
A atividade econômica é resultado do acontecer do fenômeno socioespacial
do turismo e, por isso não deve ser estudada, ordenada e planejada de forma
separada dele, uma vez que um é produtor e produto do outro, recursivamente.
Segundo Fratucci (2014, p. 91), a “dicotomia que observamos entre a
complexidade do fenômeno turístico e a importância da atividade econômica por
ele gerada acabam por afastar duas categorias de análise que no fundo são
complementares e que se retroalimentam constantemente” em relações recursivas
intensas (MORIN, 2005). “Sem a Ciência do Turismo, o Turismo como atividade
industrial não teria sentido; sem o reducionismo determinista do Turismo como
indústria, a Ciência do Turismo não teria história” (MOESCH, 2004, p. 369).
A Geografia traz sua visão do turismo como fenômeno socioespacial, que
diante de sua constelação ou sistema de conceitos enriquecem os estudos do
Turismo, e vice-versa. Este sistema de conceitos está mergulhado na categoria
espaço (espaço-tempo e espaço geográfico), se (re)ordena constantemente a partir
das problemáticas enfrentadas e das bases teóricos-filosóficas que são acionadas
para melhor defini-las. O primeiro círculo envolto no espaço é o conceito de região,
que pode ser considerada como um conceito relacionado com as distintas i-lógicas
de construção do espaço geográfico. Os outros conceitos que formam essa
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constelação ficam em sua volta equidistantemente: o primeiro é o conceito de
ambiente que é a relação sociedade-natureza; outro é território, conceito relacionado
às relações de poder, articulado também através das variações des-reterritorialização; o lugar que é pautado no espaço vivido, no subjetivo das
interrelações sociais; e, por último, a paisagem seria o espaço como representação
(HAESBAERT, 2014).
Tal organização conceitual pode nos auxiliar na escolha dos caminhos
teóricos sobre o turismo e geografia que desejamos seguir. Portanto, nos
pautaremos nas discussões sobre espaço turístico, território turístico e lugar
turístico, considerando também suas variações, como a multiterritorialidade.
O espaço geográfico é formado por um conjunto indissociável, solidário e
contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações que não devem ser
considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá
(SANTOS, 2008). Por isso, ao entender que o turismo é uma das variáveis que
compõe a configuração territorial, a partir de seu uso, Telles e Valduga (2015, p. 8)
propõem entender o fenômeno “não somente como uma camada técnica sobreposta
ao espaço, mas como abertura interpretativa de uma realidade”.
Diante disso, o espaço turístico não se encerra em si, ele é o espaço
receptáculo ao mesmo tempo em que é o espaço emissor. É o espaço da
desterritorialização e da reterritorialização (incluímos a multiterritorialidade), do
nomadismo e do sedentarismo (entendendo também a partir da i-mobilidade),
formado também pelas redes técnicas, que podem ser imperfeitas e que permitem
os fluxos (VALDUGA, 2012), que somados aos fixos compõem o espaço geográfico
(SANTOS, 2008).
Portanto, o turismo como uma prática social que envolve o deslocamento de
pessoas pelo território tem o espaço geográfico como seu principal objeto de
consumo (CRUZ, 2001). O espaço turístico não se limita à ideia de destino e de
espaço de oferta e demanda, uma vez que deve ser observado a partir da
inseparabilidade entre sujeito/tempo/espaço e de sua complementaridade com o
eixo origem/ligação/destino (VALDUGA, 2012).
Segundo Telles e Valduga (2015), o espaço turístico constitui-se como uma
categoria base para as abordagens metodológicas que se apóiam em outros
conceitos de grande relevância nas pesquisas em turismo, tais como: paisagem,
lugar, região, planejamento territorial, governança, entre outros.
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Telles e Valduga (2015) ao defenderem o uso do termo espaço turístico
realizam movimentos de desconstrução e reconstrução conceituais. Primeiro, a partir
da separação do espaço turístico entre espaço geográfico do turismo (o espaço é
avaliado desde seu caráter inerentemente social e varia de acordo com correntes do
pensamento geográfico atendendo à sua característica eminentemente social) e o
espaço aplicado do turismo (perspectivas que apenas tangenciam o espaço,
eximindo-se de seu teor conceitual, e das superações paradigmáticas da própria
geografia). Posteriormente, realizam a reconstrução do espaço turístico atentando à
contribuição

epistemológica

interdisciplinar,

a

partir

do

entendimento

da

multiescalaridade e multidimensionalidade do fenômeno.
A multiescalaridade é o fator que leva em consideração a simultaneidade de
ações, noção dialógica dos vetores territoriais e convergência das noções de espaço
e tempo e sistemas de ideias e ações, fluxos temporais. O olhar a partir da
multidimensionalidade do espaço turístico abrange seu caráter cultural, político e
econômico em coexistência, sendo a totalidade do território como expressão não
setorial de uma realidade em transformação, que conduz a discutir, por fim, a
turistificação. Neste contexto, a turistificação é vista como um desencadeamento de
ações a partir de usos turísticos específicos que adquirem particularidades em cada
lugar. Turistificação como totalidade, e não como reducionismo analítico, permite a
ampliação do olhar para a análise do espaço turístico (TELLES;VALDUGA, 2015).
Em uma ótica oposta de espaço turístico, Boullón (2002) afirma que o espaço
turístico é a consequência da presença e da distribuição territorial dos atrativos
turísticos, acrescidos da infraestrutura turística e dos equipamentos e serviços
turísticos, que por sua vez são a matéria prima do turismo. Em seu olhar
estritamente lançado ao planejamento do espaço físico, afirma que quando os
técnicos trabalham na determinação do espaço turístico delimitam em um mapa qual
seria a melhor forma de representar o espaço que interessa aos planejadores
físicos.
Acreditamos que somente esta definição não supre o aporte conceitual
necessário para se estudar o fenômeno turístico em sua totalidade, pois o espaço
“só seria facilmente distinguível das relações sociais se ele fosse redutível à
materialidade” (SOUZA, 2013), o que não vem ao caso quando se trata do turismo,
em que se pressupõe também a (re)produção e (re)organização do espaço pelos
agentes sociais nele intrínseco.
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O turismo em toda sua complexidade é expresso pelas relações sociais e pela
materialização territorial que engendra no processo de produção do espaço.
Portanto, ainda que o fenômeno não se restrinja aos aspectos físicos, não podemos
negar a concretude do espaço turístico expressa pelo seu território (RODRIGUES,
1997), com características majoritariamente funcionais.
Para Rodrigues (1997, p 43), a dificuldade para definir-se o espaço turístico
se encontra na tentativa de captar o peso ou a força que essa atividade exerce na
produção do espaço.

O turismo na sua enorme complexidade reveste-se de tríplice
aspecto com incidências territoriais específicas em cada um deles.
Trata-se de fenômeno que apresenta áreas de dispersão
(emissoras), áreas de deslocamento e áreas de atração (receptoras).
É nestas que se produz o espaço turístico ou se reformula o espaço
anteriormente ocupado. É aqui também que se dá o consumo do
espaço (RODRIGUES, 1997, p.43).

O turismo contemporâneo visto como fenômeno socioespacial através de
seus agentes sociais produz o espaço a partir de processos territorializantes
(FRATUCCI, 2014), não só pautados pelos fixos, mas também pelos fluxos e
mobilidades de cada um deles. Uma mobilidade como atribuição de sentido,
sobretudo, quando relacionada como elemento de destaque da territorialização. Por
isso, “o turismo na produção do espaço geográfico, ou seja, sobre a criação de
territórios turísticos, deve considerar o conjunto de relações em que se desenvolve a
atividade” (CRUZ, 2001, p. 12).
Entendendo que o espaço antecede o território, e que o mesmo só se
concretiza a partir dos processos de apropriação e uso dos agentes sociais, Fratucci
(2014) recomenda, em seu olhar, a utilização da categoria território do turismo.
Para Knafou (1996), o turismo como fenômeno socioespacial contemporâneo
se apropria dos espaços pela sua produção e os tornam territórios turísticos, a partir
de processos que ele denomina como turistificação.
O autor define diferentes relações com o turismo e o território, que por sua
vez tem ligação com o processo de turistificação. Na primeira possibilidade, o autor
argumenta que apesar da turistificação de uma parte do espaço mundial, com o
progresso nos transportes e o aumento das facilidades de acesso, ainda existem
muitos territórios sem turismo. A segunda possibilidade consiste na existência de um
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turismo que não é resultado da iniciativa de turistas, mas de operadores voltados
para o mercado, não sendo suficiente para caracterizar um território turístico por não
ocorrer uma real apropriação do espaço pelos turistas, sendo apenas lugares de
passagem, onde o turista só faz uma incursão (turismo sem território). A terceira e
última possibilidade de relação entre turismo e território corresponde à existência do
território turístico, criado pelos turistas, mais ou menos retomado pelos planejadores
e operadores da atividade turística (KNAFOU, 1996).
Sobre um mesmo trecho de espaço ocorrem diversos processos de
territorialização que se superpõem e compõem o território do turismo, composto
pelos territórios produzidos por cada um dos agentes sociais responsáveis pelo
acontecer do fenômeno turístico, a saber, territórios dos turistas, dos agentes do
mercado, do poder público, dos trabalhadores da atividade (diretos e indiretos) e do
território da população local dos destinos turísticos (FRATUCCI, 2014).
Nos processos de planejamento e de gestão desses territórios é
condição sine qua non a contemplação das relações e interações
que se estabelecem entre os territórios de cada agente social, pois é
a partir delas que se estabelece o território do turismo, em sua
concretude e totalidade (FRATUCCI, 2014, p. 93)

A ocorrência desses diversos territórios dos agentes sociais do turismo
sobrepostos no mesmo espaço pode ser analisada pela ótica da multiterritorialidade
(HAESBAERT, 2004). De um modo geral, o território como espaço focalizado a partir
das relações de poder, seja por dominação ou por apropriação, manifesta hoje um
sentido multiescalar e multidimensional que só pode ser devidamente apreendido
dentro de uma concepção de multiplicidade, tanto na perspectiva de convivência dos
diversos tipos de território quanto da construção efetiva da multiterritorialidade.
E, é nesse sentido que Rodrigues (2006), ao tratar sobre o fenômeno do
turismo, afirma que o território turístico resulta da prática turística, ao mesmo tempo
em que a concretiza é transformado por ela, através de um processo dialético de
desterritorialização e reterritorialização, perpassando a multiterritorialidade.
Segundo Rodrigues (2006), o turismo é uma prática social marcada pelo
hibridismo territorial, afirmação que converge com as colocações de Haesbaert
(2014) sobre as territorialidades contemporâneas. Os territórios se sobrepõem
subjugados às novas temporalidades, e o resultado é que nada será como antes,
considerando-se que a dinâmica territorial é sempre um processo contínuo de
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criação e recriação de territorialidades. Nesse contexto, todos os sujeitos inseridos
no fazer turismo “são envolvidos em relações sociais complexas que modificam de
forma dialética o território que se transforma no seu todo ou em partes, o que
igualmente irá produzir a transformação do todo” (RODRIGUES, 2006, p. 301).
O encontro dos turistas com a comunidade receptora é proposto por Fratucci
(2000a) no âmbito do lugar turístico e também pelo conceito de entre-lugar turístico
de Castrogiovanni (2009). O lugar turístico pode ser entendido como o território onde
o turismo acontece, no qual ocorrem interações e inter-relações temporárias entre o
anfitrião e o turista que irão permitir um contato direto entre eles e o reconhecimento
da existência do outro, recíproca e simultaneamente. Nesse jogo de relações nas
dimensões globais e locais, o turismo representa apenas uma parte de um imenso
jogo de relações, sendo

resultado das ações dos seus diferentes grupos de agentes sociais
produtores, constitui-se em um sistema complexo, aberto, dinâmico e
em eterno movimento, o que torna o trabalho de quem o pensa
bastante árduo e sempre incompleto. Cada um dos agentes sociais
age e interage com os outros agentes sociais de maneira quase
sempre aleatória, sazonal e diacrônica, o que nos impede de pensar
o turismo como um sistema fechado ou completo. Entretanto, esse
movimento entre os diversos agentes sociais sempre se dá em uma
dimensão espacial específica, o que torna o espaço um dos pontos
de partida para a compreensão de todo o processo de produção do
turismo (FRATUCCI, 2000a, p. 90).

O lugar turístico pode ser compreendido como o trecho do espaço onde os
fragmentos das redes mostram sua dimensão social concreta, pois é nele que o
fenômeno turístico ocorre, solidária e repetitivamente, fruto da diversidade e das
incertezas das relações entre a população local residente e os turistas. Enquanto
para o turista o lugar turístico é o espaço e o momento efêmero de uma experiência
real e direta, de descoberta de si e do outro, para o habitante local é o lugar de vida,
é a sua dimensão de vida, espaço vivido. Desse modo, o lugar turístico passa a
existir como um espaço relacional turista/habitante, efêmero para o primeiro e
permanente para o segundo (FRATUCCI, 2000a).
O

entre-lugar

turístico

seria

“a

lugarização

do

espaço

geográfico,

substanciada pelo sujeito visitante na dialogicidade estabelecida entre o seu lugar
(lugar conhecido) e o lugar/não-lugar visitado (desconhecido)” (p. 8). Ele é simbólico
em sua existência, construído a partir da densidade representativa relativa à cultura,
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e depende diretamente das incorporações tempo-espaciais do sujeito visitante. O
visitante confunde o lugar de origem com o lugar/não-lugar visitado e, por
conseguinte, este subespaço passa a ser uma parte do todo que é espaço turístico
(CASTROGIOVANNI, 2009).

2.3 OS AGENTES SOCIAIS PRODUTORES DO TURISMO E O TERRITÓRIO
TURÍSTICO
No âmbito dos estudos do Turismo atualmente, torna-se inconcebível estudar
a geografia de uma cidade, de uma região, ou ainda de um país, sem se interessar
pelas pessoas que nela vivem. Entender o espaço urbano apenas como palco ou
como mero pano de fundo para os acontecimentos não é suficiente. Torna-se
imprescindível olhar a cidade como um espaço vivido, grande propulsor e
fomentador para os acontecimentos de ordem política, econômica e cultural no
desenvolvimento das cidades, a partir de relações de poder exercidas pelo uso dos
territórios.
Segundo Lévy (2001), há uma infinidade de cidades numa cidade. Uma
multidão de micro acontecimentos que (re)produzem o espaço a partir do indivíduo.
No interior deste conjunto cada um pode inventar a sua cidade, escolhendo os
lugares que lhe interessam e eliminando outros. O autor ainda destaca que isso não
significa que o capital espacial seja o mesmo para todos, uma vez que as
desigualdades são óbvias, mas não podem ser facilmente classificáveis segundo
uma escala única ou dual.
Por isso a necessidade de entender a fundo os agentes que estão envolvidos
nos processos de territorialização do fenômeno do turismo. O espaço urbano se
mostra complexo e dinâmico sendo produzido através de seus sujeitos, se
mostrando como um grande laboratório para os pesquisadores. Sobretudo, se
pensarmos na variedade de abordagens e vieses que podem se pautar.
Um primeiro passo para esse entendimento pode ser dado no sentido de levar
em consideração que a ação humana tende a transformar o meio natural em espaço
social, isto é, o meio é moldado pela intervenção do homem no decorrer da história
(SANTOS, 2008). Os processos de apropriação espacial variam no tempo e espaço;
o turismo, como prática social, contribui para (re)configurar esses espaços através
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dos seus agentes sociais a partir dos seus processos de territorialização, pautados
nos fixos e nos seus fluxos, na mobilidade.
Ao trazer o foco para os indivíduos do fenômeno turístico, chamados também
de agentes sociais (atores ou sujeitos), alguns autores se dedicaram a discorrer
sobre eles e, por vezes, classificá-los para um melhor entendimento, de acordo com
suas perspectivas, como Fratucci (2008) e Paiva e Vargas (2010).
Para Fratucci (2008), a partir de seu olhar geográfico, os agentes sociais
produtores do turismo e da atividade por ele gerada são ativos e passivos e
estabelecem uma rede complexa de relações.

Assumindo o entendimento do agente como fator capaz de produzir
um efeito sobre determinado fato ou atividade, os agentes sociais
produtores do turismo compõem-se de pessoas, grupos sociais,
empresas/firmas e instituições com poder de gerar um efeito sobre o
fenômeno e/ou sobre a atividade turística, ou seja, com capacidade
de intervir, modificar ou influenciar o seu curso (FRATUCCI, 2008,
p.74).

Nesse sentido, o autor pautado pela lógica territorial, define que os agentes
sociais produtores do turismo considerados são os turistas, o mercado turístico, o
poder público, a população residente, que se dividem em trabalhadores diretos,
trabalhadores indiretos e a população residente não envolvida com o turismo
(diretamente).
Os turistas ou visitantes, possuem territorialidade flexível e sazonal pautados
pela lógica do ócio/lazer e se apropriam dos valores materiais e imateriais dos
destinos turísticos. Eles irão se territorializar temporariamente com menos ou mais
intensidade, estabelecendo redes de relacionamentos mais ou menos fluidas.
Já no que tange a comunidade local, sua territorialidade nos destinos
turísticos é modificada. A população residente pode ser envolvida com o turismo ou
não. Os trabalhadores diretos é o grupo de agentes sociais que tem no turismo o
meio principal de obtenção de renda para sua sobrevivência, podendo ser informais
e formais. Já os trabalhadores indiretos têm importante função no turismo de um
destino, graças a complexidade da cadeia produtiva. A população residente não
envolvida com o turismo é o agente social ‘menos reconhecido’ pelo sistema
turístico, mas de importância estratégica para o seu funcionamento, pois cede o
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direito de uso do seu espaço de vida para o uso temporário dos turistas (FRATUCCI,
2008).
Os agentes do mercado turístico são regidos pela lógica do capital que surge
a partir das necessidades geradas pelos deslocamentos temporários do turista. Já o
poder público/Estado, na teoria, age no sentido de utilizar o turismo como uma
ferramenta para implantação de processos de desenvolvimento locais, além de
estabelecer regras e normas para o sistema turístico (FRATUCCI, 2008).
Outro trabalho que destacamos sobre esse tema é o de Paiva e Vargas
(2010). Em seus olhares voltados para a arquitetura e o urbanismo, identificaram e
analisaram os principais agentes responsáveis pela produção e consumo do espaço
apropriado pelo turismo relacionado à modalidade de turismo de sol e mar. São eles:
o Estado, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, os proprietários dos
meios de produção e consumo, os residentes e os turistas.
Aqueles autores observam o Estado como proprietário dos meios de
produção, também como proprietário fundiário (ao deter a propriedade sobre
diversos lugares que possuem atributos turísticos) e como promotor imobiliário
(quando cumpre o papel de agenciar não somente localizações específicas de
interesse turístico, mas a Cidade ou mesmo o Estado). Os outros dois agentes,
promotores imobiliários e o os proprietários fundiários, interferem na valorização das
propriedades e do uso do solo, principalmente naquelas localizadas próximas as
áreas litorâneas, como objetivo de aumentar seu valor de uso. Já o quarto agente é
o proprietário dos meios de produção e consumo, no caso da atividade turística
estão articulados com atividades relacionadas ao comércio e serviços (PAIVA;
VARGAS, 2010).
Paiva e Vargas (2010) ao discorrerem sobre o quinto agente social, os
residentes, os vêem basicamente como vítimas do fenômeno do turismo e limitam
sua atuação, principalmente, na inserção no mercado de trabalho formal e informal,
repercutindo nas formas de produção da habitação, na utilização do espaço público
pelo privado, no comércio e serviços variados ofertados pelos residentes aos
turistas. Além disso, não destacam o trabalhador do turismo. Já os turistas são vistos
como agentes importantes nos processos de apropriação dos espaços do turismo,
pelo fato de demandarem serviços específicos, atuando principalmente como
consumidor do espaço, cabendo aos demais agentes a produção (PAIVA; VARGAS,
2010).
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2.3.1 Mobilidades do/no turismo: pensando nas mobilidades de todos os
agentes sociais
O turismo em sua essência se compõe dos movimentos e das paradas dos
turistas pelo espaço. É no espaço de origem da demanda que se originam os fluxos
turísticos, mas é no espaço de destino onde ele se concretiza, produzindo novas
territorialidades, transformando o espaço em multiterritorial (RODRIGUES, 2006).
Nessas paradas e nesses espaços de fluxos o turista também se territorializa e se
realiza como ser humano em um local que não é o seu lugar permanente de vida,
fazendo desse trecho de espaço o seu lugar temporário, o lugar turístico
(FRATUCCI, 2014).
Muitas vezes os dois vetores, emissivo e receptivo, ocorrem no mesmo
território, produzindo hibridismo, demarcando fragmentos que se superpõem e se
retroalimentam

recursivamente.

Esta

flexibilidade

territorial

do

mundo

contemporâneo possibilita que alguns grupos, em geral, os mais privilegiados
economicamente experienciem uma multiplicidade de territórios, seja no sentido da
sua sobreposição num mesmo local, seja na sua conexão em rede pelo espaço
planetário (RODRIGUES, 2006).
Portanto, é essencial reconhecer que o turismo implica diversas formas de
viagens que perpassam pela movimentação (ou a imobilização). Mais do que
movimentar pessoas (turistas) entre polos geradores e destinos turísticos,
observamos o movimento de “ideias e modelos de sociedade, capitais,
trabalhadores, rejeitos (inclusive poluição ambiental), quase sempre sem uma
divisão clara entre um ou outro” (ALLIS, 2016, p. 103).
As mobilidades também precisam ser examinadas ao longo da duração do
ciclo de vida, com o intuito de perceber as ligações e relações entre as diferentes
formas de mobilidades "temporárias" (turismo) e "permanentes" (migração de
conveniência) (HALL, 2005).
Os

indivíduos

des/reterritorialização,

e

grupos

tanto

em

se
seu

movimentam
caráter

realizando

simbólico

processos

quanto

de

funcional,

(HAESBAERT, 2004), os quais podemos também entender a partir das discussões
contemporâneas sobre mobilidade. Tendo como orientação o novo paradigma das
mobilidades, assumimos que “os fenômenos sociais mais importantes só serão
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satisfatoriamente analisados se eles forem colocados em movimento” (URRY, 2007,
p. 7 apud ALLIS, 2016).
A mobilidade é tão espacial quanto geográfica, e é ao mesmo tempo também
tão central para a experiência humana do mundo quanto para o lugar (escala
reduzida). É praticada, experimentada, incorporada, representada pela interface
entre os corpos físicos móveis, e também pelas mobilidades representadas. Faz
parte do processo de produção social do tempo e do espaço, em que pessoas
móveis nunca são simplesmente pessoas, são um modo de ser/estar no mundo
(CRESSWELL, 2006).
As nossas próprias identificações e referências espaço-simbólicas são feitas
não apenas no enraizamento, no fixo, mas também na mobilidade, tendo como pano
de fundo um espaço em movimento, no e pelo movimento, que por sua vez é dotado
de significado e de expressividade para quem o constrói e/ou para quem dele usufrui
(HAESBAERT, 2004).
Ponderações sobre mobilidades contemporâneas parecem explicar, direta ou
indiretamente, muito do fenômeno turístico, mas nem sempre suas especificidades
são levadas em consideração pelos estudiosos do tema. Isso porque quase sempre
o turismo é estudado de maneira limitada, com maiores atenções as suas vertentes
econômicas ou operacionais, como a restrição aos estudos dos transportes (ALLIS,
2016). Além disso, não se deve limitar o debate das mobilidades aos turistas, pois o
fazer turismo é apenas uma forma de mobilidade temporária, e por isso é
relacionada também a outras formas de movimento (HALL, 2008 apud ALLIS, 2016),
como dos outros agentes sociais produtores do turismo.
Esta questão nos lembra Fratucci (2014), quando o autor afirma que o espaço
apropriado pelo e para o turismo é maior que o território do turista, uma vez que é
resultado do somatórios dos territórios sobrepostos de todos os seus agentes sociais
produtores.
Esse exercício de ampliação do olhar nos permite reconhecer e valorizar
todos os envolvidos no acontecer do turismo, não só no fazer turístico. Deve-se
abranger o fenômeno socioespacial em todos os seus meandros, e não somente à
prática da atividade econômica pelo turista. Todavia, dado o fenômeno do turismo
depender majoritariamente dos processos de apropriação e descolamentos do
turista, de seu local de residência ao destino escolhido, os outros processos de
territorialização e deslocamentos não têm sido estudados mais a fundo.
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Coriolano e Fernandes (2014) iniciam um debate relevante sobre as
mobilidades turísticas as quais não se restringem aos turistas. Com base nas
discussões sobre migração temporária, mobilidade sazonal e mobilidade turística,
direcionam a análise do turismo para além dos movimentos sazonais dos fluxos
voltados ao lazer (mobilidade sazonal). Mostram possibilidades de aprofundamento
nos estudos sobre os movimentos pendulares e de movimentos sazonais de
trabalhadores (mobilidade cotidiana, sazonal, residencial, profissional, social), bem
como movimentos relacionados com a mudança de residência motivados pela
mobilidade do trabalho ou pelo desejo de mudança de vida (residencial, profissional,
social).
Levando também o olhar para as lógicas reticulares e zonais do território, ao
combinarmos ambas, somos capazes de perceber mais nitidamente o dinamismo, o
movimento, as possíveis conexões e a profundidade do espaço apropriado para o
turismo. As ações e articulações dos agentes produtores entre si e com outros
agentes culminam com a formação de redes regionais, mais ou menos densas e
flexíveis, que comportam todos os processos de produção dos espaços turísticos
(FRATUCCI, 2008).
O turista, agente principal do fenômeno, se apropria apenas dos pontos do
espaço que deseja visitar e onde deseja realizar a experiência programada, pontos
com os quais ele compõe uma rede mais ou menos densa, conforme suas
expectativas e o destino visitado. Por sua vez, o trade turístico se apropria desse
mesmo espaço, a partir de uma lógica reticular ou zonal norteada pelos interesses
de reprodução do capital, conforme a sua maior ou menor adesão com o espaço do
destino turístico. O empresário exógeno, normalmente representado por grandes
empresas e empreendimentos, tende a adotar uma lógica mais reticular, flexível,
enquanto o empresário local, quase sempre de menor porte, adota a lógica zonal,
mas permanente, tendo em vista sua relação com aquele território extrapolar os
interesses econômicos, abrangendo suas relações pessoais de vida (FRATUCCI,
2008).
Já os agentes produtores representantes do Estado, obrigatoriamente devem
adotar uma lógica zonal, uma vez que suas políticas, diretrizes e ações devem
envolver todo o território sob o seu comando institucional. Eventualmente, o Estado
lança mão de projetos, políticas ou diretrizes que priorizam determinadas parcelas
do seu território em detrimento de outros. Complementando esse jogo complexo de
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territorialização, os trabalhadores do setor turístico ora se apropriam do espaço de
forma zonal, misturando seu lugar de vida com o seu espaço de trabalho, ora se
apropriam apenas reticularmente, vislumbrando o destino turístico apenas como
espaço de trabalho. E, por fim, a população dos destinos turísticos sempre se
territorializa a partir de uma lógica zonal, mas estável, uma vez que tem naquele
trecho do espaço o seu lugar de vida (FRATUCCI, 2008).
Os agentes que possuem a lógica reticular mais presente, como os
trabalhadores e os turistas nos permitem afirmar que seus movimentos são sempre
pendulares. Os primeiros podem ser diários ou temporais (trabalhadores que migram
temporariamente), enquanto os segundos realizam movimentos pendulares mais ou
menos longos e sazonais. Ao partirmos do princípio que tais agentes sociais
realizam um movimento cíclico, sempre de retorno ao ponto de partida, podemos
observar algumas questões similares e divergentes. Esse caráter de movimento
multiterritorial dos agentes relacionados ao fenômeno nos ajuda a compreender
mais atentamente como os espaços apropriados pelo e para o turismo, levando em
consideração seus processos territorializantes.
A ideia de espaço turístico tende a ir contra a unilateralidade da análise
geográfica do fenômeno e por isso, inserir os subsistemas que o compõe é essencial
para caminhar em direção à totalidade de seu entendimento. Os indivíduos e grupos
que usam do espaço, de um modo geral, possuem distintas motivações e
apropriações de acordo com seus diferentes territórios que se sobrepõe de maneira
mais flexível ou não.
Portanto, estudar as transterritorialidades dos agentes sociais produtores do
turismo pode nos auxiliar no entendimento das “interações estabelecidas entre eles
e deles com os outros sistemas que forma o meta-sistema onde se inserem”
(FRATUCCI, 2008). Entendendo que um mesmo indivíduo ou grupo exerce
processos relacionados com a transterritorialidade, ao transitar por distintas
territorialidades em movimentos de entrada, saída e/ou trânsito/estar-entre, tanto no
sentido funcional quanto simbólico (HAESBAERT; MONDARDO, 2010), se levarmos
em consideração esses “outros” territórios podemos obter artifícios para analisar os
outros sistemas que compõem a realidade (o todo, espaço).
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3 TURISMO E SEUS TRABALHADORES NA CONTEMPORANEIDADE
A importância dos trabalhadores relacionados com a atividade turística para a
construção do entendimento do fenômeno é evidente. O turismo como atividade
econômica está baseado na prestação de serviços que necessitam direta e
indiretamente de trabalhadores para tais funções. No entanto, devido à
complexidade do fenômeno do turismo e de sua cadeia produtiva, não conseguimos
identificar claramente quem são os trabalhadores do turismo de um modo geral,
assim como há um grande esforço para definir os serviços turísticos, uma vez que
parte deles não é oferecida exclusivamente ao turista.
Essa incerteza nos estimula ainda mais a levantar questões e debates sobre
esse agente social, não no intuito de propor generalizações ditas como verdades, o
que poderia limitar as reflexões, mas sim abrir o diálogo. Diante disso, recorremos a
alguns autores que já discorrem sobre a questão do trabalho no turismo e sobre o
trabalhador, tópicos que se complementam e se articulam entre si. Cabe destacar
que nossa intenção não é dissertar acerca do trabalho no turismo, mas sim trazer o
foco para o trabalhador, como indivíduo e agente produtor do espaço apropriado
pelo e para o turismo, ao entender o turismo como fenômeno sócioespacial.
Atualmente, os trabalhadores não possuem papel central nas discussões de
políticas públicas de turismo no Brasil. Esse fato pode estar relacionado ao descaso
com a dimensão espacial das políticas públicas do setor no país, ao ignorar o
caráter social e relacional do fenômeno (FRATUCCI, 2014).
As pesquisas científicas também caminham a passos curtos. O trabalho no
turismo continua sendo um tópico com pouca atenção na pesquisa acadêmica,
apesar de uma necessidade de gestão e planejamento a partir de suas demandas.
Segundo Ladkin (2011), o motivo dessa escassez pode ser justificado pela falta de
dados confiáveis sobre empregos e ocupações, problemas de definição e o custo de
coleta de dados empíricos. Além disso, o caráter complexo e interdisciplinar do
tema, por vezes, afasta os pesquisadores.
No entanto, essas barreiras devem ser superadas dada a importância que o
trabalho no turismo possui, tanto no sentido prático da realidade da atividade
econômica quanto no que tange às contribuições relativas aos estudos sobre o
fenômeno turístico em geral. Nesse sentido, é oportuno explorar temas de pesquisas
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existentes e emergentes para enriquecer o entendimento da complexidade do
trabalhador do turismo.
Uma de nossas inquietações é a generalização da abordagem de todas as
atividades laborais vinculados ao setor, apontando características universais a esse
grupo. Assim como turismo é diverso e amplo, seus trabalhadores também o são, e
assim exercem suas atividades. Afirmar que o trabalho no turismo é marcado pela
informalidade, exclui automaticamente os trabalhadores dos hotéis que possuem
uma carreira longa e com contratos de trabalho formais, por exemplo.
Diante disso, neste capítulo propomos algumas questões sobre os
trabalhadores relacionados ao turismo. Primeiro, destacamos discussões sobre o
trabalho e trabalhadores do turismo à luz de autores relevantes para nosso foco.
Posteriormente, entendendo o turismo como fenômeno socioespacial, analisamos os
possíveis usos territoriais deste trabalhador revelando seus processos de
territorialização e possíveis olhares a partir do espaço geográfico. Em seguida, a fim
de tecermos algumas considerações sobre os apontamentos levantados, refletimos
sobre a possibilidade de chamar esse grupo como tal e lançamos algumas
proposições de análises sobre esse agente.

3.1 TRABALHO E OS TRABALHADORES DO TURISMO: TALVEZ NÃO TÃO
ÓBVIOS ASSIM.
O trabalho no turismo pode se caracterizar pelas operações realizadas na
prestação de serviços de apoio aos turistas, como por exemplo, as atividades
relacionadas com agenciamento de viagens, transportes, alojamento, alimentação e
lazer. No entanto, existe uma dificuldade de realizar uma análise específica dos
empregos em atividades especificamente turísticas, pois seus serviços não são
oferecidos exclusivamente aos turistas. Contudo, “é possível reconhecer nos
espaços do turismo, um incremento na oferta de serviços prestados por hotéis,
restaurantes, bares etc. bem como o afluxo de trabalhadores informais na
expectativa de prestar serviços aos turistas que ali se concentram.” (MELLIANI,
2011, p. 121).
Segundo a OMT (Organização Mundial do Turismo), há duas formas de
mensurar o emprego relacionado ao turismo. Uma considera a totalidade das
ocupações nas ACTs (Atividades Características do Turismo), independentemente
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de elas estarem relacionadas ao consumo de turistas ou não. Esse tipo de
mensuração se refere ao "emprego nas indústrias do turismo" ou "emprego nas
ACTs". A segunda consiste em contabilizar apenas o "emprego estritamente
relacionado aos bens e serviços adquiridos por visitantes", mas não se restringe
apenas às ACTs, que de acordo com a nomenclatura da OMT, seria o "emprego no
turismo" (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O MERCADO DE TRABALHO NO
SETOR TURISMO - SIMT) 1
No âmbito do SIMT, contabiliza-se apenas o emprego referente às ACTs a
partir de cálculos com coeficientes específicos através de uma metodologia própria,
a fim de fornecer números mais próximos da realidade sobre cada atividade, com
foco no consumo turístico.
As ACTs correspondem ao conjunto de atividades em que se concentra a
maior parte dos gastos dos turistas: alojamento, alimentação, transporte aéreo,
transporte terrestre, transporte aquaviário, agências de viagem, aluguel de
transporte, e cultura e lazer. Contudo, para uma análise mais realista, o SIMT
identifica as atividades mais fortemente vinculadas ao turismo, compondo assim o
Núcleo das ACTs: Alojamento, Transporte Aéreo e Agência de Viagem.
Ao destacarmos as regiões brasileiras por cada dessas três principais ACTs,
percebemos que de um total de aproximadamente 56 milhões de empregos
relacionados com a atividade turística, a maioria se concentra na região sudeste,
representando quase a metade dos empregos nacionais (Tabela 1).
Tabela 1. Atividades características do turismo (ACTs) - atividades mais fortemente
vinculadas ao turismo
ACTs
Região
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Brasil

Alojamento Transporte Aéreo Agência de Viagem
1.967.159
9.701.152
2.977.902
16.775.046
6.444.859
37.866.118
67,20%

296.151
532.906
388.235
4.880.104
409.136
6.506.532
11,55%

Total

%

480.484 2.743.794 4,9%
2.258.601 12.492.659 22,2%
1.066.397 4.432.534 7,9%
5.837.557 27.492.707 48,8%
2.335.696 9.189.691 16,3%
11.978.735
56.351.385
21,26%

Fonte: Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turismo (SIMT)
1

Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/extrator/simt.html> Acesso em 03 mar 2018.
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Neste cenário, o emprego com alojamentos também é muito maior que as
demais ACTs, chegando quase a 70%.
A geração de empregos é um dos impactos positivos do turismo mais
reconhecidos e amplamente utilizado para justificar determinadas ações públicas e
privadas. Na Política Nacional de Turismo os trabalhadores aparecem indiretamente
no contexto da geração de emprego, sendo quase sempre como um objetivo a ser
alcançado. Como visto no artigo 5, inciso II, daquele documento, ao afirmar que um
dos objetivos da política é da redução das disparidades sociais e econômicas de
ordem regional, com a promoção da inclusão social pelo crescimento da oferta de
trabalho e melhor distribuição de renda. E também no inciso XIX, do mesmo artigo,
ao afirmar que a política deve “promover a formação, o aperfeiçoamento, a
qualificação e a capacitação de recursos humanos para a área do turismo, bem
como a implementação de políticas que viabilizem a colocação profissional no
mercado de trabalho (BRASIL, 2008, art. 5)”. Já as ações, planos e programas
devem visar a “formação, a capacitação profissional, a qualificação, o treinamento e
a reciclagem de mão-de-obra para o setor turístico e sua colocação no mercado de
trabalho” (BRASIL, 2008, art. 11, VIII).
De acordo com Melliani (2011), em agências de viagem, os serviços
prestados requerem pessoas como operadores que desempenhem funções de
planejamento e organização de viagens, bem como atendentes treinados para
relacionamento direto e venda de serviços aos turistas. Entre as empresas
prestadoras de serviços de transporte incluem-se as locadoras de veículos e as
operadoras de traslados, mas também as empresas de transportes aéreos,
rodoviários, ferroviários, marítimos e fluviais que, por razões específicas de
dimensão e atendimento, requerem trabalhadores com qualificação específica.
Tanto as locadoras quanto as operadoras de traslados necessitam de gerentes que
administrem seus recursos materiais e humanos, bem como motoristas devidamente
treinados e habilitados para conduzirem seus veículos. A prestação de serviços de
alojamento requer pessoas ocupadas nas funções de gerentes, atendentes,
cozinheiros, ajudantes de cozinha, garçons, camareiros, faxineiros, encarregados de
manutenção, carregadores, entre outras. Em bares e restaurantes, as ocupações
são da mesma natureza daquelas exercidas em hotéis, em geral, gerentes,
encarregados, garçons e cozinheiros. Nos serviços de lazer e entretenimento, além
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das ocupações administrativas, há pessoas também ocupadas como guias, músicos
e artistas.
Segundo Melliani e Gomes (2010), no sistema produtivo do turismo, as
empresas exigem que os empregos sejam ‘multifuncionais’. No entanto, de um lado
há um tipo de trabalho qualificado que é exercido por trabalhadores treinados e
capacitados para as funções mais sofisticadas, como administradores, gerentes ou
atendentes fluentes em outras línguas. De outro lado, trabalhadores com menor
formação profissional exercem funções operacionais necessárias à manutenção de
instalações e ao provimento das necessidades básicas dos turistas, como
carregadores, camareiros, faxineiros, cozinheiros etc. que podem não ter
necessariamente contato direto com os turistas.
Contudo, a exigência de competências específicas e qualidades geralmente
contrastam com as condições de trabalho, que são caracterizadas, muitas vezes,
por uma intensa precarização da força de trabalho e da crescente informalidade, o
que acarreta sua desvalorização (MELLIANI; GOMES, 2010). De acordo com
Church e Frost (2004), mais especificamente nas cidades globais, em comparação a
atividades ‘não turísticas’, a natureza dos trabalhos da atividade turística, consiste
na remuneração relativamente baixa, longas horas de trabalho, muitas vezes,
instabilidade e baixos níveis de sindicalização.
Em uma entrevista2 realizada por Angela Terbega com o presidente da
Confederação

Nacional

dos

Trabalhadores

em

Turismo

e

Hospitalidade

(CONTRATUH), Moacyr Roberto Tesch Auersvald, percebemos que a sindicalização
do setor é muito difícil no Brasil. Moacyr Auersvald afirma que os salários são muito
baixos e os trabalhadores mudam muito de emprego e assume que a instituição
possui dificuldades para acessar esses trabalhadores. No entanto, dentre algumas
categorias que a CONTRATUH engloba, destaca que o segmento de "limpeza e
conservação" demonstra uma taxa muito elevada de sindicalização, com mais de
50% dos trabalhadores sindicalizados. Segundo ele, esses trabalhadores mais
humildes que dependem mais do sindicato do que de outras categorias.
A precarização do trabalho no turismo pode ser ilustrada a partir da relação
entre as horas trabalhadas e a remuneração dos trabalhadores formais brasileiros
(Tabela 2). Segundo o SIMT, uma enorme parcela dos trabalhadores do turismo
2

Disponível em <http://www.albasud.org/noticia/es/1053/los-impactos-de-la-reforma-laboral-en-elsector-tur-stico-en-brasil-una-perspectiva-sindical>
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ganha até dois salários mínimos por mês. Esse número chega a ser três vezes maior
que o somatório das demais faixas salariais.

Tabela 2. Empregos no turismo por horas trabalhadas e remuneração
Horas
trabalhadas/semana

Até 20 horas

21 a 40 horas

41 horas ou mais

Remuneração
Transporte
(Salário
Alojamento Alimentação
Terrestre
Mínimo)

Agência
de
Viagem

Total

Ate 2 SMs
2,01 a 3,0
SMs
3,01 a 5,0
SMs
5,01 SMs ou
mais

4.473

59.588

6.069

1.333

71.463

434

1.816

215

89

2.554

172

214

104

84

574

100

37

107

43

287

Ate 2 SMs
2,01 a 3,0
SMs
3,01 a 5,0
SMs
5,01 SMs ou
mais

47.855

105.511

28.832

10.311

192.509

7.417

10.681

8.449

6.542

33.089

2.273

5.066

4.546

5.427

17.312

588

2.995

842

4.862

9.287

Ate 2 SMs
2,01 a 3,0
SMs
3,01 a 5,0
SMs
5,01 SMs ou
mais

911.346

1.600.918

409.776

117.991

3.040.031

187.937

203.288

301.413

61.552

754.190

77.826

58.777

207.877

46.951

391.431

35.917

13.609

29.614

31.439

110.579

Fonte: Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turismo (SIMT)

Esse quadro também nos revela que a maioria dos trabalhadores possui uma
carga horária elevada (41 horas ou mais por semana), e ao cruzarmos com a
remuneração temos a confirmação da subvalorização desse trabalhador, uma vez
que ele trabalha muito e ganha pouco.
De um modo geral, o trabalho no turismo se caracteriza como móvel e
flexível. Urry e Larsen (2011) se apoiam em Atkinson (1984) ao discorrer sobre
quatro formas de flexibilidade no trabalho no turismo: flexibilidade numérica
(contratação de trabalhadores temporários, de meio período e de curto prazo),
flexibilidade funcional (deslocamento de funcionários entre diferentes tarefas
funcionais de acordo com as mudanças na carga de trabalho, por exemplo,
multifuncionais), estratégia de distanciamento (subcontratação e arranjos similares
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que flexibilizam a formalidade do trabalho) e flexibilidade salarial (recompensa
salarial para trabalhadores que exercem além de suas funções).
No âmbito acadêmico, atualmente as pesquisas realizadas sobre o trabalho
no turismo podem ser divididas em cinco temas: perspectiva da gestão; acumulação
do capital humano; valor econômico do trabalho no turismo; mobilidade do trabalho;
e, por último, o mais recente que trata sobre turismo e gênero. Dentre esses
assuntos, Ladkin (2011) realiza uma discussão conceitual trazendo três perspectivas
de indivíduos relacionados com o trabalho do turismo: tourism worker (trabalhador
do turismo), tourism employer (empregador do turismo), e o tourism researcher
(pesquisador do turismo). Desse modo, defende a combinação de diferentes pontos
de vista e abordagens para melhor compreender o trabalho do turismo, essencial
para descobrir os meandros e complexidades do assunto através de abordagens
multidisciplinares (LADKIN, 2011).
Fratucci (2008; 2009) ao definir os agentes sociais produtores do turismo,
como já destacamos no capítulo anterior, propõe que os trabalhadores podem ser
indiretos e diretos. Os trabalhadores indiretos têm importante função no turismo de
um destino, pois graças à complexidade da cadeia produtiva do turismo os seus
efeitos multiplicadores geram grande número de empregos e ocupações indiretas.
Porém, por não dependerem exclusivamente do turismo, nem sempre percebem sua
importância na participação da produtividade do sistema turístico local. Já os
trabalhadores diretos são o grupo de agentes sociais que têm no turismo o meio
principal de obtenção de renda para sua sobrevivência, podendo ser informais e
formais (FRATUCCI, 2008).
Não existem muitas pesquisas que tratem diretamente sobre os trabalhadores
indiretos do turismo. Ainda que sua importância seja nítida, por vezes, não são
reconhecidos oficialmente, como mostrou a pesquisa realizada nos anos de 2013 e
2015 pelo Observatório do Turismo do Rio de Janeiro FTH/UFF sobre o perfil do
taxista do Rio de Janeiro e sua relação com o turismo da cidade. Esta pesquisa
mostrou a relação íntima que essa classe possui com a atividade, sobretudo no que
tange aos eventos. As taxistas afirmaram que o Carnaval e Réveillon são os eventos
mais relevantes para seus faturamentos e mais da metade dos entrevistados
afirmaram que estavam se preparando de alguma forma para os megaeventos que
cidade recebeu (Copa do Mundo FIFA 2014 e Jogos Olímpicos 2016), como
capacitação profissional, como curso de idiomas ou melhorias no veículo.
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Dentre as sugestões que esses profissionais deram para a melhoria da
relação turistas/taxistas, foi o incentivo à capacitação para os taxistas e o maior
estímulo da utilização dos taxis pelos turistas por parte da Prefeitura. Essa pesquisa
nos mostra que o trabalhador indireto tem sua importância para o fenômeno sendo,
em muitos casos, fundamental para que a experiência turística seja rica 3.
Urry e Larsen (2011, p. 75) ao tratarem em seu capítulo sobre os
trabalhadores, a partir de um olhar crítico sobre a indústria da hospitalidade e as
implicações pessoais sobre as demandas por profissionais específicos, examinam a
natureza do trabalho e dos trabalhadores na visão do turista: “working under the
gaze” (trabalhando sob o olhar – do turista – tradução livre).
Os serviços turísticos normalmente exigem alguma interação social entre
produtores e consumidores no ponto de produção. A menos que o serviço possa ser
mais ou menos materializado, deve haver alguma proximidade geográfica ou
espacial entre um ou mais produtores e consumidores dos serviços, ainda que
muitas vezes não esteja claro qual é o produto que está sendo consumido. O olhar
do turista é estruturado por noções culturalmente específicas do que é extraordinário
de acordo com sua motivação. Isso significa que os serviços prestados (podendo ser
acessórios para o olhar, uma vez que o trabalho em si é parte do produto do serviço)
devem assumir uma forma que não contradiga ou enfraqueça a qualidade do olhar
e, idealmente, melhorá-lo. As empresas atuam no sentido de assegurar que o
serviço prestado pelos trabalhadores, muitas vezes mal remunerados, seja
apropriado à qualidade quase sagrada do olhar dos visitantes. Para o turista,
comprar o serviço é comprar um tipo particular de experiência social, e com isso o
serviço é cada vez mais performativo, em um desempenho corporal que precisa
agradar, seduzir ou entreter, em especial, visualmente (URRY; LARSEN, 2011).
É o trabalhador do turismo quem faz a mediação entre a empresa prestadora
de serviços e o cliente. Mais do que o responsável pela prestação do serviço, o
trabalhador do turismo é o representante da empresa e, muitas vezes, da cultura
local. Além disso, pode ser a pessoa que indica lugares de visitação e orienta
direções aos visitantes (MELLIANI, 2011).

3

Pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo do Rio de Janeiro da Faculdade de Turismo e
Hotelaria da UFF sobre o perfil dos taxistas do município com foco no fenômeno do turismo.
Disponível em <http://www.observatoriodoturismo.uff.br/>. Acesso em: 05 set 2017.
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Por outro lado, para o trabalhador, seu olhar para essas rotinas conduzidas
discretamente ou nos bastidores pode revelar que o hotel ou passeio é um local de
trabalho repetitivo, dissipando a ilusão de uma experiência turística única. Portanto,
os locais turísticos também são lugares onde as pessoas trabalham, vivem e operam
de forma íntima com o espaço e com outras pessoas, formando rotinas e
construindo suas identidades no espaço. Não são nunca apenas não-lugares
genéricos e homogêneos (EDENSOR, 2007), são locais em que as rotinas de
trabalhadores e turistas se cruzam, no contexto dos lugares turísticos (FRATUCCI,
2000a).
Aprofundando um pouco a discussão sobre essa relação do turista e
trabalhador por um viés mais crítico, Ouriques (2005) ao estudar os trabalhadores
ambulantes afirma que o único traço comum entre eles (trabalhadores do turismo e
turistas), é o que os fazem homens e mulheres modernos: o trabalho. Ao entender
que o turista só consegue recursos suficientes para viajar e usufruir de serviços
prestados a partir do trabalho e seu ganho financeiro, ambos estão ali por causa
desta categoria universal, abstrata, que une a todos nós, fornecendo sentido único
de ser e estar no espaço (OURIQUES, 2005).
Passando da parte de discussões teóricas, no intuito de clarear sobre quem
seriam os trabalhadores do turismo, buscamos entender como algumas de suas
organizações

e

associações se

organizam,

partindo

do princípio

que

o

associativismo pode ocorrer a partir de interesses de luta comuns, o que aproximaria
os trabalhadores. Para isso, realizamos uma entrevista com a presidente do
Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo do Estado do Rio de Janeiro
(SinTur), Rosa Gonçalves, para saber quais categorias e funções são incluídas
nesta organização e como estão articulados.
De início, percebemos que esse sindicato não possui um quadro de funções
pré-estabelecidas, ainda que na convenção coletiva de trabalho4 com o Sindicato da
Empresas de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (SindeTur) os cargos/funções
são separados em seis grupos com seus respectivos salários mínimos base. O
primeiro grupo é composto por mensageiros, serventes e serviços gerais e
recepcionistas. O segundo grupo estão presentes os auxiliares de escritório,
recepcionistas bilíngues e auxiliares de eventos. O terceiro grupo são os auxiliares
4

Convenção 2017/2018. Acesso em 16 de outubro 2017. Disponível em
<http://www.sintur.org.br/images/stories/pdf/conveno_coletiva_2017_2018_assi.pdf>
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de operações, administrativos e de departamento de reservas, atendentes de
vendas nacionais e emissores de passagens rodoviárias. O quarto grupo é
composto por emissores, atendentes de vendas internacionais, assistentes de
operações, assistentes de evento e promotores e operadores de câmbio. O quinto
grupo são os chefes de operações, supervisores e tesoureiros. O sexto e último
grupo é formado pelos gerentes. Em nota a convenção afirma que caso outros
cargos não estiverem considerados nesses grupos, serão inseridos no grupo que
apresentarem similitudes das atividades profissionais. Segundo a presidente do
sindicato, esses cargos destacados são mais genéricos para abranger a variedade
de profissionais filiados e por isso não estabelecem uma lista mais extensa com
todos, pois são muito diversos. O sindicato também não possui a relação atual e
sistematizada de todos os trabalhadores filiados e seus cargos, o que dificulta ainda
mais o estudo desse grupo.
Neste sindicato, as filiações ocorrem através da comunicação direta do
sindicato com as empresas. A empresa que possui a atividade preponderante
turística em suas funções “escolhe” esse sindicato para que seus funcionários
possam contribuir. Esse movimento aumenta ainda mais a heterogeneidade dos
trabalhadores do turismo “sindicalizados”, pois ao facilitar a administração,
negociação e gestão dos recursos da empresa todos os seus funcionários são
enquadrados como sendo do turismo. Aliado a isso, a falta de consciência de classe
desses trabalhadores não permite que possamos afirmar com rigor a existência de
um grupo de trabalhadores “verdadeiramente” do turismo na prática (pelo menos
não nesse olhar).
Outro ponto que distancia os trabalhadores vinculados a atividade do turismo
é que as categorias das agências, dos hotéis e dos guias de turismo possuem
sindicatos e associações próprias e por isso não se enquadram formalmente no
âmbito do SinTur. Essas três categorias possuem funções que, a nosso ver, estão
diretamente vinculados ao turismo, talvez mais do que alguns cargos presentes na
Convenção do próprio SinTur. No entanto, temos consciência que as articulações e
organizações na prática dependem de diversos fatores e de interesses de cada
agente envolvido. Até a omissão de determinados sujeitos se caracteriza como uma
variável a ser considerada.
Nosso objetivo nessa observação não foi de nos aprofundarmos sobre o
associativismo e formas de organização dos trabalhadores, mas sim a partir de uma
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realidade posta tentar entender, somado à questões trazidas por alguns autores,
sobre quem seriam esses trabalhadores.

3.2

OS TRABALHADORES
TERRITORIALIZAÇÃO

DO

TURISMO

E

SEUS

PROCESSOS

DE

Ao levarmos em consideração as inter-relações de todos os agentes sociais
produtores do turismo, presenciamos um espaço marcado pelas multiterritorialidades
em uma rede complexa de relações (FRATUCCI, 2009), ocasionada pelos territórios
sobrepostos no espaço (HAESBAERT, 2004). Por isso, em nosso entendimento, o
fenômeno turístico deve ser observado para além das ações exclusivas dos turistas,
uma vez que os outros agentes também (re)produzem o espaço, incluindo os
trabalhadores.
Os trabalhadores do turismo local, à primeira vista, se relacionam com o
espaço urbano como mão de obra da atividade econômica que ali ocorre. No
entanto, isso não impede que nosso olhar seja feito de forma a considerar outras
variáveis da realidade, como o meio onde os trabalhadores estão inseridos e suas
dinâmicas espaciais.
Ao assumir que ele age na produção do espaço apropriado pelo e para o
turismo, o trabalhador faz parte do fenômeno do turismo e não é somente um agente
que compõe essa atividade econômica (FRATUCCI, 2014).
Com a intenção de reforçar esse papel relevante do trabalhador,
principalmente sobre a dimensão espacial, seguiremos com a reflexão sobre os
processos de apropriação do espaço e suas dinâmicas de mobilidade. Buscamos
refletir “como o espaço da mobilidade se estrutura nas práticas e representações,
usos e apropriações” (LÉVY, 2001, p. 6) dos trabalhadores do turismo tendo em
vista o espaço turístico.
Rodrigues (2006) afirma que não se deve negligenciar o papel dos novos
fluxos de população residente que demandam os territórios turísticos com fins de
trabalho, tanto no âmbito formal quanto informal.
Ao se apreender a mobilidade dos turistas no cotidiano das grandes cidades e
de pequenos territórios turísticos capta-se deslocamentos diários de trabalhadores
para os locais que prestam serviços de hospedagem e restauração (CORIOLANO;
FERNANDES, 2014).
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Haesbaert (2014) afirma que os trabalhadores, muitas vezes, exercem
movimentos diários pendulares alienantes que são pouco territorializadores e
possuem

fraca

expressão

simbólica

com

o

território,

se

caracterizando

predominantemente pela lógica funcional, de ida e volta do trabalho para a
residência. A importância da mobilidade física atualmente é tamanha que se torna
um componente fundamental na conformação de sua identidade ou sua fragilização.
Os limites da integração espacial na escala urbana são expressos pelos os
próprios limites geográficos do mercado de trabalho (SMITH, 1988 apud
PERPETUA, 2010). Nesse caso, os movimentos pendulares dos trabalhadores
podem ser uma variável fundamental para entender esses fluxos e suas dinâmicas
de seu território-rede, por exemplo. Esse fenômeno pode ocorrer entre municípios
distintos, mas também entre áreas periféricas e áreas centrais de um único tecido
urbano inserido em um só município. Por isso, em se tratando de processos
geográficos, os limites territoriais político-administrativos definidos podem não
expressar os verdadeiros limites de ocorrência espacial (PERPETUA, 2010)
Tais reflexões nos levam ao entendimento de que a escala mais apropriada
para estudar tais fluxos seja a regional, visto que eles podem não se restringir a um
município, criando, então, as redes regionais do turismo (FRATUCCI, 2008), ou o
território-rede dos trabalhadores. Dito isso, a necessidade de ampliação dos limites
do território-rede do turismo se fortalece, com a inclusão das áreas periféricas
responsáveis pelo fornecimento de insumos e, principalmente, de mão-de-obra para
as empresas produtoras e fornecedoras de serviços turísticos.
Esta maneira de entender os fluxos dos trabalhadores pode nos esclarecer de
que forma os trabalhadores do setor turístico, residentes ou não no destino turístico
estudado, estão se apropriando do espaço urbano. Nesse sentido, saber sobre a
procedência desse trabalhador é fundamental: ‘Mora no mesmo município onde
trabalha? Qual área da cidade onde reside e em qual trabalha?’. A partir daí, vale
indagar: a dita urbanização turística fez com quem esses trabalhadores fossem
deixados à margem dos espaços centrais da cidade?
Devemos estar atentos aos espaços segregacionistas da cidade que excluem
de forma arbitrária pessoas de classes sociais específicas impostos pela lógica do
turismo e a urbanização turística 5.
5

Entendemos como urbanização turística a existência de formas específicas de produção do espaço
urbano construídas a partir da atividade turística (MULLINS, 1991).
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Segundo Lefebvre (2006), a cidade é a base material e arquitetônica, a forma
concreta. Já o urbano é a dinâmica à qual engendra o tecido social na cidade, nele
está a centralidade com as relações e as atividades desenvolvidas por quem os
conceberam. Ao entender o urbano como onde a vida acontece, quando as pessoas
são afastadas desses locais elas acabam por perder essa ‘urbanidade’
(desterritorializando-se), se tornando uma “periferia desurbanizada” (LEFEBVRE,
2006, p.27), podendo ou não se ‘reconstruir’ (reterritorializar) longe desse centro
(centralidade) da cidade, onde sustenta seu poder.
Por outro lado, Lévy (2001, p. 6) afirma que “cada vez menos os indivíduos de
hoje, mesmo medianamente dotados em termos de capital social, são redutíveis a
peões que, em mãos de um gigante, se deslocariam sobre o tabuleiro de xadrez dos
lugares geográficos”. A liberdade de escolha se faz mais presente, uma vez que a
posição geográfica instantânea de um indivíduo compreende uma parte crescente
dessas escolhas, em que possuem uma margem de manobra ampliada e graus de
liberdade mais numerosos.
Para ninguém esta liberdade é total, e para quase ninguém ela é nula. Na
maior parte dos casos há a escolha estratégica de uma opção em detrimento de
outra. Pode ocorrer a arbitragem às vezes dolorosa, por exemplo, entre o tamanho
da habitação e sua localização, mas ela é consistente (LÉVY, 2001).
Na realidade brasileira, segundo Fratucci (2008), nos processos de
desenvolvimento turísticos recentes os trabalhadores praticamente não têm sido
considerados. O discurso e o conteúdo das políticas públicas e planos propostos
ignoram o fato de que os problemas daquelas periferias sejam consequências dos
processos de turistificação dos lugares e que, por isso, deveriam fazer parte dos
escopos de seus diagnósticos e de suas proposições.
As diferentes lógicas de territorialização dos agentes sociais são em grande
parte orientadas pelo modo neoliberal de produção predominante no mundo
contemporâneo. Os governos atuam em conjunto com os agentes do mercado
ordenando os territórios a partir das necessidades, lógicas e interesses para a
reprodução do capital. Tratam os turistas como clientes, consumidores, enquanto os
trabalhadores são vistos apenas como oferta de mão de obra a ser apropriada
conforme as diretrizes e condições do capital (FRATUCCI, 2014).
Nesse jogo de territorialização observado pela lógica, muitas vezes impostas
pela atividade turística, os empresários (agentes do mercado) e os trabalhadores
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melhor qualificados (e, portanto, melhor remunerados) se territorializam nos bairros e
áreas mais centrais dos destinos turísticos. Já os trabalhadores menos qualificados
tendem a ocupar as suas periferias (FRATUCCI, 2008), longe do espaço
turistificado, dessa ‘urbanidade’, podendo acarretar o enfraquecimento simbólico
nesse processo de reterritorialização.
Segundo Rodrigues (2006), os trabalhadores são quase sempre vistos como
um mal necessário, sendo a eles imputadas todas as mazelas dos territórios rápida
e densamente turistificados. Em muitos casos, essa mão de obra habita em barracos
ou em casas autoconstruídas em terrenos ilegalmente ocupados, geralmente em
bairros periféricos que se multiplicam em territórios muitas vezes protegidos por
legislação ambiental restritiva.
No âmbito do estado do Rio de Janeiro, Mascarenhas (2004) dá exemplos
dessa segregação socioespacial em alguns municípios como Armação dos Búzios,
onde tal processo se materializa na populosa e estigmatizada comunidade da Praia
da Rasa, e em Rio das Ostras, município que possui o mais elevado índice de
favelização dentre todos os municípios fluminenses. Embora as aglomerações
turísticas tendam a apresentar maior dinamismo econômico que a média estadual,
atraindo fluxos migratórios em busca de oportunidades de renda e trabalho, o índice
de subemprego, precarização dos contratos/baixo índice de sindicalização e a baixa
remuneração na maioria dos casos são fatores que crescem.
Confirmando o aspecto segregador que o fenômeno do turismo pode possuir,
Alves e Garcia (2012) em sua pesquisa nas praias de João Pessoa (PB) observaram
que a maioria dos trabalhadores entrevistados mora em bairros de periferia distantes
dos bairros onde trabalhavam. As imediações das praias são locais de moradia ou
hospedagem para um fragmento privilegiado da sociedade de poder aquisitivo
maior. Esse fato é um manifesto da segregação pela qual passam os trabalhadores
ambulantes, assim como outros trabalhadores das praias, que em sua maioria
possui menor poder aquisitivo. Outros trabalhadores moram em outras cidades, o
que reforça ainda mais a importância de se monitorar de onde vêm esse trabalhador,
fomentando o caráter regional do turismo, também pela lógica do trabalho, alterando
sua mobilidade pelo trabalho.
Visto isso e concordando com Fratucci (2008), é de suma importância
assumirmos o papel do trabalhador como um dos agentes dos processos de
turistificação dos espaços. Segundo o autor,
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A favelização das periferias dos destinos turísticos é um forte
argumento para comprovar esta nossa posição. Sem preparo
específico para atuar nos serviços turísticos e por conta disso,
explorados pelo trade turístico, que lhe oferece salários baixos e
poucas oportunidades de ascensão social pelo seu trabalho, ele faz
dessas periferias seu lugar de vida, deslocando-se diariamente para
os espaços turísticos para trabalhar (FRATUCCI, 2008, p. 93).

A realidade multiterritorial observada pode ser mais intensa e conflituosa à
medida em que o agente turista é inserido, isso porque o trabalhador do turismo
sempre se encontrará com o visitante, de maneira direta ou indiretamente, no lugar
turístico (FRATUCCI, 2000a). Ainda que os trabalhadores estejam presentes nesses
locais destinados primeiramente para o turista no intuito de prestar um serviço, o
caráter funcional de suas apropriações se fortalece em detrimento da relação de
identidade, simbólica, caracterizando assim seus processos de apropriação espacial.
Ao confrontar o território dos trabalhadores com o dos turistas, percebemos
que pode haver uma discrepância significativa, muitas vezes fomentada pela
segregação espacial nítida ou subjetiva, camuflada, que a urbanização turística
impõe. Ocorre o que Haesbaert (2014) chama de mobilidades diferenciadas, uma
vez que espaços destinados exclusivamente aos turistas são potencializados
gerando desterritorialização os trabalhadores.
Nesse contexto multiterritorial, ao entender que o território traz com ele
questões sobre relações de poder entre os seus agentes, nessa discussão sobre a
sobreposição do território do turista e do trabalhador (incluindo também o poder
público e os agentes de mercado), cabe a pergunta “Quem domina ou influencia e
como domina ou influencia esse espaço?” (SOUZA, 2013, p. 79).
Certos locais são marcados por relações complexas que produzem
espacialidade com territórios e lugares em um mosaico de múltiplas estruturas e
formas espaciais (CORIOLANO; FERNANDES, 2014). Por isso, ao darmos
protagonismo ao trabalhador, poderemos entender de que forma seus processos de
territorialização são afetados e afetam o território dos outros agentes do fenômeno
turístico.
Melliani e Gomes (2010), ao tratarem sobre a alienação do trabalho, afirmam
que essa relação de poder vai além do estranhamento do trabalhador com seu
objeto de trabalho, dado que existe também estranhamento entre o trabalhador e o
turista, entre o indivíduo que trabalha e aquele que usufrui do ócio e do lazer. Como
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existem espaços destinados exclusivamente para os turistas, há também um
estranhamento do trabalhador com seu próprio lugar, pois por vezes o seu local de
trabalho é um espaço de sua própria cidade, daquela onde nasceu e se criou, mas
só pode ser plenamente vivido por ele como lugar de trabalho.
Por outro lado, ao analisarmos o espaço turístico com foco nos trabalhadores
devemos fugir da unilateralidade ao afirmar que um local é estritamente turístico ou
marcado pela mobilidade de uns, geralmente do turista, apresentando-se como um
território fraco em sentido simbólico para o morador e para o trabalhador. Há que se
destacar sobre as diversas relações sociais que convivem além do olhar do turista.
Os trabalhadores que estão presentes nessas localidades fazem delas,
muitas vezes, seu lugar, seu espaço vivido. Não se pode comparar e ter como
padrão um espaço vivido como sendo sempre lúdico, majoritariamente simbólico,
mas entendendo que o seu território, ainda que funcional em sua maioria (por conta
do exercício de sua atividade laboral), também possui dimensões simbólicas
significativas. Isso porque esse indivíduo passa muitas horas do dia em seu local de
trabalho, desenvolve relações afetivas com amigos/colegas de trabalho, também
interage e conhece os turistas para quem presta serviço.
Os não lugares muitas vezes são definidos pela não presença dos moradores
e suas produções espaciais simbólicas, mas ao olharmos para a presença do
trabalhador (morador ou não) o simbolismo pode ser visto. Em alguns casos, pode
figurar como uma resistência simbólica em relação ao seu território apropriado
(HAESBAERT, 2014) e não somente como alienação pelo trabalho, ainda que de
maneira sutil e/ou não intencional.
Cabe destacar que não estamos negando a posição inferior que o trabalho no
turismo pode representar em uma hierarquia socioespacial, ao levar em
consideração as mais variadas relações de poder que perpassam seus processos
de territorialização. Só estamos chamando atenção para esse tipo de olhar. Por isso,
as discussões sobre multiterritorialidade e transterritorialidade nos são fundamentais
para entender os usos territoriais do espaço turístico por seus agentes sociais em
suas diversas realidades. Mais especificamente sobre os trabalhadores, podemos
relacionar esse conceito com algumas reflexões sobre seus territórios.
Primeiro, cabe lembrar que a transterritorialidade não se resume à
multiterritorialidade em seu sentido mais estritamente funcional, ou seja, a vivência
de múltiplos territórios não basta para sua consecução. É preciso efetivamente a
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partilha de distintos referenciais territoriais simbólicos de algum modo acumulados
ao logo do processo de (multi)territorialização e transterritorialidade (HAESBAERT,
2014),
Dito isso, pensamos que, ao passo da ocorrência do encontro com o turista, o
trabalhador pode transitar por outras territorialidades, basicamente simbólicas, a
partir das trocas culturais e, por isso, este indivíduo “está-entre” territórios,
ocasionando uma situação muito mais híbrida e nova, caracterizada pelos processos
de transterritorialidade (HAESBAERT; MONDARDO, 2010). Neste caso, ocorre a
transterritorialização sem que os sujeitos obrigatoriamente transitem fisicamente por
múltiplos territórios (HAESBAERT, 2014).
Esse encontro no entre-lugar do turismo (CASTROGIOVANNI, 2009) ou lugar
turístico (FRATUCCI, 2000a), concretizado no local de trabalho (para o trabalhador),
ocorre a desterritorialização e reterritorialização, tanto do trabalhador quanto do
turista.
Podemos observar que a multiplicidade (ou alteridade) resultante pode não
ser simplesmente um estorvo ou um resquício, sendo uma condição de existência e
de recriação não-estabilizadora do novo (HAESBAERT; MONDARDO, 2010).
A multiterritorialidade se faz nítida, dado que mais do que “perdendo”
territórios os indivíduos têm o poder de se reterritorializar. No entanto, a multi e/ou
transterritorialidade de uns pode ser completamente distinta dos demais e suas
diferenciações podem afetar profundamente a multi e/ou transterritorialidade de
outros (HAESBAERT, 2014). Nesse caso, usualmente, a mobilidade (em todos os
seus níveis) do turista se mostra mais destacada e por isso diferenciada da
dimensão mais funcional do trabalhador.
Ao pensarmos nesse sentido, talvez o reconhecimento da dimensão simbólica
que esse trabalhador possui em seu território, pode estimular a reflexão e
conscientização de sua posição e, por sua vez, enxergar um artifício de resistência,
como já mencionamos.
Outro tópico que podemos pensar sobre a multi e transterritorialidade é inserir
nesse contexto a tríade territórios do trabalho, domicílio e lazer.
O trabalhador, ao desempenhar uma função laboral está relacionado com o
trabalho no turismo. Ao sair de seu trabalho, seu território funcional, de maneira mais
cartesiana, passa para seu papel de morador local (caso more na localidade), o que
já pode acarretar uma mudança na territorialização em seu sentido simbólico. Nesse
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sentido, transita também por territórios ao observar sua dinâmica para o lazer. Ele
próprio possui identidades múltiplas, ou sincréticas, ao exercer diversos papéis
sucessivamente e, até certa maneira, simultaneamente, ou seja, transterritorializado.
À primeira vista, essa discussão pode parecer simplória e corriqueira nos
estudos acadêmicos, porém chamamos atenção para a observação a partir do
espaço turístico (sem seu sentido mais amplo). As consequências das práticas
turísticas nas localidades têm ligação direta com os usos e apropriações destes
territórios por um mesmo indivíduo. Ao mesmo tempo em que seus territórios afetam
o espaço turístico, ele é afetado de volta, em uma relação recursiva e complementar
(MORIN, 2005).
Tais usos na realidade, por vezes, podem se confundir tornando seus
processos de apropriação mais complexos, uma vez que não temos a clara divisão
de quando e onde começa e termina determinada prática social de cada território. A
complexidade das trocas simbólicas com os turistas (primeiro tópico levantado) pode
ser um exemplo. Além disso, seus distintos territórios com a finalidade de trabalho e
lazer podem ter fronteiras tênues, uma vez que em muitas atividades, o trabalho no
turismo tem aspectos lúdicos e limítrofes com o lazer e diversão
Essa possibilidade nos faz pensar também que um mesmo indivíduo pode
transitar pelas diferentes classificações dos agentes sociais destacados por Fratucci
(2008). Um indivíduo pode ser visto tanto como residente, como trabalhador direto
e/ou representante do mercado local, dependendo do momento e da perspectiva
escolhida pelo observador, por exemplo.
Os representantes do capital, ao serem expostos à lógica da concorrência
podem, eventualmente, deixar este posto. Assim como os integrantes da classe
trabalhadora podem vir a

representar o capital, dependendo de fatores

condicionantes e determinantes de uma dada configuração social e econômica
(MARTONI, 2012).
Santos (2008), ao discorrer sobre os elementos do espaço (homens,
instituição, firma, meio ecológico e infraestrutura), defende a importância da
enumeração das funções que cabem a cada um dos elementos do espaço, uma vez
que elas mostram que eles são, de certa forma, intercambiáveis e redutíveis uns aos
outros. Desse modo, os homens (como os trabalhadores ou a comunidade local)
também podem ser tomados como firmas (o vendedor da força de trabalho, mercado
turístico, por exemplo) ou como instituições (o poder público relacionado ao turismo).
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Da mesma maneira que as instituições aparecem como firmas e estas como
instituições.
Essa multiplicidade de papéis, de territorialidades, que um indivíduo pode
assumir faz com que ele transite por diferentes referenciais simbólicos e funcionais
nos processos de territorialização, a partir do fenômeno da transterritorialidade.
Dado isso, entendendo que a partir do reconhecimento da transterritorialidade
podemos avançar no entendimento das interações estabelecidas entre os agentes
sociais do turismo e deles com os outros sistemas que formam o meta-sistema onde
se inserem (FRATUCCI, 2008). Nesse contexto, entendendo essas nuances e
abordagens que os estudos dos trabalhadores do turismo podem ter e levando como
referência os processos transterritoriais, é possível observar as demais dinâmicas
espaciais de outros subsistemas da localidade estudada, como o espaço urbano
geral e todas suas dinâmicas de lazer, dos territórios de residência, os fluxos diários
etc.
As características marcantes do fenômeno, sobretudo da atividade turística,
afetam diretamente o trabalhador, o que reflete em seu território.
O turismo como atividade sazonal incorre na mobilidade do trabalho, muitas
vezes, também de forma sazonal (CORIOLANO; FERNANDES, 2014). Portanto,
colocar o turismo no quadro da mobilidade temporária permite-nos vê-lo dentro de
um contexto social mais amplo ao longo do tempo de vida dos indivíduos, bem como
obter uma maior apreciação das restrições que impedem ou limitam a mobilidade
(HALL, 2005).
Um exemplo gritante dessa mobilidade do trabalho acarretada pela
sazonalidade é o trabalhador migrante temporário que se desloca para outras
cidades. Busca oportunidades de trabalho, sobretudo no verão, período de alta
temporada quando as chances de exercer sua atividade remunerada se ampliam
(OURIQUES, 2005). Nesse contexto, a mobilidade física pode acarretar uma
desterritorialização sazonal intensa. E, ao mesmo tempo, uma reterritorialização, em
geral, fraca em seu sentido simbólico, uma vez que seu retorno é previsto.
Isto nos indica a importância de conhecermos a sazonalidade e o grau de
informalidade do trabalho no turismo. Suas relações com o espaço urbano podem se
mostrar diferentes, incluindo outras questões como mobilidade e qualidade de vida.
Muitos profissionais se deslocam pelos diversos pontos da rede onde estão
inseridos, em busca de novas ou melhores oportunidades de emprego ou ocupação
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(FRATUCCI, 2008), tendo em vista a forte informalidade, precariedade e
sazonalidade que a atividade turística apresenta. A subvalorização do trabalhador do
turismo, em sua grande parte, é latente e pode ser observada pela falta de preparo
que, muitas vezes, esse profissional sofre. Somando a isso, a exploração do
mercado ao lhe oferecer baixos salários e a falta de possibilidades para crescimento
da carreira; sempre com a conivência do Estado, que não o reconhece como um
importante pilar para o desenvolvimento sustentável de um destino turístico.
Nesse caso, os indivíduos estão “em trânsito” quase o tempo todo. São
pressionados pela precarização de suas condições sociais dentro da ordem
capitalista hegemônica. São “controlados” por contratos temporários, trabalho
precário, laços efêmeros com locais de residência ou simples trânsito, segregação
cultural, o que abre a possibilidade de processos de transculturação com distintos
grupos identitários etc. (HAESBAERT, 2014).
Esses aspectos negativos podem ser mais gritantes se analisarmos as
trabalhadoras do turismo. Ainda que a atividade turística tenha se mostrado uma
alternativa para inclusão das mulheres no mercado de trabalho, isso não significa a
garantia do estabelecimento de relações equitativas de gênero, ocorrendo ainda
reprodução de estereótipos. A divisão sexual do trabalho no turismo ainda é gritante.
As mulheres ainda têm dificuldades de ocupar cargos mais altos na hotelaria por
conta de sua função social como mãe e atividades similares às domésticas, como
cozinha e arrumação e limpeza, ainda são “apropriadas” para mulheres (ALVES;
MOREIRA, 2016).
As questões de gênero permeiam todas as discussões anteriores e, de um
modo geral, podemos afirmar que a realidade de mulheres e homens como
trabalhadores do turismo pode variar, tanto no que diz respeito à atividade laboral
exercida quanto os demais processos de territorialização.
A forma como as mulheres se deslocam e ocupam o espaço público é
específica e diferente da dos homens. Ainda que não exista um estudo específico
sobre a mulher trabalhadora do turismo e seus territórios, as mulheres, de modo
geral, ao começarem a ocupar o espaço público possuem padrões de deslocamento:
casa, trabalho, creche, médico, mercado, o que torna os trajetos das mulheres
menores que os dos homens, com menos flexibilidade de alterar seus
deslocamentos. A cidade falha em criar um espaço onde a vida doméstica possa
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coexistir com a vida pública, o que faz crescer a importância de repensar o
planejamento urbano sob uma ótica de gênero.6
Na contramão desses processos desterritorializadores (tanto simbólicos
quando físicos) que as multiterritorialidades podem apresentar por parte de alguns
trabalhadores, talvez a formação de uma organização civil dos trabalhadores do
turismo pode ser um caminho para que a segregação urbana espacial seja
amenizada e para dar voz aos trabalhadores. Martoni (2012) afirma que uma das
formas para o exercício da cidadania é a organização da categoria profissional, que
pode ser vista como

força reivindicatória que, se atualmente não entra em conflito direto
com o capitalismo enquanto sistema, ao menos se impõe na tentativa
de buscar meios que garantam melhores condições de trabalho e o
reconhecimento social de um determinado campo profissional
(MARTONI, 2012, p. 59).

No entanto, a heterogeneidade dos trabalhadores do setor turístico dificulta
essa articulação interna. Cada agente social possui diferentes lógicas de
territorialização dentro do espaço dos destinos turísticos, fator esse que pode vir a
distanciar a classe trabalhadora entre si, dificultando articulações visando o coletivo.
Essa diversidade do grupo pode ser vista pela diferença das classes sociais a
que os trabalhadores pertencem, pois como bem afirma Fratucci (2008), as
diferenças de classes sociais interferem diretamente na forma de atuação de cada
agente, principalmente na sua lógica de territorialização dentro do espaço dos
destinos turísticos, levando assim a diferentes formas de apropriação. Por isso, são
necessárias pesquisas sobre seu perfil sociodemográfico e econômico, para que
então eles possam se organizar a partir de seus interesses, estabelecidos através
do gênero e/ou classe social, por exemplo.
Segundo Fernandes (2008), cabe ao setor público fazer parcerias com outros
setores para tentar cumprir o seu papel como representante máximo das classes
sociais, precisando, para tanto, ouvir, dialogar, analisar e questionar com essas
classes com uma visão ampla e não fragmentada do conhecimento. No entanto,
concordando com Martoni (2012), não devemos deixar a responsabilidade somente
para o poder público, tendo em vista que o planejamento pode ordenar questões
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dentro de limites estabelecidos, mas não tem condições de eliminar o choque de
movimentos contrários da realidade social de produções vigentes que partem da
produção socializada para a apropriação privada. Por esse ponto de vista, a
necessidade de articulação da classe dos trabalhadores é reforçada ainda mais.
Outra questão que dificulta tal organização se deve ao fato de os próprios
trabalhadores não se reconhecerem como trabalhadores do turismo (como é caso
dos trabalhadores indiretos), o que dificulta o processo de desenvolvimento de
muitos destinos turísticos, como afirma Fratucci (2008). Para a solução dessas
questões, talvez, a realização de articulações entre sindicatos dos trabalhadores e
profissionais de turismo já existentes com outras organizações, visando ações e
reivindicações integradas com outros setores sejam positivas, no sentido da
conscientização das classes e da sensibilização do próprio poder público.
A sazonalidade da atividade turística e sua grande informalidade também são
fatores que dificultam a organização da classe trabalhadora. De acordo com Alves e
Garcia (2012, p. 265), em um “panorama de fragmentação da classe trabalhadora, a
economia informal junta‐se ao trabalho temporário, terceirizado, à subcontratação,
enfim, ao desemprego estrutural.”
O trabalhador se vê tão sufocado com a luta pela sobrevivência, que a
formação de uma consciência de classe é impossibilitada, visto que precisa manter o
emprego e, ao mesmo tempo, submeter-se aos abusos próprios de uma sociedade
regida pelo capital. Segundo Melliani (2011), a exploração da mais-valia é
potencializada pela informalidade e pela flexibilização das relações de trabalho, já
que o empresário não é mais obrigado a pagar os direitos formais que os
trabalhadores teriam, além de transferir aos trabalhadores, os riscos das oscilações
do mercado.
No âmbito legislativo brasileiro, as flexibilizações das relações de trabalho no
turismo podem se tornar mais acentuadas pela reforma da legislação trabalhista
recente, Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, realizada pelo governo de Michel
Temer, mais especificamente sobre o trabalho intermitente, a terceirização irrestrita,
possibilidade de negociação direta do trabalhador com o patrão e a não
obrigatoriedade do imposto sindical.
Segundo o atual Plano Nacional de Turismo (2018-2022), a possibilidade do
trabalho intermitente “permitirá a geração de mais de 2 milhões de novos empregos
no setor de alimentação fora do lar nos próximos cinco anos” (BRASIL, 2018, p. 77).
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No entanto, para o trabalhador, essa nova regra pode gerar diminuição de direitos e
aumento da vulnerabilidade, ao deixar a regulação regidas pelas lógicas do mercado
e acordos patronais. Somado a isso, pode ocorrer o aumento da informalidade e
maior número de horas trabalhadas com menor remuneração, se comparamos
proporcionalmente com a carga horária anterior. Além disso, em olhares jurídicos, o
trabalho intermitente é considerado inconstitucional para alguns7.
Neste trecho do documento é destacado que essa demanda pela
flexibilização da legislação é antiga do setor turístico. Se colocarmos uma lupa
nesses dados e “demandas do setor turístico”, podemos observar que os maiores
interessados são os agentes de mercado, uma vez que o Plano utiliza como fonte a
ABRASEL (Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Similares).
Terbega8 afirma que a recente modificação da legislação trabalhista no Brasil
representa uma ameaça às organizações sindicais e à qualidade do emprego. Para
ela, no turismo existe um cenário de maior precariedade das relações de trabalho,
principalmente em decorrência da terceirização irrestrita das empresas de turismo e
hotelaria. No que tange a indústria de hospitalidade especificamente, sabe-se que
há uma intenção de aprofundar setores de terceirização das principais atividades
fins da empresa como a equipe administrativa e o departamento de limpeza.
Em suma, os pontos de discussão que levantamos nessa seção mostram
características e peculiaridades dos trabalhadores do turismo. A partir de seus
processos de apropriação do espaço urbano e seus fluxos e seus movimentos
pendulares, os trabalhadores podem ter lógicas funcional e simbólica, o que nos leva
a uma visão regional de análise. Seus territórios-rede se confrontam com os
territórios-zona, principalmente na lógica do Estado, o que nos leva a analisar os
territórios articulados em redes regionais do turismo.
O espaço urbano apropriado pelo turismo através de seus agentes sociais
pode fomentar a segregação dos agentes menos favorecidos pela urbanização
turística, onde o território do turista é central. Nesse espaço urbano a
multiterritorialidade pode ser vista a partir do encontro do trabalhador com o turista
no lugar turístico, por conta desse encontro de alteridades. Levar em consideração a
distinção entre a vivência de múltiplos territórios e a efetiva multiterritorialidade
7

Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-dez-04/streck-reforma-trabalhista-contratointermitente-inconstitucional> Acesso em: 18 jun 2018.
8 Disponível: <http://www.albasud.org/noticia/es/1048/la-reforma-laboral-llega-a-brasil-conperspectivas-de-agravar-la-precariedad-del-trabajo-en-el-turismo>
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articulada em territórios flexíveis pode ser uma maneira de analisar essa aparente
dicotomia entre esses dois agentes sociais do turismo. Pensar sobre aspectos da
mobilidade

funcional/física

(por

onde,

como,

quando

se

deslocam)

e

simbólica/identitária (quais são seus referenciais espaciais simbólicos nos territórios
apropriados, pelos níveis de identificação) nos parecem ser também norteadores.
Além disso, percebemos que o mesmo indivíduo aqui observado como
trabalhador pode possuir distintas territorialidades através do exercício de diversos
papéis,

produzindo

diferentes

territórios,

a

partir

dos

processos

de

transterritorialização. Outras peculiaridades que o trabalhador do turismo possui são
aquelas relativas à características da própria atividade turística, como a
sazonalidade, informalidade e precariedade das condições do trabalho, além das
questões de gênero que permeiam as demais. Somando a isso, a heterogeneidade
das funções e cargos que esses trabalhadores desempenham dificultam a
organização civil, porém, na contramão desses processos desterritorializadores, uma
reterritorialização (fortalecida em sua dimensão simbólica) é possível a partir de uma
possível consciência de classes.

3.3 AFINAL, PODEMOS FALAR EM TRABALHADORES DO TURISMO?
Estamos convencidos que não cabe a nós afirmar de forma generalista que
todos os trabalhadores vinculados à atividade turística devem ser rotulados como tal.
Isto porque pode haver uma lacuna no entendimento sobre o que seria a atividade
turística e o que está sendo exercido e vivenciado na prática de cada realidade.
Percebemos que essa necessidade de definição está mais presente no âmbito da
academia com a finalidade de pesquisar o fenômeno. Não que isso seja irrelevante,
muito pelo contrário. O esforço feito aqui é no sentido de alinhar e organizar as
ideias e pensamentos sobre a possibilidade da construção desse objeto de
pesquisa, entendido como contemporâneo, recente e instigante.
E, por isso, defendemos que o desenvolvimento dessa discussão teórica
sobre os trabalhadores seja feito em conjunto com a realidade e teorias escolhidas,
e ao mesmo tempo, deve se retroalimentar de forma a manter o rigor científico.
Perpassando também, por discussões epistemológicas (construção do objeto
científico) e teóricas (formulação teórica do objeto e explicitação conceitual)
(MOESCH, 2004).

73

É necessário levar em consideração os contextos, entendendo que o valor da
variável não é função dela própria, mas do seu papel no interior de um sistema
maior. Somente através do movimento do sistema, do todo, que podemos
corretamente valorizar cada parte e analisá-la, para, em seguida, reconhecer
concretamente esse todo. Portanto, para essa tarefa, supõe-se um esforço de
classificação (SANTOS, 2008).
O fenômeno do turismo é multiescalar, multiterritorial, multidimensional,
diversificado em sua atividade econômica, variável em segmentos de mercado,
diverso sobre os setores das políticas públicas e seus agentes sociais podem mudar
a partir de determinadas realidades observadas. Portanto, suas discussões não
podem ser definidas exclusivamente em uma definição hermeticamente fechada, por
possuir caráter multi/interdisciplinar, o que dificulta e, ao mesmo tempo, enriquece
suas questões epistemológicas.
Nesse sentido, entendendo a lógica multiterritorial do turismo e a diversidade
de seus estudos, propomos entender os trabalhadores do turismo como todos
aqueles indivíduos que exercem determinadas funções relacionadas à atividade
turística, direta ou indiretamente, dentre as mais diversas dimensões e abordagens
“dos turismos”. Esta definição deve ser guiada e embasada pelo pesquisador e/ou
pela linha de uma área de conhecimento, a partir de uma matriz teórico-filosófica, a
fim de justificar e dar legitimidade a determinadas escolhas.
Mais especificamente sobre as diversas dimensões e abordagens dos
turismos do contexto, que afirmamos anteriormente, ao olhar para o trabalhador,
pensamos que esse grupo pode ser composto também por indivíduos que atuam em
todas as áreas do fenômeno, e não somente na mais visível, a dimensão da prática,
abordagem que tem como predominância a atividade econômica e o olhar pelo
senso comum.
Se pensarmos o turismo apenas como atividade econômica englobaremos
basicamente os trabalhadores de serviços turísticos. Se observarmos sob a ótica do
fenômeno, a lente se expande a todas as possíveis partes envolvidas, indivíduos
que trabalham com o turismo, mas não inseridos na atividade econômica em si.
Poderíamos, por exemplo, pensar na dimensão pedagógica do turismo ao englobar
os

professores,

tutores,

coordenadores,

pesquisadores,

pós-graduandos

e

graduandos, alunos de iniciação científica (se pensarmos em bolsistas). Ou então,
na dimensão do setor público, os funcionários do poder público, executivo e
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legislativo envolvidos com o turismo, como as secretarias municipais e o próprio
Ministério do Turismo.
Esse exercício de análise está baseado no que Santos (2008) recomenda
sobre a descrição das funções dos elementos do espaço.

Se considerássemos a população como um todo, as firmas como um
todo, a nossa analise não levaria em conta as múltiplas
possibilidades de interação, ela seria unilateral. Ao contrário, quanto
mais sistemática for a classificação, tanto mais claras aparecerão as
relações sociais e, em conseqüência, as chamadas relações
espaciais (SANTOS, 2008, p. 23).

Se olharmos os trabalhadores pelo território turístico composto pela
superposição de territórios dos agentes sociais - poder público, mercado,
trabalhadores, turistas e comunidade local, reconhecidos por Fratucci (2008) –
podemos apontar algumas questões: Os donos de empreendimentos turísticos
seriam trabalhadores? Quem são os agentes de mercado? Se estabelecêssemos o
trabalhador do turismo como o assalariado, não excluiríamos os trabalhadores
informais? E as pessoas que realizam atividades informais e, ao mesmo tempo,
possuem um pequeno empreendimento? O pequeno empreendedor é caracterizado
como agente de mercado? Poderíamos falar em trabalhador “contratado” e o
trabalhador “empregador” (podendo ser visto como agente de mercado)?
Talvez, estejamos caminhando para definições muito cartesianas, porém elas
podem nos ser úteis para fundamentações teóricas dos estudiosos do fenômeno e
para entender com mais clareza as relações de trabalho inseridas a partir de lógicas
de poder, veladas ou não. Dito isso, temos a consciência que não atingiremos o
conhecimento da totalidade do turismo, assim como não alcançaremos a “verdade”
sobre esse grupo de agentes sociais que chamamos de trabalhadores do turismo.
De toda forma, destacamos alguns pontos de análise sugeridos para entender
melhor a dinâmica territorial dos trabalhadores do turismo (nosso foco de análise do
objeto): a) mobilidade e territorialidade: tanto funcional quanto simbólica, inserindo
também a transterritorialidade, a transição por distintos territórios, ao permitir que o
trabalhador seja observado também em seus outros papéis no espaço. Incluem-se
os movimentos pendulares, migratórios sazonais ou permanentes, perpassando
pelas discussões sobre imobilidades, mobilidade restrita/reduzida e também pelos
territórios reticulares e zonais (território-rede e território-zona). Não se esquecendo
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também, de observar as infraestruturas que possibilitam seus fluxos nas e pelas
redes; b) tempo de lazer e de trabalho: tendo em vista sua apropriação territorial em
um espaço que é predominantemente marcado pelo turismo, ou pelo menos no
espaço de trabalho, mas tendo como premissa o espaço turístico. As discussões de
tempo de não trabalho e lazer para o turista e o tempo de trabalho para o
trabalhador do turismo precisam estar juntas no sentido de entender essas duas
situações e relações que o trabalho e o turismo interferem e são interferidos nas
estruturas de poder nesta sociedade “pós moderna”, c) a prática de suas funções e
atividades, destacando os cargos, horas trabalhadas, remuneração, formação
profissional, condições de trabalho, qualificação e mercado de trabalho.
Nesse sentido, ao estudarmos sobre os trabalhadores do turismo precisamos
estar atentos acerca de algumas características e peculiaridades que esse agente
social pode apresentar, para então alinhar as pesquisas e análises sobre o tema. O
trabalhador do turismo pode sofrer com efeito da sazonalidade, informalidade,
terceirização (traço muito comum nos serviços em geral), precarização e
heterogeneidade como coletivo, tanto em suas funções quanto sobre os setores
dentro da atividade turística. Pode possuir flexibilidade e mobilidade em suas
atividades como consequência das características anteriores e devemos também
observar o nível e diversidade de qualificação e remuneração do profissional.
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4 O MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO, RJ
O município de Arraial do Cabo está localizado na mesorregião de governo
das Baixadas Litorâneas que engloba a Microrregião dos Lagos; no âmbito turístico
pertence à região turística da Costa do Sol, antiga Região dos Lagos. O município
limita-se ao norte com o município de Cabo Frio, a leste e a sul com o Oceano
Atlântico, e a oeste com o município de Araruama. As rodovias que servem o
município são a RJ-140/BR-120 e a RJ-102 (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localização do município de Arraial do Cabo

Fonte: Adaptado do Mapa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Fundação CEPERJ9.

9

Mapa completo disponível em:
<http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/div_poli/Estado_RJ_2010_Jubileu.jpg>
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Foi instituído em 13 de maio de 1985, a partir da emancipação de Cabo Frio,
e atualmente estrutura-se nos distritos de Arraial do Cabo (distrito sede), Monte Alto,
Figueira, Parque das Garças, Sabiá, Pernambuca, Novo Arraial e Caiçara. Sua área
terrestre é de 160,287 km² onde vivem cerca de 30 mil habitantes (população
estimada em 2017) (IBGE, 2018b).
O município tem sua história composta por períodos econômicos específicos
que afetaram sua sociedade como um todo: da pesca; da construção,
funcionamento e decadência da Álcalis (Companhia Nacional de Álcalis) e do
fenômeno do turismo. Vale destacar que esses períodos não ocorreram de maneira
isolada uns dos outros e que geraram relevantes fluxos migratórios de mão de obra
para o município (COSTA, 2015). Até meados da década de 1950, a pesca era a
principal fonte de renda e de reprodução social da população cabista (gentílico de
Arraial do Cabo).
A partir da década de 1950, com a instalação da Álcalis, esta passou a ser a
principal atividade econômica responsável pela geração de emprego e renda para os
moradores locais, juntamente com a crescente atividade turística; porém a pesca
sempre se manteve presente. Naquele momento, Arraial do Cabo transformara-se
de uma acanhada colônia de pescadores em um espaço da ideologia
desenvolvimentista, ao se configurar como um possível “empório de produtos
alcalinos” (PEREIRA, 2009, p. 188). Com o encerramento da operação da fábrica
em 2006, muitos ex-funcionários voltaram-se inteiramente para a pesca, que já se
encontrava em declínio (CARNEIRO et al., 2012 apud MENDONÇA; MORAES;
COSTA, 2013) e para o setor de serviços, muitos com relação direta com o turismo,
a maioria com o turismo náutico.
Ao realizarmos uma revisão bibliográfica sobre o município, percebemos que
Arraial do Cabo ainda é pouco estudado no contexto do fenômeno turístico e não
dispõe de um estudo específico sobre seus trabalhadores. Essa última constatação
se estende aos estudos do Turismo em geral, tendo em vista que esta área de
conhecimento ainda carece de pesquisas direcionadas para as condições e
comportamentos dos seus trabalhadores. Neste cenário, podemos destacar a
dissertação de Fabiano (2011) que estudou especificamente sobre turismo na
Reserva Extrativista (RESEX) Marinha de Arraial do Cabo, buscando compreender
as relações existentes entre o mergulho, a implantação de uma unidade de
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conservação marinha de uso sustentável e o aumento do fluxo turístico dentro de
seu território, sobretudo pelo turismo náutico.
Alguns dos trabalhos encontrados sobre Arraial do Cabo que abordam o
turismo possuem recorte regional, como Fonseca (2011) que trata sobre o turismo e
a divisão territorial do trabalho, Fernandes (2013) sobre a mobilidade turística na
Região das Baixadas Litorâneas e Fratucci (2000b) sobre o ordenamento territorial
do Rio de Janeiro, a partir da comparação dos processos de turistificação de Arraial
do Cabo e Armação de Búzios, como lugares turísticos inseridos em um territóriorede. Outros trabalhos relevantes identificados nessa pesquisa se debruçaram sobre
a Companhia Nacional de Álcalis (CNA, conhecida também como Álcalis)
(PEREIRA, 2009; RIBEIRO; GRANATO, 2011) e sobre a questão da pesca
(MENDONÇA; VALE; COUTINHO, 2010) e a pesca e o turismo (MENDONÇA;
MORAES; COSTA, 2013).
Contudo, no que tange aos trabalhos nas áreas da biologia, principalmente
marinha,

e

da

geologia

observamos

inúmeras

publicações

nacionais

e

internacionais, muito por conta de sua reserva extrativista marinha e do fenômeno
da ressurgência. Dentre essas publicações destacamos o trabalho de Giglio et al.
(2017) que trata sobre os danos físicos aos organismos bentônicos causados por
barcos ancorados dentro dos limites da RESEX Marinha de Arraial do Cabo. Os
autores justificam o tema pelo grande número de barcos destinados ao apoio da
prática de mergulho nesta área, e afirmam que a partir de evidências os níveis atuais
de visitação, âncoras são um estressor relevante para esses organismos estudados
em locais de mergulho na RESEX.

4.1 O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ESPAÇO URBANO DO MUNICÍPIO DE
ARRAIAL DO CABO, RJ
A história de Arraial do Cabo se confunde com a própria história do Brasil,
datada do século XVI. Em 1503, quando ocorreu a chegada dos primeiros
colonizadores portugueses no atual município, os tamoyos goytacazes habitavam a
região. A exploração do pau-brasil foi iniciada imediatamente, assim com o
extermínio em massa dos habitantes nativos das terras “descobertas”. Monumentos
e peças históricas até hoje lembram importantes passagens do início da colonização
de Arraial do Cabo, como a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, construída no
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século XVI, na Praia dos Anjos; a Casa da Pedra, uma construção erguida pelos
portugueses em 1506 e que é tida como uma das primeiras edificações do país;
além do Monumento a Américo Vespúcio, no Largo do Descobrimento (REVISTA
MUNICÍPIO EM DESTAQUE, 1991; IBGE, 2018a).
Embora a colonização e o desenvolvimento da região tenham tomado
velocidade com a fundação do núcleo urbano de Cabo Frio, em 1615, estimulada
basicamente pela atividade salineira (CHRISTÓVÃO, 2011), Arraial do Cabo viveu
durante muito tempo esquecido e isolado, tendo somente a pesca como atividade
econômica, visto que a maior movimentação do sal ocorreu em Cabo Frio. O acesso
a outros povoados era feito somente pela praia, a pé ou a cavalo, para trocar,
vender e comprar mercadorias. Podemos afirmar que, até meados do século XX,
Arraial do Cabo era somente uma vila de pescadores e que, somente a partir da
implantação da Companhia Nacional de Álcalis (CNA), no final dos anos 1950,
passou por uma grande transformação, deixando de ser unicamente uma vila de
pescadores para abrigar um grande complexo industrial (PEREIRA, 2009; IBGE,
2018a).
A Álcalis, junto com a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do
Rio Doce e a Fábrica Nacional de Motores foram criadas no período do Estado
Novo com o objetivo de impulsionar a industrialização do Brasil. A construção da
CNA começou em 1945, e em 1960 foi produzida a primeira barrilha10, dando início o
seu funcionamento. A importância da Álcalis vai além de seu pioneirismo na
produção deste material (RIBEIRO, 2012; PEREIRA, 2009).
No planejamento de 1949, a direção da Álcalis escolheu a região do Morro do
Miranda como o local ideal para erguer a vila industrial, onde os operários moravam.
A inauguração da vila ocorreu em 1961, mas a ocupação em torno da área da
fábrica ocorreu de forma desordenada por conta da vinda de pessoas de outras
cidades. Esses migrantes e imigrantes eram, em sua maioria, cabofrienses,
fluminenses (majoritariamente do noroeste fluminense), cariocas, nordestinos
(maioria do Rio Grande do Norte, onde havia uma unidade da CNA) e franceses que
rumaram para a cidade para montar e trabalhar na fábrica (RIBEIRO, 2012;
PEREIRA, 2009).

10A

CNA produzia carbonato de sódio e hidróxido de sódio, comercialmente denominados como
barrilha e soda cáustica, matérias primas básicas para a indústria de transformação.
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Na realidade, este crescimento só é possível com o pleno funcionamento da
indústria, por conta dos fluxos de migrantes que chegam para trabalhar
nela. Vem gente de outras cidades do estado do Rio de Janeiro, como São
Gonçalo, Niterói, Itaguaí, Rio Bonito, São Pedro da Aldeia, Saquarema, [...]
e principalmente de Campos [...] e de vários estados como Minas Gerais,
São Paulo, [...] e principalmente do estado do Espírito Santo (concentrados
no Morra da Boa Vista). Deste último estado, muitos se inseriram na pesca,
com barcos a motor e receberam dos nativos que os consideram péssimos
pescadores a denominação de caringôs. [...] Sem dúvida não era fácil para
os pescadores se incorporarem ao trabalho da Álcalis (PRADO, 2002 apud
FABIANO, 2011, grifo do autor, p. 89)

Estas intervenções federais da Era Vargas foram também estudadas por
Daibert (2016) em Petrópolis, quando analisa a transição da cidade agrícola para a
cidade operária. Ainda que o autor não se aprofunde nesse tema, visto que seu
objetivo principal é discutir a evolução do turismo como tema de planejamento
territorial daquele município neste período, podemos observar certa semelhança
com Arraial do Cabo tendo em vista a inserção destes pequenos municípios nas
pautas nacionalistas de Vargas.
Um dos exemplos do impacto da implantação da Álcalis foi o aumento
populacional ainda no núcleo urbano de Cabo Frio, composto pelos atuais
municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Armação de Búzios. Em 1950, Cabo Frio
registrou 9.750 habitantes. Já em 1960, esse número cresceu para 16.646
habitantes. Em 1970, esse número quase dobrou, chegando a 29.297 habitantes.
Em 1980, Cabo Frio tinha 50.239 habitantes. E, segundo Christóvão (2011), esse
aumento é decorrente da instalação da Álcalis em Arraial do Cabo, pois mesmo que
a produção de sal fosse forte em Cabo frio, por sua característica sazonal, exigia
pouca mão-de-obra. Mais especificamente em Arraial do Cabo ocorreu um aumento
populacional expressivo durante esses anos. Em 1950 o distrito tinha 3.195
habitantes e em 1960 esse número mais que dobrou, chegando em 7.275. Em 1970
eram 10.974 habitantes e já em 1980, o número de habitantes atingiu 15.362 (CIDE,
2015).
A vila de pescadores passou a ser a sede da principal empresa de produtos
químicos do Brasil que contribuiu para o desenvolvimento industrial do país. Porém,
o rápido crescimento urbano acarretou consequências positivas e negativas em
Arraial do Cabo. A instalação da fábrica impulsionou obras complementares de
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infraestrutura, como o porto marítimo da Enseada dos Anjos, Porto do Forno11, uma
rede de comunicações e transportes, como a Estrada de Ferro Maricá feita pelos
franceses e a construção da rodovia ligando Cabo Frio a Arraial do Cabo,
inaugurada em 1945. Antes da construção da Álcalis, não havia escolas, nem
médicos, nem telefones no município (RIBEIRO, 2012; PEREIRA, 2009, p. 188).
Um dos efeitos negativos foi a criação da rede de esgoto que despejava parte
de seus dejetos na Praia dos Anjos, o que a tornou poluída por alguns anos. Os
moradores anteriores à construção da Álcalis não sofreram por causa da
industrialização e urbanização impostas, mas com a chegada de muitos migrantes, o
problema de ocupação do espaço da cidade se acumulou. O fato de receber
pessoas de outros estados levou diferentes costumes e tradições, provocando um
choque e problemas no dia a dia da população local, gerando conflitos territoriais
(VASCONCELOS, 1962 apud PEREIRA, 2009).
Para o pesquisador Dantom Araújo (1965 apud Pereira, 2009), nesta época,
existiam três tipos de economias paralelas: a industrial, representada pela Álcalis; a
comercial, decorrente da primeira e a tradicional pesqueira. O comércio era
composto de lojas de móveis e aparelhos eletrodomésticos, embora fossem muito
simples. Aparelhos de rádio e televisão tornaram-se desejo de todos e havia
confrontos de religiões. No final da Praia dos Anjos, o porto surgia ao lado de
modernas casas de veraneio encobrindo pequenas e velhas casas de antigos
moradores. Através de relatos, aquele autor afirma que o desejo de muitos cabistas
era de não trabalhar mais com a pesca, pois se ganhava menos e era mais perigoso
do que trabalhar na Álcalis. Além disso, o desejo de largar a pesca artesanal foi
motivado também pelas ações dos veranistas que levavam barcos a motor para a
cidade.
A antropóloga Úrsula Albershein (1957 apud PEREIRA, 2009) afirma que a
partir de 1956, quando as obras da fábrica começavam a entrar em estágio
avançado, observou-se uma manifestação crescente dos moradores locais em
adaptar-se aos novos padrões culturais da modernidade. No entanto, alguns relatos
sugerem que parte dos pescadores tinha certo desprezo pela atividade “burocrática,
11O

início da implantação do Porto do Forno data de 1924. Pelo qual a CNA foi responsável entre
1965 e 1972. Em 1972 passou a ser operado pelo Departamento Nacional de Portos e Vias
Navegáveis, do Ministério dos Transportes. Posteriormente foi integrado ao complexo portuário da
Companhia Docas do Rio de Janeiro. A partir de 1999, quando foi reformado, o Porto do Forno
passou a ser administrado pela Companhia Municipal de Administração Portuária (COMAP), criada
pelo município de Arraial do Cabo especificamente com esta finalidade.
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cômoda e lucrativa”, pois não necessitavam de esforço físico, como a atividade
pesqueira exigia (PEREIRA, 2009).
Cabe destacar que, sobre este período de funcionamento da Álcalis, as
alterações ocorridas no espaço geográfico do município de Arraial do Cabo foram
impulsionadas pela chegada da indústria de base, e não pela chegada da atividade
turística em si, que, na época, era representada por pequenos grupos de artistas e
por pessoas oriundas das classes mais abastadas (FABIANO, 2011).
Ao decorrer dos anos, Arraial do Cabo observou um crescimento
socioeconômico constante. Em 1974, após a fusão dos Estado da Guanabara e do
Rio de Janeiro foi observado um descompasso entre o produto turístico da cidade do
Rio de Janeiro e os dos demais municípios do estado. Como o fluxo de pessoas era
maior na capital, os municípios do interior estavam em defasagem no que tange a
suas infraestruturas de acesso (FRATUCCI, 2000b).
Somente após construção da Ponte Costa e Silva, conhecida como Ponte
Rio-Niterói, em 1974, o deslocamento dos moradores da região metropolitana do Rio
de Janeiro para o litoral norte do estado foi facilitado. Foi a partir desse momento
que Arraial do Cabo viu o turismo de veraneio impulsionado em seu território,
tornando-se uma das principais atividades econômicas do município (FRATUCCI,
2000b).
Até aquele momento Arraial do Cabo ainda era distrito de Cabo Frio (assim
como Armação de Búzios), fazendo com que suas dinâmicas territoriais pretéritas se
confundam e se complementem. Por isso, é importante também chamar atenção
sobre o período da produção salineira da região como principal atividade econômica
até a consolidação da atividade do turismo.
Segundo Christóvão (2011), os primeiros turistas chegaram a Cabo Frio por
volta da década de 1950 e 1960, e é exatamente no ano de 1974 que o processo de
transição econômica da região de Cabo Frio “do sal ao sol” se efetiva (lembrando
também que a pesca continuava a ser uma importante atividade econômica). Neste
ano, houve fatores e acontecimentos que afetaram a produção do sal do município
de Cabo Frio, como, a já citada, construção da Ponte Rio-Niterói e a construção do
Porto Ilha de Areia Branca/RN (porto que facilitou o escoamento da produção
salineira do estado do Rio Grande do Norte, acirrando a concorrência com o estado
fluminense). Esse processo foi figurado pela perda da competitividade da indústria
salineira, o que deixou de ser viável do ponto de vista econômico, a atividade
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turística, por sua vez, foi se estabelecendo, ocupando espaços, transformando
estruturas e criando novas tradições.
Notamos que as mudanças na região para a afirmação da atividade turística
acontecem de um modo geral pela construção da Ponte Rio-Niterói e, de acordo,
com a dinâmica de cada município (antes, distritos) o turismo se configura. Por conta
do desempenho da Álcalis e crescimento do turismo, Arraial do Cabo teve sua
emancipação de Cabo Frio sancionada em 13 de maio de 1985.
Com a rápida dinamização do turismo em Arraial do Cabo na década de
1980, ocorreu uma ampliação da demanda por residências e terrenos para veraneio,
expandindo os loteamentos (em sua maioria, ilegais) e o surgimento de meios de
hospedagem e marinas. A beleza cênica e os recursos naturais e extrativistas da
Lagoa de Araruama possibilitaram o desenvolvimento de várias atividades às suas
margens, incluindo o turismo. Neste período, tal área foi ocupada irregularmente e
loteada pela especulação imobiliária, com a busca de segundas residências, o que
causou impactos significativos e irreparáveis para o meio ambiente (SANTIAGO;
DESLANDES, 2011).
A intensa atividade de grileiros e de loteadores clandestinos, bem como o
aumento do número de ocupações irregulares, principalmente nas salineiras
desativadas, também se estendeu às áreas protegidas pela legislação ambiental,
como o loteamento ilegal da Restinga da Massambaba12, que segundo o Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro deu-se em razão da “implementação de
loteamentos desprovidos de regularidade junto ao órgão licenciador estadual e sem
o devido controle e fiscalização da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo”
(TIELLET, CARVALHO, s.d.).
Cabe destacar a importância da Lagoa de Araruama para Arraial do Cabo e
para a região como um todo. A Lagoa de Araruama é considerada um dos maiores
ecossistemas lagunares hipersalinos em estado permanente do mundo e
compreende os municípios de Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia,
Cabo Frio e Arraial do Cabo (BERTUCCI et al., 2016). Faz parte diretamente da
história da região, pois as principais salineiras estavam localizadas em suas

12É

um estreito pedaço de terra, banhado a sul pelo Oceano Atlântico e a Norte pela Lagoa de
Araruama, se estendendo pelos municípios de Arraial do Cabo, Araruama e Saquarema. A criação da
Unidade de Preservação da Restinga da Massambaba foi estabelecida pelo Decreto-Estadual em 15
de dezembro de 1986, sob número 9529-C.
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margens (CHRISTÓVÃO, 2011), e a Álcalis coletava nela as matérias primas, como
sal marinho e conchas (PEREIRA, 2009).
O movimento crescente das segundas residências foi e continua sendo muito
forte na região. Segundo Ramão (2016), no eixo Cabo Frio, Arraial do Cabo e
Armação dos Búzios a atividade do turismo e o fenômeno das residências
secundárias ganham corpo na segunda metade do século XX, superando de forma
conflituosa as atividades do sal e da pesca, historicamente basilares para as cidades
de toda a região, como já mencionamos.
Na década de 1990, Cabo Frio já era sexta cidade do Brasil com maior
número de domicílios de uso ocasional, à frente de todas as metrópoles do
Nordeste, por exemplo, atrás apenas de cidades da baixada santista, da cidade de
São Paulo e do Rio de Janeiro. Já Arraial do Cabo apresenta atualmente cerca de
45% de domicílios de uso ocasional em relação ao total de residências (RAMÃO,
2016).
Com a vinda de migrantes para Arraial do Cabo à procura de oportunidades
na indústria de base e no comércio local, especificamente no turismo em um
segundo momento, o município observou processos de ocupações irregulares,
principalmente em suas encostas e morros. Inicialmente ocorreu a ocupação do
Morro da Boa Vista com a vinda de operários capixabas e nordestinos. O bairro do
sítio, próximo à Praia dos Anjos, é constituído de migrantes fluminenses de cidades
próximas como Campos (PRADO, 2000 apud AGUIAR, 2005), e em pela carência
de terrenos planos disponíveis iniciou-se ocupações irregulares mais intensivas nas
encostas do Morro da Boa Vista, parte Alta do bairro Canaã e Morro da Cabocla
(AGUIAR, 2005).
No início da década de noventa do século passado existiam no município
apenas seis meios de hospedagem, todos de pequeno porte e pertencentes a
empresas familiares, sendo que o mais antigo é o Hotel Praia dos Anjos, ainda em
operação (FRATUCCI, 2000b). O crescimento do setor ocorreu a partir de 1995,
quando o número de meios de hospedagem se multiplicou acentuadamente.
Arraial do Cabo estava vendo surgir um turismo mais concreto, com a
garantia da estabilidade de seu PIB e empregos na Álcalis. No entanto, com a má
administração da Companhia, em 2006 ocorreu sua falência oficial. A empresa
pertencia ao governo federal e tinha o monopólio da barrilha no país, com proteção
alfandegária que impedia a importação daquele produto. Quando privatizada, em

85

1992 foi adquirida pelo Grupo Fragoso Pires, com financiamento público do BNDES
(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), a partir de uma linha de
crédito para investimento da modernização da empresa, mas não houve nenhum
investimento de retorno como acordado (RIBEIRO, 2012; PEREIRA, 2009).
Os recursos foram desviados para a modernização da frota oceânica do
Grupo Fragoso Pires, com a alegação de que haveria a necessidade de se
transportar sal de navios do Rio Grande do Norte para o Porto de Arraial do Cabo.
Logo em seguida a privatização, o governo removeu as barreiras à importação,
tornando a empresa inviável. E então, sem o apoio do governo, enfrentando as
adversidades do mercado internacional, como dumping e truste e com dívidas
milionárias, a empresa viveu anos de decadência constante. Como consequência
disso, seus dirigentes, sindicatos e a sociedade não conseguiram evitar a falência
em 2006. Neste ano em que a produção da fábrica foi interrompida, a Álcalis gerava
cerca de 600 empregos diretos, 200 terceirizados e 1.800 indiretos, sendo
responsável por 51,9 % do Produto Interno Bruto (PIB) do município de Arraial do
Cabo (RIBEIRO, 2012; PEREIRA, 2009).
Em uma reportagem de um jornal local independente de 2009, O Cabistão,
(OLIVEIRA et al., 2009) podemos perceber três visões sobre a Álcalis intitulados
“três visões da mesma história”, são elas: “trabalhadores querem retomar as
atividades da fábrica” (o grupo ‘Nova Álcalis’ propõe possibilidades para retomar aos
poucos o funcionamento entendendo sua importância para o local e para o país a
partir da sua reestatização); “sindicato insiste na garantia das leis trabalhistas” (por
conta das enormes dívidas da companhia e as demissões sem o pagamento das
indenizações devidas, os sindicalistas avaliam que a única saída é venda de suas
terras e encerramento definitivo); “cooperativa é vista como única possibilidade”
(tinham como objetivo a criação de um programa de autogestão pela cooperativa de
trabalhadores interessados em reativar a empresa pela administração de uma
assembleia soberana com o apoio do BNDES).
Não temos a intenção de nos aprofundar sobre as questões da companhia,
porém é importante salientar que a Álcalis afetou intensamente a dinâmica territorial
de Arraial do Cabo como bem exemplificam essas visões apresentadas na
reportagem. Com a sua decadência e concomitantemente a atividade turística em
ascensão, o município observou além do fenômeno das segundas residências, o
turismo náutico. Este se consolidou com os passeios de barco, a prática do
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mergulho profissional e recreativo e lazer e a pesca esportiva e amadora. A partir de
1988, quando a primeira operadora de mergulho, a Sand´Mar que está em atividade
até então, foi inaugurada, o potencial de Arraial do Cabo para o mergulho recreativo
passou a ser mais explorado e divulgado.
Essa busca crescente pela prática do mergulho em suas águas ocorre pelo
fato de sua fauna marinha ser abundante, decorrente do fenômeno da ressurgência.
A ressurgência é um fenômeno oceanográfico que consiste na subida de águas
profundas oriundas de uma corrente da Antártida, muitas vezes ricas em nutrientes,
para regiões menos profundas dos oceanos, fertilizando as águas superficiais e
criando uma rica cadeia alimentar (CARNEIRO et al., 2012 apud MENDONÇA;
MORAES; COSTA, 2013). Finalmente, em 2014, Arraial do Cabo é reconhecida
oficialmente a capital estadual do mergulho, pela Lei Estadual do Rio de Janeiro nº
6754 de 15 de abril de 2014.
Por conta da inserção destas novas atividades nas águas de Arraial do Cabo
(passeios de barco, pesca esportiva e prática do mergulho) e o consequente conflito
com os pescadores artesanais que ainda são atuantes, foi criada a Reserva
Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (RESEXMar AC-RJ) em 1997, gerida pelo
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A RESEX de
Arraial do Cabo é uma unidade de conservação federal declarada de interesse
ecológico e social, conforme indica o seu decreto de criação (BRASIL, 1997). Tem o
objetivo garantir a exploração autossustentável e a conservação dos recursos
naturais renováveis, tradicionalmente utilizados para pesca artesanal, a população
extrativista do município de Arraial do Cabo. Sua área inclui a faixa marinha
adjacente a costa do município em direção ao mar, abrangendo cerca de 50 mil
hectares (Figura 2).
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Figura 2. Mapa da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, RJ

Fonte: Adaptado do Atlas das Unidades de Conservação da Natureza, Governo do Estado
do Rio de Janeiro.

Em seu projeto, datado de 1996, fundamentam-se mais profundamente os
argumentos para a criação desta unidade de conservação. Em sua maioria por meio
de críticas às outras atividades praticadas que afetam a pesca, como a indústria de
base, produção do sal e a atividade turística:

Ora, a atividade pesqueira na localidade, hoje município, de Arraial
do Cabo é mais que centenária. Inúmeros empreendimentos, neste
século, tais como a indústria salineira e a turística, hoje instalados no
local, muitas vezes com essa finalidade precípua como a da Álcalis,
por exemplo, que pretendia transformar os pescadores em operários,
para trazer-lhes a “modernização” e o “progresso” não lograram
afastar os pescadores de suas atividades. Pelo contrário, foram
assimilados por eles, complementarmente, contribuindo, mesmo para
a capitalização e expansão de sua atividade extrativista (PROJETO
RESEX AC, 1996, p. 5).

88

Relatam que a pesca tradicional está inserida nas “condições selvagens” dos
processos de apropriação espacial e de desenvolvimento urbano e industrial do
estado do Rio de Janeiro, particularmente nas áreas onde “se implanta a exploração
da atividade turística” (PROJETO RESEX AC, 1996, p. 5). Citam os praticantes de
esportes aquáticos e náuticos e os proprietários de terrenos localizados a beira mar,
na praia, ou nos costões, no continente ou nas ilhas como grupos que se apropriam
dos pontos de pesca acarretando as exclusões dos pescadores. Argumentam a
criação da reserva com a finalidade de fortalecer a identidade cabista tão
relacionada com a pesca artesanal, e a permissão de maior controle da exploração
racional dos recursos naturais renováveis que, afinal, são os elementos constitutivos
básicos da possibilidade de tal identidade (PROJETO RESEX AC, 1996).
O conflito entre a atividade da pesca com a atividade turística ainda é latente
no âmbito da reserva. Segundo Mendonça, Moraes e Costa (2013), as novas
configurações do espaço litorâneo do município de Arraial do Cabo, ocupado antes
somente pelos pescadores com seus barcos e apetrechos para a pesca, atualmente
são divididas com turistas, barraqueiros, empresas de aluguel de barcos para
passeio, banana boats e demais serviços turísticos, como a prática de mergulho. A
atividade turística fez com que muitos pescadores deixassem sua profissão e
passassem a trabalhar em empreendimentos turísticos ou em ocupações
relacionadas a atividade portuária.
Ainda que essa atividade esteja perdendo lugar para o turismo e para a
atividade portuária, a pesca no município continua tendo importância econômica e
social significativa. A prática da pesca, o comércio do pescado e o desenvolvimento
de atividades derivadas, que por sua vez agregam valores econômicos, têm
contribuído para o aumento da renda na cidade e na região, evitando que famílias de
pescadores migrem para outras localidades, na busca de empregos e melhores
condições de vida (MENDONÇA; VALE; COUTINHO, 2010).
A fim de organizar os usos e atividades dentro da unidade de conservação foi
feito um Plano de Utilização da Reserva (Portaria IBAMA n° 17 - N, de 18 de
fevereiro de 1999), servindo de guia para que os extrativistas realizem suas
atividades dentro de critérios de sustentabilidade econômica, ecológica e social. O
plano define que as atividades produtivas dos extrativistas se compõem no
"aproveitamento dos recursos pesqueiros nas modalidades de pesca artesanal,
mergulho profissional, pesca subaquática amadora, pesca esportiva, esportes
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náuticos, ecoturismo, aquicultura, beneficiamento do pescado, comercialização e
fiscalização". As intervenções no controle do ecoturismo e esportes náuticos
enumeradas no plano de utilização não se aprofundam quanto ao uso, só destacam
obrigações mais normativas e superficiais.
Portanto, surgiu a necessidade de um documento mais detalhado sobre os
limites da atividade turística, especialmente o turismo náutico. Por isso, foi
estabelecido no ano de 2017 a Portaria ICMBIO nº 5, de 3 de janeiro de 2017, que
estabelece critérios e procedimentos para o cadastramento e concessão de
autorizações precárias para prestação de serviços de turismo náutico na RESEX,
considerando o novo acordo realizado na assembleia deliberativa do conselho. As
atividades realizadas são: mergulho recreativo autônomo; pesca esportiva e
amadora, passeio náutico, brinquedos aquáticos e táxi (Praia do Forno e Prainhas
do Atalaia).
Além do plano de utilização e da portaria para regular a utilização da unidade
de conservação os agentes envolvidos também percebem a necessidade da
elaboração de um plano de manejo. A urgência deste instrumento de gestão já vem
sendo requisitada há alguns anos, como mostra uma reportagem de 2009 do jornal
O Cabistão (BRITES, 2009). Na reportagem é defendida a elaboração de descrição
de normas para que todos os cidadãos possam contribuir para a efetiva preservação
da reserva, pela construção coletiva dos grupos envolvidos. No entanto, somente
este ano de 2018 que o documento está sendo construído através de encontros dos
agentes locais envolvidos com coordenação do ICMBio.

4.2

O USO TURÍSTICO DO ESPAÇO URBANO DE ARRAIAL DO CABO
Segundo dados obtidos junto à Secretaria de Turismo do município, suas

principais atividades econômicas atualmente são a pesca, a atividade portuária e o
turismo. A relevância do turismo para o município é nítida, vista pelo grande fluxo de
visitantes que recebe em cada temporada e feriados prolongados. Ainda que o
município não possua estatísticas básicas e um estudo aprofundado sobre o efeito
multiplicador do turismo em sua cadeia produtiva, o aumento da quantidade de
pessoas na cidade nessas datas é visivelmente percebido, fluxo que altera
profundamente a paisagem do local.
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O órgão informa que o primeiro semestre do ano é o período que Arraial do
Cabo mais recebe visitantes, por causa dos feriados de Réveillon, Carnaval e
Semana Santa, além do Festival da Lula, evento tradicional no município que,
geralmente, ocorre no mês de abril. No segundo semestre o fluxo cai quase pela
metade, devido basicamente ao período de temperaturas mais baixas.

Essas

informações são estimadas pela Secretaria Municipal de Turismo a partir da taxa de
ocupação da hotelaria, pela média de controle de turistas oriundos de veículos de
excursões e estimativas de eventos realizados no município.
Atualmente, Arraial do Cabo lida com duas questões muito recorrentes em
destinos turísticos de sol e praia brasileiros: a sazonalidade e a superlotação em
períodos de alta temporada. Este fato pode ser visto pela observação direta do
município. Suas praias e ruas estreitas ficam superlotadas, sobretudo durante o dia,
tendo em vista que a cidade recebe muitos excursionistas (visitantes que não
pernoitam na localidade).
Essas pessoas e grupos organizados são, em sua maioria, advindos dos
municípios vizinhos como Cabo Frio (10 km) e Armação de Búzios (29 km)
(FERNANDES, 2013), que buscam basicamente os passeios náuticos e praias.
Esses fluxos também podem ser ilustrados pelo número de visitantes que
acessam os piers para realização de passeios náuticos e barco táxis localizados na
Praia dos Anjos (Marina dos Pescadores e Pier Flutuante – Figura 3).
Segundo o ICMBio, no ano de 201713 aproximadamente 760 mil pessoas
passaram por essas estruturas de acesso. Neste ano, os meses que contabilizaram
os maiores números de visitantes foram os de janeiro e fevereiro, com 177 mil e 110
mil pessoas, respectivamente. Já os meses com menores frequências foram os de
maio e agosto, com 20 mil e 19 mil visitantes, respectivamente. Esta imensa
variação de aproximadamente 90% (relativa ao mês de janeiro especificamente)
demostra claramente a sazonalidade do fluxo de turistas em Arraial do Cabo.
Curioso observar também que ao comparar o número total de frequentadores
com o ano anterior (201614), cerca de 380 mil, percebemos que o fluxo mais que
dobrou. Esse comportamento fez Arraial do Cabo subir uma posição no ranking de
visitações em unidades de conservação do ICMBio, de 5º para 4º.
13

Disponível em <http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/9484-visitacao-nosparques-cresce-20-em-2017>
14 Disponível em <http://www.icmbio.gov.br/portal/ultimas-noticias/20-geral/8711-cresce-numero-devisitantes-nos-parques-nacionais>
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Figura 3. Imagem de localização dos locais das saídas para turismo náutico

Fonte: Adaptado do Google Maps.

Podemos afirmar que um dos fatores mais representativos para a grande
atratividade de Arraial do Cabo são suas características naturais, uma vez que suas
temperaturas são estáveis, graças ao seu clima tropical litorâneo com muito vento.
Mais especificamente as praias são os principais atrativos do destino, das quais
podem ser destacadas: Praia Grande, Praia dos Anjos, Praia do Forno, Prainha, as
Prainhas do Pontal do Atalaia, Praia da Ilha do Farol, Praia Grande, Praia do Monte
Alto, entre outras. Essa atratividade pode ser confirmada pela sua atual posição no
ranking de praias do website TripAdvisor15. Dentre as cinco primeiras praias
escolhidas como “as melhores praias do Brasil”, Arraial do Cabo ocupa três
posições: em segundo lugar está as Prainhas do Pontal do Atalaia, depois Praia do
Farol e em quarto lugar Praia do Forno. Cabe destacar também que a praia que se
encontra em primeiro lugar, Baía do Sancho em Fernando de Noronha, ocupa
atualmente também o segundo lugar no ranking mundial, mostrando com isso a
acirrada “competição” dessas localidades.
15

Disponível em <https://www.tripadvisor.com.br/TravelersChoice-Beaches-cTop-g294280>. Acesso
em 29 abril 2018.
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Arraial do Cabo possui atrativos culturais, como o Centro Cultural Manoel
Camargo, Pontal do Atalaia, o Museu Oceanográfico do Instituto de Estudos do Mar
Almirante Paulo Moreira (IEAPM), o Museu Regional Castorina Rodrigues Martins, a
Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, as ruínas do Farol Velho, as ruínas do
Telégrafo e o Obelisco a Américo Vespúcio, que formam o Centro Histórico da
Cidade. Além dos atrativos naturais e culturais, a prefeitura realiza eventos sazonais
que atrai um relevante fluxo de visitantes em período de baixa temporada. Eventos
como o Festival da Lula, como já citado, Semana Santa dos Anjos (Semana Santa,
no calendário cristão) e o Aniversário da Cidade (Emancipação) que amenizam os
efeitos negativos da sazonalidade turística.
No entanto, segundo Fabiano (2011), o município não dispõe de infraestrutura
turística que o posicione de forma competitiva no mercado. As políticas de turismo
refletem a descontinuidade histórica dos projetos e programas que Arraial do Cabo
sofre.
Por várias vezes, o município mudou seu perfil, seu slogan e sua marca, que
foi de Princesinha do Atlântica a Capital do Mergulho. A política no município de um
modo geral, gira em torno de disputas entre dois lados que se alternam no poder,
que atreladas à falta de comprometimento dos governantes não há a continuidade
das ações (FABIANO, 2011).
De um modo geral, pudemos perceber que Arraial do Cabo possui
especificidades próprias considerando seus processos de configuração urbana e por
ter o turismo como atividade econômica principal, considerando que houve um
aumento exponencial de visitantes nas últimas três décadas, ampliando sua
relevância no mercado turístico, tanto em âmbito regional quanto internacional.
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5 OS TRABALHADORES DO TURISMO DE ARRAIAL DO CABO: OLHARES A
PARTIR DA MULTITERRITORIALIDADE
Este último capítulo está destinado, em um primeiro momento, para o
esclarecimento da trajetória da pesquisa, incluindo os processos de decisão, escolha
e inquietações do tema, da teoria e de aspectos metodológicos. Esse formato foi
escolhido tendo como base as orientações de estratégias metodológicas de Baptista
(2014) com o intuito de fornecer rigor científico para todo o trabalho, ao entender que
a pesquisa não é somente a coleta de dados finais, mas o todo o processo.
Posteriormente, trataremos dos resultados da coleta de campo final a partir de
discussões com as teorias e assuntos já discutidos nos capítulos anteriores.

5.1 NOSSOS CAMINHOS DE PESQUISA

A construção do saber turístico não é linear e tampouco objetiva. É realizado
a partir de revoluções, reformulações e refusões em seu corpo teórico, por
retificações de seus princípios básicos (BENI, MOESCH, 2017). Concordando com
essa ideia de processo e mutação, Baptista (2014) afirma que a Ciência em torno do
Turismo deve ser percebida, cada vez mais, pelo seu caráter transdisciplinar e
mutante, do ponto de vista teórico e metodológico.
O desafio da interdisciplinaridade do turismo é colocar o pesquisador sempre
em situação de incerteza, devendo ficar atento ao rigor dos conceitos teóricos e à
procura de respostas para a problemática por ele formulada, ao reconhecer a
complexidade do real (ALVES, 2011).
O turismo como fenômeno relativamente recente, tanto em sua prática
(turismo) em diversas escalas como em seus estudos (Turismo) ainda se mostra em
uma aparente desordem e em construção. Nesse sentido, ao admitir sua
complexidade, reconhecemos que seus estudos exigem posturas metodológicas
mais atentas que não neguem as contradições e incertezas da sua realidade. Por
isso adotamos o paradigma da complexidade de Morin (2005) e a proposição da
Cartografia de Saberes de Baptista (2014) como estratégias metodológicas. A
primeira obra trata de uma discussão teórico-filosófica mais intensa e extensa sobre
o método dialógico proposto pelo autor. Já a segunda trata de orientações
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epistemológico-teóricas mais pontuais com foco nos estudos do Turismo, trabalho
que se apoia também no paradigma proposto por Morin (2005).
Os estudos que conjugam o turismo e o paradigma da complexidade de
Edgar Morin estão caminhando no Brasil e no exterior. Dentre muitas publicações,
destacamos: Fratucci (2014, 2008) ao relacionar os conceitos de território e turismo
a partir de pares de categoria de estudo dialogicamente; Moesch (2013, p. 5) realiza
uma “análise da epistemologia derivada, onde a relação de sujeito/objeto reconstróise organicamente e de forma complexa, estabelecendo-se o domínio da
psicogênese e sociogênese do conhecimento turístico”, com relação direta ao
trabalho de Beni e Moesch (2017), que propõe o modelo ecossistêmico do turismo
entendendo-o como complexo com foco na recuperação dos valores humanos no
discurso científico. Ainda nesta abordagem teórico-epistemológica, Baptista (2014)
contribui com a proposição da cartografia dos saberes como orientação de
estratégica metodológica para os trabalhos de campo de estudos do turismo,
também a partir do paradigma da complexidade.
Mais especificamente no campo da Geografia, Castrogiovanni (2009) e Telles
e Valduga (2015) desenvolvem discussões sobre espaço geográfico e espaço
turístico, em que o primeiro se utiliza das discussões da Comunicação, assunto
tratado também por Morin, e os segundos avançam nas discussões epistemológicas
defendendo o uso categoria de análise da abordagem geográfica do turismo. Cisne
(2011) debate Roteiro Turístico, trazendo o sujeito para o centro da discussão,
levantando a noção de fluxo. Sobre publicações no exterior, destacamos o trabalho
de Darbellay e Stock (2011) que debatem o turismo como campo de estudo
interdisciplinar ao admitir sua realidade complexa.
Atualmente, vemos que existe uma crise da explicação simples nas ciências
biológicas e físicas. O que antes parecia ser visto como “não científico” das ciências
humanas (como a incerteza, a desordem, a contradição, a pluralidade, a
complicação), hoje em dia faz parte de uma problemática geral do conhecimento
científico (MORIN, 2005). Essas metodologias positivistas tradicionais são válidas
como conhecimento, mas sua expressão geralmente é complexificada e rígida
demais, dificultando a vida do pesquisador iniciante (e às vezes não só do iniciante),
que encontra, diante de si, uma realidade viva, pulsante e inovadora, no sentido do
‘acontecimento do fenômeno’ (BAPTISTA, 2014).
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Ao passo que nos opomos ao paradigma da simplificação, uma nova forma de
pensar surge, sendo capaz de apreender a complexidade do real: o paradigma da
complexidade que, por sua vez, se desenvolve a partir do entendimento que de a
realidade apresenta diversas variáveis que devem ser levadas em consideração e
não negadas, isoladas, como a complicação, a desordem, incerteza, a contradição,
a dificuldade lógica e os problemas da organização (MORIN, 2005).
Este método nos auxilia na compreensão da realidade através dos princípios
dialógico, da recursão e hologramático. Segundo Morin (2005), o princípio dialógico
une duas noções antagônicas que aparentemente deveriam repelir uma à outra, mas
que são indissociáveis e imprescindíveis para a compreensão de uma determinada
realidade. Elas estão unidas sem que a dualidade se perca na unidade. Já o
pensamento recursivo opõe-se ao determinismo da causalidade linear (causa –
efeito), o que abre a possibilidade de a causa agir sobre o efeito e do efeito agir
sobre a causa, recursivamente. A ele está atrelado o princípio da recursão
organizacional. Seria a curva geradora na qual os produtos e os efeitos são eles
próprios produtores e causadores daquilo que produzem, indo além do princípio da
retroação (feedback), incorporando a noção de regulação pela autoprodução e da
auto-organização. O princípio hologramático propõe que não só a parte está no todo,
mas também que o todo está nas partes. Por exemplo, o indivíduo é uma parte da
sociedade, mas a sociedade está presente em cada indivíduo como um todo, por
intermédio de sua linguagem, sua cultura, suas normas.
De acordo como as proposições de Morin (2005), a complexidade não tem
metodologia, mas pode ter seu método:

O método da complexidade pede para pensarmos nos conceitos,
sem nunca dá-los por concluídos, para quebrarmos as esferas
fechadas, para restabelecermos as articulações entre o que foi
separado, para tentarmos compreender a multidimensionalidade,
para pensarmos na singularidade com a localidade, com a
temporalidade, para nunca esquecermos as totalidades integradoras.
É a concentração na direção do saber total, e, ao mesmo tempo, é a
consciência antagonista e, como disse Adorno, "a totalidade é nãoverdade". A totalidade é, ao mesmo tempo, verdade e não-verdade,
e a complexidade é isso: a junção de conceitos que lutam entre si
(MORIN, 2005, p. 192).

Baptista (2014) ao reconhecer o cenário de mutação permanente da ciência,
marcado pela incerteza, nos lembra que o conceito de método, que deixa de ser ‘o’
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caminho, para ser direcionado à perspectiva plural e complexa, não implica no
abandono dos conhecimentos metodológicos consolidados, pelo contrário, implica
na sua consideração abrangente para a realização de escolhas. A metodologia por
sua vez “deixa de ser uma engrenagem dura e rígida, definida a priori, e passa a ser
construída no processo, a partir de sinalizadores” (2014, p. 345). Esta abordagem
segue a lógica do fazer fazendo, orientando-se por decisões que emergem do
campo, o que não significa o abandono dos conhecimentos metodológicos
consolidados, pelo contrário, implica a sua consideração abrangente para a
realização de escolhas.
O caminho novo, que vai sendo tecido no próprio movimento da pesquisa,
não se faz com ‘uma técnica’, com ‘um método’. Isso se faz com uma trama de
recursos que, eles próprios, formam a “trilha da viagem”, constituída a partir de uma
trama de trilhas pautadas nos saberes pessoais, saberes teóricos e laboratório de
pesquisa ilustrada no Quadro 2 (BAPTISTA, 2014).

Quadro 2. Tramas investigativas da Cartografia dos Saberes
Primeira Trilha

Saberes pessoais

Segunda Trilha

Saberes teóricos

Terceira Trilha

Laboratório de pesquisa

Fonte: Adaptado de Baptista (2014)

Nesta proposição, a primeira trilha, onde os saberes pessoais têm vez, o
pesquisador deve buscar com atenção dentro de si mesmo os seus próprios
saberes, seus pensamentos e seu sentimento a respeito das temáticas envolvidas
na proposição do problema de pesquisa. Em termos práticos, Baptista (2014) orienta
a definição de “conceitões” (as palavras-chave do objeto) para em seguida escrever
textos sobre as temáticas envolvidas com o objeto de estudo.
A segunda trilha refere-se aos saberes teóricos, os “saberes dos outros”,
conduzido por trilhas investigativas. Por fim, a última trilha seria o laboratório de
pesquisa, que depende diretamente do tipo de pesquisa, do objeto de estudo. A
autora sugere ainda, acionar técnicas de aproximação com o fenômeno a ser
estudado antes de ir à campo em “definitivo”, como a observação sistemática, as
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conversas informais, a exploração preliminar de materiais e/ou documentos
(BAPTISTA, 2014).
Na proposta de Cartografia dos Saberes, “cartografar (...) é mapear universos
de estudos turísticos em transmutação”, em um mundo em mudanças exacerbadas,
o que evidencia o caos e, ao mesmo tempo, mudanças marcadas por aglutinações,
novas conjunções, por reconfigurações constantes dos cenários (BAPTISTA, 2014,
p. 346). Diante disso, pautados nessas premissas, cabe destacarmos algumas
questões relevantes sobre nossas trilhas ao longo da nossa ‘viagem’ ao campo da
pesquisa aqui proposta.

5.1.1 Viagem ao campo

Em linhas gerais, este trabalho apresenta uma pesquisa empírica e
exploratória de caráter qualitativo. O delineamento de uma pesquisa qualitativa se
articula em torno de algumas características e temas, tem por objetivo aprofundar
processos ou fenômenos complexos, estudar processos organizacionais, suas
ligações informais e não-estruturadas, além de ter a possibilidade de comportar
variáveis pertinentes, que não tenham ainda sido delimitadas. A pesquisa qualitativa
apresenta algumas características com relação a: a) natureza dos dados (são dados
da experiência, às representações; definições da situação; opiniões; palavras;
sentido da ação e dos fenômenos); b) ao contato com o campo (ao observar o
campo não só como um reservatório de dados, mas também como fonte de novas
questões, a partir do contato direto com o vivido e as representações das pessoas
que pesquisa); c) ao caráter repetitivo e retroativo do processo de pesquisa
qualitativa (nele se encontra a simultaneidade da coleta de dados, da análise e da
elaboração do problema de pesquisa, sempre incluindo em sua metodologia); d)a
revisão bibliográfica (construído ao decorrer dos processos de pesquisa, tentando
manter um equilíbrio entre o trabalho empírico e teórico); e) a construção
progressiva do objeto de pesquisa (ao passo em que ocorre a coleta de campo e as
análises); e, por fim, f) aos postulados que tem o objetivo de indicar uma tendência,
são abertos e menos predeterminados, podendo surgir a qualquer momento da
pesquisa (DESLAUIRES; KÉRISIT, 2008).
A pesquisa qualitativa não é mais fácil nem, tampouco, deve ser menos
rigorosa do que a pesquisa quantitativa. Por isso, “os estudiosos do turismo devem
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fortalecer metodologicamente seus estudos para que se possa adquirir maior
maturidade científica e credibilidade nas pesquisas dessa área de conhecimento”
(KOVACS et al., 2012).
As pesquisas qualitativas em turismo tendem a contribuir tanto para um
exercício reflexivo de novos conhecimentos quanto para a sua aplicabilidade nas
diversas esferas do social (ALVES, 2011). Portanto, a construção metodológica (no
Turismo) se operacionaliza em dois momentos: da construção e reconstrução da
estrutura do objeto e, em um segundo momento, a construção e reconstrução do
processo de conhecimento, em um movimento recursivo (MOESCH, 2004).
Nossa pesquisa pode ser dividida em três partes realizadas em conjunto com
as trilhas de pesquisa que nos forneceram pistas permitindo compor a totalidade
(mesmo que em parte, sempre incompleta) (BAPTISTA 2014). Em consonância com
o seu objetivo geral, a pesquisa explorou determinadas questões, ao invés de testar
de teorias existentes (VEAL, 2011), sendo por isso, caracterizada como uma
pesquisa exploratória. Uma pesquisa desta natureza possibilita familiarizar-se com
as pessoas e suas preocupações, servindo também para determinar impasses e
bloqueios, capazes de entravar um projeto de pesquisa de grande escala
(DESLAUIRES; KÉRISIT, 2008).
Em nossa primeira trilha, onde os nossos saberes pessoais foram
recuperados e revisitados, definimos os grandes objetos/conceitos que gostaríamos
de estudar: os trabalhadores do turismo e Arraial do Cabo, a partir de uma visão
geográfica. Ao buscarmos os saberes teóricos que poderiam nortear nossas
reflexões (segunda trilha), percebemos que, em uma abordagem geográfica, pouco
se estudou sobre os trabalhadores relacionados com o turismo e, sobretudo, tendo
Arraial do Cabo como objeto. A partir disso, muitas indagações foram levantadas:
Quem seriam os trabalhadores do turismo? Arraial do Cabo seria um “bom” campo
de pesquisa para esse objetivo? Como ir a campo e também levantar discussões
teóricas sobre os estudos do Turismo? Seria de nossa competência realizar tais
aprofundamentos?
Nossas escolhas de pesquisa foram guiadas a partir destes questionamentos
pelo

pensamento

complexo,

especificamente

pelo

princípio

de

recursão

organizacional, dado que nos propusemos pensar o real como um todo e não o
reduzir arbitrariamente a elementos redutores e, apreender o real na sua unidade e
multiplicidade (pensando especificamente sobre os trabalhadores). Esforçamo-nos
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para admitir o imprevisível, o circular, o recursivo (pensando em suas
territorialidades e desmembramentos), o que escapa às concepções tradicionais de
determinação causal e de tempo linear. Levando em conta também a quebra
definitiva das barreiras disciplinares para a construção de um conhecimento
pluridimensional e transdisciplinar envolvendo a relação entre Turismo e Geografia
(MORIN, 2005).
Em um primeiro momento, pensamos em analisar especificamente o territóriorede dos trabalhadores do turismo. Ao levar em conta o caráter de movimento deste
conceito, nos seria permitido observar a cidade a partir dos fluxos e mobilidades dos
agentes territorializadores. A ideia de fluxo e mobilidade desses trabalhadores
estava pautada também em seus deslocamentos pela região onde Arraial do Cabo
está inserida, que compõe o Arranjo Populacional Núcleo de Cabo Frio (IBGE,
2016).
Esse estudo apresenta regiões brasileiras que mostram tendências de
agrupamento e similaridades sobre características demográficas e dinâmicas
populacionais do país, a partir de critérios que privilegiaram a integração entre os
municípios, como os movimentos pendulares. Por este estudo, nossa hipótese era
de que os fluxos dos trabalhadores do município de Arraial do Cabo se estenderiam
para tais localidades, abordagem que vai ao encontro com a relação entre o
território-rede e território-zona. Além dessa abordagem regional, diante dos fluxos
migratórios para Arraial do Cabo ao longo de suas fases socioeconômicas,
pensamos que a categoria de território-rede também seria útil para analisar tais
movimentos.
No entanto, ao longo de observações e pesquisas exploratórias (iniciais) para
aproximação com o fenômeno estudado (BAPTISTA, 2014), pelas características de
Arraial do Cabo e dos (possíveis) entrevistados (observados ao longo de nossa
terceira trilha), optamos por ampliar o corpo teórico para além do território-rede
incluindo discussões acerca do território e da multiterritorialidade. Nesse movimento,
entendemos que, se o campo nos apresentasse como relevante a mobilidade dos
trabalhadores, poderíamos então explorá-la. Apoiados nessas reflexões, passamos
da técnica de questionários semiestruturados para a técnica de sondagens com
questionários semiestruturados (VEAL, 2011) que será detalhado na próxima seção.
Esta alteração, que à primeira vista pode parecer pequena, nos demandou
reflexão, não somente sobre a abordagem teórica, mas também sobre o objeto
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escolhido. Nesse processo, acreditamos que tivemos a “sensibilidade para
alterações e reconsiderações, quando elas se fizerem necessárias pelas evidências”
(BAPTISTA, 2014, p. 348).
Na terceira trilha, o nosso laboratório de pesquisa teve três momentos, dois
primeiros exploratórios iniciais e o último relacionado com a efetiva coleta dos dados
principais (também exploratório).
O primeiro momento está relacionado com o termo de trabalhadores do
turismo. Em nossas discussões no referencial teórico levantamos algumas questões
sobre a possibilidade de chamar um determinado grupo de trabalhadores do turismo.
Esta inquietação teórica sobre o objeto de estudo nos levou a campo, uma vez que a
bibliografia existente não nos deu confiança suficiente para que essa fosse nossa
delimitação de análise.
Buscamos entender como algumas organizações e associações desses
trabalhadores se organizam, partindo do princípio que do agrupamento de atividades
semelhantes. Para isso, realizamos uma entrevista presencial em profundidade com
a presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Profissionais de Turismo do Estado
do Rio de Janeiro (SinTur), Rosa Gonçalves, para saber quais categorias e funções
são incluídas nesta organização e como estão articulados. Como descrito no
capítulo, não percebemos nenhum tipo de homogeneidade nesse grupo de
trabalhadores do turismo, no entanto reafirmamos a importância de que a
construção do processo do objeto de pesquisa deve ser feito em conjunto com a
realidade e teorias escolhidas, e ao mesmo tempo, deve se retroalimentar, de forma
a manter o rigor científico. O que nos levou a criação do subcapítulo “Afinal,
podemos falar em trabalhadores do turismo?”, no qual expomos algumas reflexões
gerais sobre a partir dos autores destacados.
O segundo momento do campo estava relacionado diretamente com um os
objetivos específicos do trabalho: mapear a hotelaria local de Arraial do Cabo, RJ.
Foram levantados 120 meios de hospedagem a partir de buscas online sobre
anúncios da oferta hoteleira do município, observação visual e presencial nas ruas
do município e indicações de alguns meios de hospedagem. Após esse
levantamento, entramos em contato via telefone com cada estabelecimento durante
uma semana do mês de dezembro de 2017, a fim de averiguar sobre o número de
quartos e leitos disponíveis, para que desse suporte se estabelecesse a delimitação
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da amostra na coleta final. Desses 120 estabelecimentos, a amostra diminuiu para
102 meios de hospedagem.
Foram excluídos estabelecimentos que não conseguimos contato e os que se
enquadravam como hospedarias familiares, como cama e café, em que o dono de
uma casa aluga um ou dois quartos para o visitante. Ainda que esses
estabelecimentos com novos arranjos de hospedagem, como o Airbnb, sejam
instigantes para análise, incluir esses meios de hospedagem nos pareceu fugir do
objeto de análise, uma vez que o dono do local por vezes era o único “trabalhador”.
Ao analisar a organização territorial destes estabelecimentos dividimos o
município de Arraial do Cabo em sete áreas (Figura 4, exceto Monte Alto/Figueira).

Figura 4. Imagem das áreas de pesquisa no distrito-sede de Arraial do Cabo

Fonte: Adaptado do Google Maps, MyMaps.
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Posteriormente os meios de hospedagem foram divididos da mesma forma
(Figura 5 exceto Monte Alto/Figueira): Canaã (11), Praia dos Anjos (32), Centro (14),
Monte Alto/Figueira (3), Praia Grande (25), Pontal do Atalaia (3) e Prainha (14).
Essas áreas foram definidas pelos nomes dos maiores bairros que compõe o
território do município, tendo em vista os agrupamentos e concentrações que saltam
à vista pela distribuição territorial dos empreendimentos (BOULLÓN, 2002).

Figura 5. Imagem da organização espacial hoteleira do distrito-sede de Arraial do
Cabo, RJ (dividida pelas áreas delimitadas)

Fonte: Adaptado do Google Maps, MyMaps.

Temos a consciência que não conseguimos mapear por completo os
empreendimentos hoteleiros do município. Muitos albergues são recentes e ainda
não são comercializados em sites de reservas online, assim como alguns hotéis
mais antigos, como Varandas situado na Praia Grande, estabelecimento de grande
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porte e antigo no município. No entanto, isso não inviabilizou a coerência de nossa
amostra. Isso de dá pelo fato de nos atermos aos detalhes da descrição do processo
de coleta dados, critério bastante relevante na pesquisa qualitativa. Além disso,
como nosso objetivo não era de levantar a oferta da hotelaria completa de Arraial do
Cabo, mas sim selecionar seus principais estabelecimentos de acordo com a
proporcionalidade das áreas delimitadas, acreditamos que este mapeamento nos
satisfaz. A partir daí, selecionamos os hotéis, pousadas e albergues de cada área
para a amostra final, como será descrito mais detalhadamente na seção seguinte.
O terceiro momento está relacionado com pesquisa principal em si, realizada
a partir da aplicação de questionários semiestruturados com os trabalhadores dos
meios de hospedagem a partir da técnica de sondagem (VEAL, 2011), da qual será
tratada a seguir.

5.2.1 Método de coleta de dados da pesquisa aplicada: técnica, amostra e
questionário

Conforme já destacamos, a técnica utilizada foi a de sondagens com
aplicação de questionário semiestruturados (ou estrutura de entrevista). A estrutura
escrita das perguntas é o questionário, já a sondagem é todo o processo de planejar
e conduzir um estudo envolvendo a coleta de informação de diversos participantes.
Essa técnica é utilizada quando informações quantificadas forem relevantes a
respeito de uma determinada população e quando o relato do próprio participante
sobre seu comportamento e/ou atitude é aceitável como fonte de informação e, por
isso, baseiam-se nas informações dadas dos respondentes (VEAL, 2011).
As sondagens com aplicação de questionários constituem, provavelmente, a
técnica mais utilizada em pesquisas de lazer e turismo. Isso ocorre porque seus
mecanismos básicos são relativamente mais fáceis de serem entendidos e
controlados, mas também porque muitas das pesquisas em lazer e turismo precisam
de conclusões genéricas quantitativas (VEAL, 2011).
Dentre os benefícios das sondagens com aplicação de questionários, Veal
(2011) destaca a possibilidade de quantificação (dependendo de como os dados
foram coletados), e como consequência, uma possível concisão na apresentação
dos dados e generalização para a população. A transparência também é uma
característica, através da divulgação de como a coleta e análise foram realizadas.
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Oferece disponibilidade de estudar mudanças no decorrer do tempo ao utilizar
metodologia comparável e possibilita observar, a partir de questionários, a incidência
de atitudes, significados e percepções entre a população como um todo. Sobre o
turismo especificamente, ao permitir a cobertura de fenômenos complexos, oferecem
recursos de obter um retrato mais ampliado dos padrões de participação de uma
pessoa ou grupo (VEAL, 2011).
Em

nossa

pesquisa

utilizamos

questionários

semiestruturados

(com

perguntas abertas e fechadas), mais especificamente o que Veal (2011, p. 327)
delimita de “sondagem com usuários”, que seria no contexto de instalações
fechadas. Ainda que o autor só se refira a entrevistas com visitantes e turistas, e não
fale diretamente sobre os trabalhadores dessas instalações, acreditamos que no
âmbito do turismo, a posição desses agentes sociais seja semelhante, e por isso é
coerente aplicar esta técnica com os trabalhadores.
Cabe destacar que escolhemos realizar a pesquisa com os trabalhadores da
hotelaria dada a sua dimensão e importância dentro do setor turístico brasileiro,
especialmente no que se refere ao uso intensivo de mão-de-obra em todos os níveis
de formação e qualificação. A hotelaria contrata um grande número de mão de obra,
tanto

formal

quanto

informal,

para

diversos

setores,

como

eventos,

cozinha/restaurante, recepção, limpeza etc. Além disso, são importantes para
imagem de um destino turístico, ao passo que divulgam a localidade e recebem os
hóspedes em suas instalações.
A amostra utilizada foi a não-probabilística, pois nos permite acesso a um
conhecimento detalhado e circunstancial da vida social (DESLAUIRES; KÉRISIT,
2008). Segundo Veal (2011), a amostra não reflete, necessariamente, as proporções
do total da população em estudo. Nos relatórios de pesquisa, os métodos de
amostragem qualitativa usados devem ser descritos adequadamente e em todas as
ocasiões deve ser mencionado como os indivíduos foram selecionados e
contatados.
No que tange a representatividade da amostra, os hotéis foram selecionados
por conveniência (a partir de critérios definidos) e os trabalhadores de cada
estabelecimento foram selecionados de forma aleatória, conforme disponibilidade.
A amostra dos meios de hospedagem selecionada foi proporcional a
quantidade de estabelecimentos que cada área possuía, ou seja, quanto maior o
número de meios de hospedagem verificados a partir do universo, maior o número
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de estabelecimentos selecionados, a fim de evitar enviesamento amostral. Áreas
com números de meios de hospedagem com até 15 estabelecimentos foram
selecionados em torno de 3 e acima de 15 foram selecionados 6.
Além disso, foram escolhidos meios de hospedagem com maior número de
unidades habitacionais, visto que, a princípio, possuem mais funcionários,
otimizando a coleta de dados. A distribuição espacial por bairros também levou em
consideração os tipos de meios de hospedagem, como pousadas, albergues e
hotéis. Como último critério, escolhemos os meios de hospedagem mais antigos.
Caso os trabalhadores do estabelecimento não estivessem disponíveis ou
interessados em realizar a pesquisa em nenhum momento, o mesmo foi descartado.
A coleta de dados do campo foi realizada em cinco dias do mês de janeiro de
2018: 24/01 (quarta-feira), 25/01 (quinta-feira), 26/01 (sexta-feira), 29/01 (segundafeira) e 30/01 (terça-feira). Escolhemos dias úteis de semana para a realização da
pesquisa, pois os meios de hospedagem costumam ficar mais ociosos, ainda que
janeiro seja um mês de alta temporada turística.
A abordagem com os respondentes foi simples e direta. Dirigimo-nos aos
hotéis selecionados sem realizar contato prévio, e geralmente, os funcionários da
recepção eram abordados. Ao explicar sobre pesquisa, solicitávamos a participação
deles e de outros funcionários; por vezes era necessária uma explicação também
para o gerente. Em praticamente todos os estabelecimentos conseguimos
entrevistar uma ou duas pessoas da recepção, uma da cozinha ou limpeza, e por
vezes, o gerente ou dono do estabelecimento, o que nos permitiu a atribuição de
pesos sobre as categoriais laborais dos meios de hospedagem, resultado que
dissertamos a seguir.
Sobre o tamanho da amostra, nossa intenção inicial era de aplicar com o
máximo número de funcionários possível. O esperado era cerca de 5 entrevistas por
meio de hospedagem, porém na prática obtivemos aproximadamente 2 a 3
entrevistados por meio de hospedagem, distribuídos em 21 estabelecimentos,
totalizando 52 questionários completos.
Ao dividirmos entre as áreas a amostra se apresenta como a Figura 6: Canaã
(6 entrevistas em 3 meios de hospedagem), Praia dos Anjos (13 entrevistas em 6
meios de hospedagem), Centro (4 entrevistas em 3 meios de hospedagem), Monte
Alto/Figueira (2 entrevistas em 1 meio de hospedagem – não ilustrado na imagem),
Praia Grande (19 entrevistas em 6 meios de hospedagem) e Prainha (8 entrevistas
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em 2 meios de hospedagem). Como observado, a área que chamamos de Pontal do
Atalaia não foi contemplada. Geograficamente essas pousadas se encontram em um
morro, o que as distanciam e, que a princípio, as diferenciariam das outras áreas. No
entanto, não foi possível realizar a pesquisa com os trabalhadores daqueles meios
de hospedagem por conta de dificuldades encontradas no campo e pelo tempo
limitado para coleta.

Figura 6. Imagem dos meios de hospedagem do distrito-sede Arraial do Cabo
selecionados para amostra

Fonte: Adaptado do Google Maps, MyMaps.

Os tipos de meios de hospedagem da amostra incluíram hotéis, albergues e
pousada. Foram realizadas 12 entrevistas em hotéis (nas áreas do Centro, Praia
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Grande e Prainha), 11 entrevistas em albergues (nas áreas do Canaã, Praia dos
Anjos, Praia Grande e Centro) e 29 entrevistas pousadas (em todas as áreas).
Cabe destacar que entendemos como meios de hospedagem os

empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua
forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento
temporário, ofertados em unidades de freqüência individual e de uso
exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos
usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante
adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de
diária (art. 23 Lei n° 11.771/2008 - Política Nacional de Turismo).

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de
Hospedagem (SBClass, 2010), hotel seria um determinado “empreendimento com
serviços de recepção, alojamento temporário, com ou sem alimentação, ofertados
em unidades individuais ou de uso exclusivo do hóspede, mediante cobrança de
diária”. Já pousada pode ser caracterizada como sendo um “empreendimento de
característica horizontal, composto de no máximo 30 unidades habitacionais e 90
leitos, com serviços de recepção, alimentação e alojamento temporário, podendo ser
em um prédio único com até três pavimentos, ou contar com chalés ou bangalôs”
(SBClass, 2010).
Os albergues podem ser entendidos como meios de hospedagem
alternativos. Segundo Giaretta (2005 apud ALDRIGUI, 2007), o meio de
hospedagem alternativo é um meio de hospedagem não convencional que
complementa a oferta de leitos nos destinos turísticos. Geralmente é mais
econômico do que a hospedagem convencional e se mostra variável quanto à sua
prestação de serviços e é de propriedade de pequenos empreendedores. Apresenta
um leque composto por albergues da juventude, bed and breakfast, campings,
acampamentos, residências estudantis, alojamentos esportivos, quartos em
residências da população local, casas alugadas de residentes da localidade,
pousadas, hotel sobre rodas, estabelecimentos religiosos, alojamentos de clubes de
campo etc.
Essas classificações definidas para a pesquisa foram confirmadas em
entrevista com os trabalhadores, geralmente gerente, em cada estabelecimento e
por isso, seguiremos com tais nomenclaturas.
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Sobre a precisão e validade dos dados neste tipo de técnica, verificamos que
não existem muitos instrumentos para medir a confiabilidade dos respondentes. No
entanto, Veal (2011, p. 311) afirma que com base em alguns estudos “os
entrevistados são afetados pelo desejo de ser útil e amigável com o entrevistador pelo menos em situações cara a cara” e por isso, geralmente, respondem a verdade.
Contudo, há sempre uma diferença entre o que as pessoas dizem e o que realmente
fazem, e nenhum estudo sobre trabalho ou lazer levar em conta literalmente o que
as pessoas dizem (CLARKE; CRITCHER, 1985 apud VEAL, 2011).
Isso chama atenção para a criação do questionário. Nosso questionário
(Apêndice A), considerando os objetivos específicos e geral da pesquisa, foi
construído a partir das premissas e propostas de análise sobre multiterritorialidade
proposta por Haesbaert (2007, p. 23) que nos serviu de trilhas teóricas referenciais
(BAPTISTA, 2014). Suas discussões têm como intuito distinguir: a) os agentes que
promovem a multiterritorialização e as profundas distinções em termos de objetivos,
estratégias e escalas; b) o caráter mais simbólico ou mais funcional da
multiterritorialidade; c) os níveis de compressão espaço-tempo nela incorporados, ou
seja, as múltiplas "geometrias de poder" dessa compressão, bem como o sentido
potencial ou efetivo de sua realização (também nos aspectos da mobilidade); d) o
caráter contínuo ou descontínuo da multiterritorialidade, entendendo até que ponto
ela ocorre pela justaposição de múltiplos território, e até que ponto ela corresponde
à conexão de múltiplos territórios, em rede (distinção entre territórios-zona e
territórios-rede);

e)

a

combinação

de

"tempos

espaciais"

incorporada

à

multiterritorialidade, analisando as implicações das múltiplas territorialidades
acumuladas desigualmente ao longo do tempo (SANTOS, 1978) na construção da
multiterritorialidade.
A partir da problemática do real, tendo como suporte os conceitos de território
e multiterritorialidade, uma vez que os conceitos, de um modo geral, não devem ser
vistos como resposta, mas sim como questões postas à realidade (SANTOS apud
HAESBAERT, 2014), definimos as direções e maneiras de observar a realidade de
acordo com as correntes filosóficas escolhidas e defendidas, o que reforça a
importância da clareza dos aportes teóricos escolhidos.
Por fim, de acordo com o momento atual da ciência que contesta os
paradigmas do século XX, o pensamento complexo nos leva a reconhecer as
incertezas e contradições (MORIN, 2005) da realidade espacial marcada pela
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multiterritorialidade contemporânea articulada reticularmente, ou em territórios-rede
(HAESBAERT, 2014). Nesse contexto, reconhecemos que o fenômeno do turismo
tem papel central nas (re)configurações espaciais nas escalas local e global
(FRATUCCI, 2014) e que sua análise crítica contribui para o entendimento do objeto
em si e da sua episteme (MOESCH, 2004), admitindo que sua complexidade nos
coloca em um desafio e um incitamento para pensar, e não uma resposta em si.

5.2 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como a amostra aplicada não permite generalizações não podemos afirmar
que o universo dos trabalhadores do turismo de Arraial do Cabo possui uma
característica específica, seja relacionada ao meio de hospedagem onde trabalha,
ao seu cargo, naturalidade ou gênero. Por isso, seguiremos as discussões
enfatizando que foram os trabalhadores entrevistados que nos apresentaram
determinados comportamentos e visões.
Os resultados da pesquisa se mostraram instigantes e, por vezes,
surpreendentes. Concordamos com Santos (2008, p. 13) ao afirmar que quando a
escala do estudo é reduzida sua complexidade aumenta, tendo em vista o tamanho
reduzido da dimensão territorial de Arraial do Cabo, “quanto mais pequeno o lugar
examinado, tanto maior o número de níveis e determinações externas que incidem
sobre ele. Daí a complexidade do estudo do mais pequeno”.
Á luz da teoria discutida anteriormente, sabendo que a multiterritorialidade
atualmente se mostra complexa pela possibilidade de experimentarmos “vários
territórios ao mesmo tempo e de, a partir daí, formular uma territorialização
efetivamente múltipla” (HAESBAERT, 2004, p. 344), um mesmo indivíduo carrega
consigo diversas territorialidades e características inerentes a ele, e por isso cada
um ou cada grupo se mostram de uma forma específica.
Portanto, para entender como esse grupo se apresenta, no primeiro
momento, os trabalhadores podem ser divididos entre dois grupos: trabalhadores
moradores (42 entrevistados) (moradores nativos/cabistas e moradores migrantes) e
trabalhadores não moradores (10 entrevistados) (indivíduos que trabalham na
localidade e que realizam migração pendular diária – regional; e migração sazonal nacional e internacional).
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Uma possibilidade de análise desses grupos pode ser os movimentos
pendulares, a partir de seus fluxos diários de ida e volta de seus locais de residência
ao trabalho, que podem ocorrer entre municípios distintos, mas também entre áreas
periféricas e áreas centrais de um único tecido urbano inserido em um só município
(PERPETUA, 2010). Nesse contexto, entender sobre seus territórios-rede em
conjunto com território-zona político administrativo dos municípios é fundamental.
Por isso, a escala mais apropriada para estudar tais fluxos é a regional, visto que
eles podem não se restringir a um município, criando, então, as redes regionais do
turismo (FRATUCCI, 2008), ou nesse caso, pela ótica dos trabalhadores.
Nessas discussões sobre os movimentos pendulares diários (de trabalho),
incluímos também os deslocamentos para o lazer desses grupos, entendidos à luz
da dinâmica multiterritorial pautada em territórios e redes e suas lógicas funcionais e
simbólicas. Ainda nesta seção, dentro da divisão realizada sobre os trabalhadores,
levantamos apontamentos específicos sobre os trabalhadores moradores que não
nasceram na região, com foco nos seus processos de migração. Além disso,
destacaremos os trabalhadores que moram no meio de hospedagem com
discussões pautadas na transterritorialidade.
Posteriormente, ampliando o olhar para todos os trabalhadores do turismo,
moradores ou não de Arraial do Cabo, pontuaremos discussões a partir de suas
especificidades como foco na ocorrência de processos de transterritorialidades e
suas mobilidades.
De uma forma geral, colocamos uma lente na tríade territórios de trabalho,
residência

e

lazer

dos

entrevistados

a

partir

das

discussões

sobre

multiterritorialidade, e assim as reflexões seguiram de acordo com as informações
do campo. Contudo, reconhecemos que a realidade posta não se mostra tão
delimitada e engessada por esses três momentos. Segundo Telles (2006, p. 175),
isso se dá pelas mudanças das relações de trabalho, uma vez que o “constante
entra-e-sai do mercado em meio aos diversos expedientes de trabalho precário
termina por alterar as referências que pautavam e ritmavam a vida social”. Nesse
sentido, os tempos da vida e de trabalho tendem a se articular sob novas formas não
mais contidas nas relações binárias que antes perpassavam entre emprego e
moradia, trabalho e família, trabalho e não-trabalho, formal-informal (TELLES, 2006
apud BESSIN, 1999).
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Por isso é necessário então se desvencilhar dessas binaridades clássicas
para apreender a nervura própria do campo social, a partir de indagações “sobre os
campos de experiência em suas novas configurações, não mais as relações de
classe de antes”, incluindo também as “miríades de outras situações de trabalho que
hoje compõem o mundo urbano” (TELLES, 2006, p. 192).

5.2.1 Movimentos pendulares diários, de lazer e sazonais dos trabalhadores do
turismo

Nos movimentos intramunicipais dos trabalhadores moradores (pessoas que
moram no município) não percebemos um padrão que se destaca sobre as áreas
que residem e que trabalham. Isso ocorreu porque essas áreas são muito parecidas
e também pela dimensão territorial reduzida do município como um todo. A
percepção desta dimensão se mostra também pelo tempo médio de deslocamento
desses trabalhadores para chegar ao trabalho: cerca de 10 minutos, em sua maioria
a pé.
No entanto, percebemos que poucos trabalhadores moram nas áreas do
Canaã e Prainha (somente quatro pessoas residem permanentemente em cada).
Além disso, ninguém que trabalha em algum meio de hospedagem no Canaã mora
nesta área. Já na Prainha somente uma pessoa que trabalha na área, mora no
entorno do meio de hospedagem.
Acreditamos que isso se dá pela maior urbanização turística dessas áreas e
consequente valorização da terra e dos imóveis. Canaã pelo fato de possuir muitas
casas de segunda residência. Já a Prainha, é provável que seja pelo seu maior
apelo turístico, por estar no começo da entrada do município (atraindo muitos
excursionistas), por se localizar mais distante das áreas centrais de maior
concentração urbana e por possuir proporcionalmente mais empreendimentos
hoteleiros em relação a sua extensão territorial (Figura 7).
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Figura 7. Imagem dos locais de residência dos trabalhadores do turismo no distritosede de Arraial do Cabo, RJ

Fonte: Adaptado do Google Maps, MyMaps.
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Os locais de lazer destes trabalhadores moradores se estendem, sobretudo, a
Cabo Frio e Arraial do Cabo. Somente 10 entrevistados afirmaram que não
frequentam Arraial do Cabo, somente Cabo Frio ou eventualmente Búzios (com o
intuito de frequentar casas noturnas, bares e restaurantes na Rua das Pedras). E
somente duas pessoas só frequentam Arraial do Cabo.
Sobre os locais de lazer em Cabo Frio citados foram: o shopping (único de
grande porte da região inaugurado em 2014), Avenida Boulevard do Canal, comércio
no centro e orla da Praia do Forte (Figura 8). Em Arraial do Cabo frequentam,
basicamente em alta temporada, a Praça do Cova (próxima da Praia dos Anjos), a
Praia Grande (não só a praia, mas sua orla) e Praia do Forno (Figura 9).

Figura 8. Imagem dos locais de lazer em Cabo Frio dos trabalhadores de Arraial do
Cabo

Fonte: Adaptado do Google Maps, MyMaps.
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Figura 9. Imagem dos locais de lazer em Arraial do Cabo dos trabalhadores do
município

Fonte: Adaptado do Google Maps, MyMaps.

Pelas respostas muito similares dos trabalhadores moradores sobre seu
tempo livre e pelo número reduzido de locais, podemos refletir que, ainda que esses
indivíduos transitem por territórios dos quais puderam escolher, seus deslocamentos
se encontram articulados em rede, porém dentro de um tipo de bolha onde têm
(todas) suas necessidades básicas (e suas práticas culturais) garantidas, em uma
multiterritorialidade mais funcional do que simbólica (HAESBAERT, 2014) que, de
alguma forma, podem ser consequência ou causa de uma possível restrição de suas
mobilidades (em uma relação dialógica). Portanto, a questão não é apenas o estar
em movimento, mas a (im)possibilidade que possuem de desencadear esse
movimento quando precisam ou querem (HAESBAERT; MONDARDO, 2010).
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Somada a essa análise, a entrevista com um gerente nos demonstrou outro
olhar sobre a escolha desses locais em detrimento de outros. Segundo esse
trabalhador, os moradores de Arraial do Cabo frequentam mais Cabo Frio não só
pela maior infraestrutura ou opções de atividades, mas porque a comunidade que
vive neste município se assemelha mais com a de Arraial do Cabo, se compararmos
com Armação de Búzios.
Afirma que a comunidade buziana tem perdido seus referenciais espaciais
simbólicos com a entrada maciça de empresários de fora, o que reflete no processo
de urbanização e na realidade de Búzios atualmente. Em Búzios o trabalhador não é
buziano, como vemos em Arraial. Já São Pedro d´Aldeia, os moradores de Arraial do
Cabo não se deslocam para este município por ser mais distante, cerca de 30 a 40
minutos o trajeto.
Outro resultado que reforça essa imobilidade (social e física) desses
trabalhadores pode ser sobre o último emprego, uma vez que dos trabalhadores que
moram em Arraial seus últimos empregos também foram no município.
Cabe destacar que somente duas entrevistadas (uma dona da pousada e
outra recepcionista) se distanciam deste padrão de aparente imobilidade. Afirmaram
que em seu tempo livre costumam ir ao Rio de Janeiro, no mínimo duas vezes por
mês, e raramente frequentam algum local da região. Responderam também que
preferem não sair pela localidade podendo assim se planejar para viagens
periódicas ao longo do ano de maiores durações.
Esta realidade coloca em discussão os debates sobre múltiplos territórios,
vivenciados pelo grupo maior discorrido anteriormente. Nesse caso, ocorre uma
sobreposição simultânea de “múltiplos territórios”, por encaixe de vários territórioszona todos dentro do mesmo padrão de relações de poder. E a multiterritorialidade
mais flexível (pelo menos em relação aos demais indivíduos deste grupo)
caracterizada pelas duas trabalhadoras. Esta lógica se mostra aparentemente mais
complexa, reticular, pelo seu caráter sucessivo onde se conjugam territórios
descontínuos, potencializados pelo poder de escolha (HAESBAERT, 2014).
Nesse sentido, segundo Lévy (2001), atualmente o número de lugares
pertinentes para um dado indivíduo aumentou, a partir do fenômeno das residências
secundárias ou, como vimos, pela recorrente ida a municípios que, de certa maneira,
têm sentido para elas. Esses lugares (no sentido de identidade) tendem a se
multiplicar, relativizando cada um deles, mas não os banalizando.
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Por outro lado, os movimentos pendulares dos trabalhadores não moradores
de Arraial do Cabo são realizados entre os municípios de Cabo Frio ou São Pedro
d´Aldeia. Fato que confirma o estudo do IBGE (2016) sobre os arranjos
populacionais e concentrações urbanas do Brasil, que destacou o núcleo de Cabo
Frio, sendo composto por Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação de Búzios e São
Pedro d´Aldeia.
Seus deslocamentos demoram em média 45 minutos, metade utiliza ônibus e
outra metade carro, sendo que a variação de tempo entre esses modais é bem
pequena, cerca de 5 minutos. Esse dado não cabe a (possível) eficiência do
transporte público desses municípios, mas sim pelas diferentes localidades onde
esses trabalhadores residem, em Cabo Frio e São Pedro d´Aldeia, interferindo nas
distâncias e no tempo (Figura 10). Cabe destacar que alguns trabalhadores
ressaltaram que o tempo de deslocamento em baixa e alta temporadas varia e que
por vezes essa diferença chega a 1 hora.

Figura 10. Imagem dos locais de residência dos trabalhadores do turismo nos
municípios de Cabo Frio e São Pedro D´Aldeia

Fonte: Adaptado do Google Maps, MyMaps.
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Essas pessoas que moram fora de Arraial do Cabo trabalham em
estabelecimentos hoteleiros maiores, se levarmos em conta o número de unidades
habitacionais (como pousadas e hotéis), e possuem ensino superior completo.
Desse grupo, ninguém nasceu em Arraial do Cabo e a metade é advinda de fora da
região, como alguns municípios do Rio de Janeiro, de Pernambuco e de Minas
Gerais, assim como de Buenos Aires.
Esclareceram que não moram em Arraial muito por conta da questão da
moradia e escolha da família. Uns já possuíam residência em Cabo Frio ou São
Pedro d´Aldeia, outros acreditam que por Cabo Frio ser uma cidade maior oferece
mais opções de lazer, principalmente em baixa temporada.
Sobre seus locais de lazer, percebemos que os trabalhadores não moradores
não tinham nenhuma relação com o município de Arraial do Cabo a não ser de
trabalho, pois não frequentam a lazer e pouco discorreram no que tange as
perguntas mais específicas sobre o turismo. Mas, por sua vez, frequentam em Cabo
Frio os mesmos locais que os trabalhadores moradores de Arraial do Cabo (Figura
8). Ademais, ao observarmos o mapa com os locais de lazer, percebemos que esses
pontos se concentram na região central de Cabo Frio, divergindo da disposição de
seus locais de residência na figura 10, localizados, também em áreas afastadas do
centro urbano.
Podemos afirmar que seus territórios-rede para trabalho são mais densos
pelo caráter funcional, tanto em seus deslocamentos quanto no nó receptor (Arraial
do Cabo). Exercem movimentos diários pendulares que são pouco territorializadores
e possuem fraca expressão simbólica com o território, se caracterizando mais pela
lógica funcional, de ir e voltar do trabalho para a residência (HAESBAERT, 2014).
Desse modo, Arraial do Cabo se configura estritamente como um nó que se
manifesta para esses indivíduos a partir de relações de trabalho, uma vez que em
seus processos de reterritorialização se mostram pouco fortalecidos.
Nesse sentido, concordamos com Fratucci (2008) ao afirmar que no jogo
complexo de territorialização, os trabalhadores do setor turístico ora se apropriam do
espaço de forma zonal, misturando seu lugar de vida com o seu espaço de trabalho
(como percebemos no caso dos trabalhadores moradores), ora se apropriam apenas
reticularmente, vislumbrando o destino turístico apenas como espaço de trabalho
(conforme observado com os trabalhadores não moradores do município).
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De um modo geral, ao olharmos nossas análises tentamos fornecer uma
visão mais “organizada” para os deslocamentos e processos de territorialização dos
trabalhadores, muito pautados por seus territórios-rede. Todavia, temos a
consciência que a
distinção entre mobilidade cotidiana e mobilidade rara se torna cada vez
mais difícil. Assim como as hierarquias tradicionais entre os lugares também
são questionadas. A exposição clássica entre mobilidade cotidiana e
mobilidade residencial tende a se atenuar, pois entre as duas, o que era
uma grande separação pouco a pouco se fecha. As rotinas totalmente
repetitivas se tornam raras (quem, hoje, faz exatamente os mesmos
deslocamentos todos os dias da semana?), enquanto que as mobilidades
profissionais ou de lazer — ou as duas ao mesmo tempo — ocupam quase
todas as situações intermediárias entre a reprodução sem modificação
nenhuma e a inovação radical (LÉVY, 2001, p. 7).

Diante disso, ao ampliarmos nosso olhar para os fluxos dos trabalhadores
para além da região e também dos movimentos diários, pensamos que seria
interessante analisar sobre os trabalhadores que não são naturais de Arraial do
Cabo e nem dos municípios limítrofes. Esta abordagem sobre os migrantes se
mostra pertinente uma vez que o número de pessoas “de fora” se mostrou muito
expressivo (32 indivíduos). E, por concordarmos com Hall (2005), ao afirmar que as
mobilidades precisam ser examinadas ao longo da duração do ciclo de vida, de
modo que as ligações e relações entre as diferentes formas de mobilidades
"temporárias" e "permanentes", particularmente o turismo e a migração de
conveniência.
Inicialmente pensamos em apurar sobre as atividades laborais anteriores
exercidas pelos trabalhadores moradores que não nasceram na região, a fim de
confirmar nossa hipótese de que os empregos, em sua maioria, seguiriam a lógica
dos processos socioeconômicos que Arraial do Cabo passou, ocasionando períodos
de migração mais intensos, por exemplo, pela Álcalis e o turismo. Esse objetivo foi
embasado ao reconhecer que “as funções de mudança da territorialidade nos
ajudam a entender as relações históricas entre sociedade, espaço e tempo” (SACK,
2011, p. 63).
No entanto, poucos entrevistados nos permitiram construir essa linearidade
do tempo e espaço. Acreditamos que não obtivemos o resultado “desejado”,
especificamente pela Álcalis, muito por conta de a amostra não permitir maior
amplitude, tanto numérica quando de faixa etária, uma vez que os trabalhadores que
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migraram para Arraial do Cabo e região por conta da empresa já estão com idade
avançada.
Apesar de nossa expectativa não ter sido totalmente alcançada, percebemos
que esses processos de territorialização a partir dos seus trabalhos nos deram a
possibilidade de averiguar os motivos que levaram os indivíduos a saírem de sua
cidade de origem e de escolher Arraial do Cabo como local de moradia permanente.
Entender as motivações de repulsa de um pólo e atração de outro nos ajudam a
entender as expectativas que os indivíduos tinham ao migrar para Arraial do Cabo
ou região, uma vez que suas intenções podem nos dizer muito sobre as dinâmicas
territoriais.
Nesse momento, não temos a pretensão de fazer um levantamento histórico
detalhado para entender os motivos, mas chamar atenção também para observar a
localidade de origem, exercício por vezes negado, entendendo que “as organizações
espaciais e significados de espaço possuem histórias, assim como a têm os usos
territoriais de espaço” (SACK, 2011, p 88).
Ao compreender a realidade marcada pela multiterritorialidade, diversos usos
do território se mostram presentes, se relacionando assim com seus fluxos e
processos de apropriação ao longo do tempo e espaço em vários pontos da rede.
Portanto, dentre as motivações que levaram as pessoas a saírem das cidades de
origem e escolher Arraial do Cabo, podemos separar em três grandes eixos: caos
urbano (agitação, violência), questões familiares (casamento, proximidade com a
família) e emprego.
Ao falarmos de caos urbano estamos nos referindo à agitação, desordem,
violência e poluição das grandes cidades onde esses indivíduos moravam. São
advindos em sua maioria do Rio de Janeiro e Niterói e escolheram Arraial do Cabo
por conta de sua calmaria, tranquilidade e segurança. No entanto, concomitante a
esses discursos, os nativos da localidade afirmaram que a sensação de insegurança
vem crescendo. Reclamam de pequenos roubos e instabilidade nas favelas do
município. Talvez esse discurso tenha sido mais exaltado, pois na semana em que
realizamos a pesquisa de campo ocorreu uma operação policial em um dos morros
da cidade quando um policial foi morto. No entanto, para quem acompanha o
processo de desenvolvimento urbano de Arraial do Cabo, percebe que essas
notícias estão se tornando mais recorrentes, uma vez que os territórios dos morros
estão cada vez mais disputados com o tráfico e a polícia.
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A maioria dos entrevistados afirmou que o motivo maior que os fizeram se
mudar para Arraial do Cabo, ou municípios próximos, tem relação com questões
familiares. São advindos basicamente de outras cidades do próprio estado do Rio de
Janeiro como de outros estados brasileiros.

Essa motivação abrange o

deslocamento do indivíduo para ficar mais próximo de um parente, por causa de
casamento ou porque quando ainda era menor de idade, ou dependente, a família
se mudou para a região. Interessante destacar que a maioria das mulheres que se
mudaram para Arraial ou região foi por causa de algum fator familiar. Seja porque se
casaram ou pelos filhos. Muitas afirmaram somente: “casei e vim morar aqui”. Isso
pode nos mostrar que a mulher ainda vive, ou na época que se mudou vivia, em
função da família, marido e filhos. Esse fator também é reafirmado pela falta de uma
carreira profissional (maioria não possui ensino superior). Percebemos que muitas
estão, aparentemente, insatisfeitas em morar em Arraial do Cabo e com a vida que
levam a partir de relatos informais e conversas posteriores.
As migrações que foram motivadas pela busca de emprego se mostraram
bem diversas, tanto nos tipos de empregos quanto sobre os locais de origem destes
indivíduos (Buenos Aires, Itaperuna, Casemiro de Abreu, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e João Pessoa). Essa dinâmica pode ser analisada na dimensão da
mobilidade do trabalho, ou seja, mudança de residência motivada pelo trabalho
(CORIOLANO; FERNANDES, 2014). Uma motivação que teve destaque nesse
quesito foi de empreender ao abrir o próprio negócio, como albergue, com destaque
para os argentinos e pessoas de outros estados brasileiros que tinham escolaridade
mais elevada. Outros trabalhadores ou seus familiares foram há cerca de 15 ou 20
anos para a Arraial do Cabo com o objetivo de trabalhar na Álcalis ou nas Salinas de
Cabo Frio. Os demais foram motivados por empregos diversos, como diarista ou
cuidador de idosos.
De um modo geral, essas análises mostram as diferenças entre os territóriosrede dos trabalhadores migrantes em relação às motivações. O primeiro grupo que
deixou locais de origem pelo caos urbano era, em geral, advindo da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro. São naturais de municípios como Niterói e Rio de
Janeiro que estão no mesmo estado que Arraial do Cabo e relativamente próximos
e, por sua vez, apresentam características de metrópoles relacionadas com o que
chamamos de caos urbano.
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O território-rede da migração da maioria das pessoas do grupo que migrou
para Arraial do Cabo é oriundo de municípios do estado do Rio de Janeiro mais
distantes e também de outros estados. Já os fluxos de pessoas com objetivo de ter
ou conseguir um emprego se estendem mais ainda, chegando a outros países,
como Argentina.
Passando para outro ponto de discussão, em linhas gerais, existe certa
concordância de que as apropriações do espaço de trabalho têm como
predominância caráter funcional e no espaço doméstico caráter simbólico. No
entanto, ao refletirmos sobre os trabalhadores que moram nos locais onde exercem
sua atividade laboral, acreditamos que esses indivíduos possuem graus distintos de
apropriações simbólico e funcional fugindo, então, da afirmação inicial geralmente
aceita.
Nesses casos não existe mobilidade física, mas sim territórios de caráter
subjetivo mais flexíveis que permeiam as lógicas territoriais. Estão em processo de
transterritorialização nos espaços sem que seus sujeitos, obrigatoriamente,
transitem fisicamente por múltiplos territórios. Isso porque, para a realização de fato
do processo de transterritorialização é preciso efetivamente a partilha de distintos
referenciais territoriais simbólicos de algum modo acumulados ao logo do processo
de (multi)territorialização (HAESBAERT, 2014). Veremos os exemplos a seguir para
melhor discorrer sobre esse apontamento.
Em nossa pesquisa, os trabalhadores que moram nos meios de hospedagem
podem ser divididos entre: os donos do estabelecimento (geralmente, pousadas
familiares e albergues) e funcionários temporários que estão trabalhando somente
alta temporada (voluntários e remunerados, sendo todos advindos de outros estados
ou países).
O fato de os indivíduos morarem nos locais onde trabalham faz com que sua
relação com o espaço apropriado seja complexa. Essa ausência de uma definição
clara pode ser vista pelas respostas de perguntas como ‘quantas horas trabalha no
estabelecimento?’, ‘qual o cargo que ocupa?’, ‘como é a sua relação com os
turistas?’. Não sabiam quantas horas ao certo passam trabalhando, já que a
qualquer momento podem exercer alguma atividade relativa à pousada ou albergue.
Inclusive, essas atividades podem variar também, uma vez que não estão sempre
dentro de uma função relacionada um cargo específico. Essas duas considerações
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que colocamos possuem relação direta com os processos de transterritorialidade
que discorremos na próxima seção.
As mesmas instalações são para esses indivíduos território de trabalho e de
moradia, e essa realidade dual (quase) concomitante pode fazer com que um
território interfira no outro recursivamente de maneira explícita ou tênue. Por
exemplo, a dona de uma pousada relatou que ela e sua família (marido e dois filhos)
moram no estabelecimento e que utilizam todas as instalações, e que a noite cada
um fazia alguma atividade para a pousada, caso necessário.
Para a mãe essa rotina que mistura os tempos de trabalho e de moradia, nos
pareceu ser algo natural, pois já realizava há tempo, mas para os filhos ouvimos
algumas reclamações em tons de brincadeira. Podemos afirmar que no caso da
dona, mãe da família, as relações funcionais e simbólicas com a pousada se
misturam de maneira mais tênue, com leve predominância do funcional por conta
das atividades. Lembrando que a simbólica também é representada pelo exercício
de seu trabalho, tendo em vista que seus relatos são carregados de afetividade e
alegria ao descrever sobre o funcionamento da pousada e suas relações com os
hóspedes. Então, além de as estruturas físicas serem as mesmas, suas atividades e
sentimentos também são reforçados em seu dia a dia de trabalho/moradia. Já os
filhos, talvez, não tenham essa relação de identidade tão forte com o território do
trabalho, como a mãe, e separam entre seus territórios de trabalho e de moradia,
podendo ser mais demarcados no contexto espaço-temporal. Por essa diferença
entre os usos territoriais dos distintos indivíduos, destacamos que é de grande
importância relativizar e não generalizar os cargos, funções e posições dos
trabalhadores a partir seus processos de apropriação espacial. Mas sim, observar de
forma singular e atenta à realidade.
Já os trabalhadores que moram no meio de hospedagem temporariamente
exercem uma migração sazonal de forma recorrente (retornam toda alta temporada
para a localidade) ou não. Observamos que a prática do lazer é adicionada aos
territórios desses trabalhadores mais nitidamente, dos quais já possuem interrelações com as práticas de trabalho e de moradia (ainda que seja temporária).
Acreditamos que suas motivações principais estejam dividas entre lazer e
trabalho e, por isso, talvez esses indivíduos se enquadrariam melhor na definição de
trabalhadores não moradores, pois sua reterritorialização realizada em Arraial do
Cabo tem pouco grau de simbolismo de um ambiente doméstico, já sua dimensão
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lúdica do lazer é acentuada. Seus processos de territorialização são mais intensos
em um curto espaço de tempo, por ser sazonal (permanecem cerca de 3 meses no
município) e circular (pelo seu movimento de ida e volta), além disso seus territóriosrede são maiores, visto que são originários de São Paulo, Minas Gerais e Buenos
Aires.
Talvez essa sutil delimitação entre trabalho e lazer pode ser mais acentuada
nos jovens que buscam esses empregos, muitas vezes voluntários, como
observamos - podendo gerar um tipo de hospitalidade muito mais flexível. Como
colocam Urry e Larsen (2011) um grupo diferente de trabalhadores de serviços
móveis são também turistas mais jovens (geralmente "mochileiros") que realizam
trabalho temporário como parte de sua experiência de viagem.
Para aqueles autores esses indivíduos são turistas que realizam uma
atividade laboral, mas independente disso, concordamos com eles no sentido de que
as distinções entre hospedeiro e hóspede se tornam porosas e fluidas. Cada vez
mais, os turistas são servidos por funcionários que também são convidados, e que
talvez tenham ido embora também amanhã. Por isso, não é somente pela
característica do destino turístico visitado e do contato com o morador que as trocas
culturais e simbólicas acontecem, mas também pela nacionalidade do indivíduo que
recepciona (URRY; LARSEN, 2011).
Podem ser inseridos no que Cohen, Duncan e Thulemark (2015) chamam de
lifestyle mobilities (mobilidade como estilo de vida). Essa situação permite maior
compreensão da fluidez crescente entre viagens, lazer e migração, ao demonstrar
como os padrões contemporâneos de mobilidade liderados por esse estilo de vida
contribuem para ilustrar a desconstrução de divisões binárias convencionais entre
trabalho e lazer.
Esse grupo é formado por argentinos e jovens advindos de outros estados do
Brasil, como Minas Gerais e São Paulo. Os fluxos de argentinos para Arraial do
Cabo é recente e, ainda que não estejam formalmente datados por órgãos
municipais, para quem frequenta o município está cada vez mais nítido suas
presenças e permanências, tanto como visitantes quanto empreendedores. A ida de
argentinos para a região não é fato novo. Armação de Búzios desde a década de
1970 recebe esses visitantes. Fratucci (2000b), em sua dissertação analisou os
municípios de Arraial do Cabo e Búzios, que apesar de terem produtos turísticos
similares possuíam, na época, demanda turística muito diferente. Basicamente,
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Búzios com sua abrangência internacional com foco nos argentinos e Arraial do
Cabo ainda limitada ao regional. No entanto, com essas constatações podemos
afirmar que atualmente Arraial do Cabo pode estar inserido efetivamente no
mercado turístico internacional, comprovando o caráter multiescalar, flexível e
processual que o turismo pode estimular em determinados territórios.
Temos a consciência que realizar uma separação rígida entre o território a
partir de relações de poder num sentido mais concreto e funcional (do trabalho) e o
território a partir de relações de poder mais simbólico (do lazer e doméstico), pode
empobrecer a entendimento das múltiplas territorialidades em que estamos
mergulhados. Contudo, o que pretendemos aqui é o levantamento de questões que
emergiram da realidade nos mostrando indagações relevantes, a partir da
relativização dos conceitos.

5.2.2 Multi/transterritorialidade e mobilidade dos trabalhadores do turismo de
Arraial do Cabo, RJ
Nesse momento, ampliando o olhar do território-rede para todos os
trabalhadores do turismo, moradores ou não, de Arraial do Cabo, outras reflexões
nos chamaram atenção sobre os territórios de lazer e trabalho, a partir de dois
comentários muito recorrentes durante as respostas e conversas informais
posteriores. O primeiro é que alguns trabalhadores disseram não possuir tempo
destinado para o lazer. E o outro comentário muito recorrente em diversas perguntas
foi de que “Arraial não tem nada para fazer”.
Um pequeno grupo de quatro pessoas não respondeu as indagações sobre
os locais de lazer que costumam frequentar, pois afirmaram não possuir tempo
algum para praticar essas atividades. Outras pessoas, ainda que tenham respondido
sobre as práticas de lazer, em um primeiro momento suas falas também foram no
sentido de que não realizavam nenhuma atividade de recreação (5 pessoas). No
entanto, ao serem indagadas novamente, se recordaram de alguns locais. Dito isso,
percebemos certa dificuldade na resposta dos entrevistados uma vez que muitos
não entediam, ou não sabiam ao certo, onde frequentavam e o que realmente seria
lazer para eles, o que nos mostra uma fraca relação simbólica com esses locais
apontados.
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Por isso, a partir de um olhar mais subjetivo, defendemos conclusões que
relativizem determinados resultados de acordo com suas “outras respostas”.
Treinando o olhar para enxergar o não dito nas entrelinhas, tal exercício que as
entrevistas em sondagens nos permitem, entendendo que a resposta dos
entrevistados se estende para além das palavras finais.
Cabe destacar que todos esses trabalhadores realizam outra atividade laboral
concomitante com o trabalho no meio de hospedagem, como diarista, bicos em
outros meios de hospedagem, entre outros. Esses resultados reforçam a falta de
tempo do trabalhador para o lazer, pela necessidade de se deslocarem pelos
diversos pontos da rede onde estão inseridos, em busca de novas ou melhores
oportunidades de emprego ou ocupação (FRATUCCI, 2008), até trabalhos informais
exercidos simultaneamente aos formais. Nesse contexto, ao lembrar que o trabalho
no turismo tem como predominância a precariedade, sofrendo com efeito da
sazonalidade,

informalidade,

terceirização,

informalidade

e

flexibilização,

o

trabalhador se vê sufocado pela luta pela sobrevivência (MELLIANI, 2011) e sem
tempo ou disposição para praticar o lazer.
Essa falta de tempo também varia sobre os períodos de baixa e alta
temporada. Uma pequena parte dos trabalhadores afirmou que prefere realizar suas
atividades de lazer em baixa temporada, muito porque não possuem tempo livre,
pois a carga horária de trabalho em meses de maior movimento é ampliada.
No entanto, para a maior parte dos trabalhadores entrevistados que realizam
atividades de lazer, ao serem perguntados se as escolhas pessoais para frequentar
esses locais eram modificadas em períodos de alta ou baixa temporada, tendo e
vista o aumento do fluxo de visitante e a alteração da dinâmica espacial urbana, a
maioria afirmou que não (35) - não fazia tanta diferença para eles, exceto para
algumas praias de Arraial do Cabo.
Por outro lado, alguns afirmaram que preferem os períodos de alta
temporada, pois a cidade fica mais cheia de pessoas novas e com uma oferta um
pouco mais diversificada de atividades de lazer.
Essa última colocação nos leva ao segundo ponto de discussão descoberto,
estimulados por comentários como: “Arraial não tem nada para fazer”, “Morava em
Arraial, mas não tinha nada para fazer”, “Arraial é uma roça”, “Arraial é muito vazio, o
restante do ano não tem nada”. Eles foram colocados por diversos trabalhadores,

126

tanto moradores quanto não moradores, em diferentes perguntas, indicando a
insatisfação sobre oferta de lazer em Arraial do Cabo.
A oferta turística e de lazer de Arraial do Cabo nos parece ser suficiente para
a demanda pontual dos tipos de turismo (basicamente, sol e praia e turismo náutico)
que são exercidos no município atualmente, uma vez que os fluxos a cada ano só
aumentam. No entanto, para a população a oferta de muitos serviços ainda é
insuficiente, principalmente a cultural e de lazer. Alguns moradores comentam que
em alta temporada existem algumas atrações a mais, visando o turista, e que eles
também usufruem. O comentário de um recepcionista resume bem a sensação dos
entrevistados: “Quando os turistas vêm tem mais coisa para fazer na cidade. Ainda é
pouco, mas a cidade fica movimentada”.
Tais declarações nos colocam em contato com as discussões sobre
mobilidade de Lévy (2001), ao afirmar que devemos considerar a mobilidade como
um sistema de movimentos potenciais, mais ou menos atualizados, chamados de
virtualidades, que podem ser classificadas em três categorias: mobilidade como
possibilidade, mobilidade como competência e mobilidade como capital.
Primeiro, a mobilidade torna-se possível porque existe uma oferta de
mobilidade pela a acessibilidade aos transportes. Mas também, não é somente pela
medição dos deslocamentos efetivos que se pode avaliar o poder sobre os lugares.
Se compararmos uma cidade que dispõe de quinze salas de cinema com
uma cidade que tem cento e cinqüenta, nos dois casos um citadino pode ir
cada semana ver um filme diferente. A diferença entre as duas situações
somente aparecerá ao estudarmos simultaneamente a oferta e a demanda.
Perceberemos então que, mesmo quando não saem de casa, os habitantes
das duas cidades não têm, e não podem ter, a mesma relação com o
cinema (LÉVY, 2001, p. 3).

Portanto, a variedade de escolha entre os bens ou serviços e a possibilidade
de escolher entre os lugares para acessar a partir do deslocamento revelam-se
decisivos. O que importa, definitivamente, é a relação triangular entre o desejado, o
possível e o realizado, uma relação onde cada pólo exerce influência sobre os
outros (LÉVY, 2001).
O que nos leva a uma segunda categoria, a mobilidade é efetiva por que os
seus operadores possuem uma competência de mobilidade. Nesse caso, é
caracterizada pela relação entre o espaço virtual das mobilidades oferecidas e o
espaço das mobilidades realizadas. Já a mobilidade como capital social dos
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indivíduos entra no quadro do domínio do espaço. Seria o conjunto constituído pela
possibilidade, pela competência e pelas arbitragens que a segunda permite sobre a
primeira, possibilitando ao indivíduo desdobrar melhor a sua estratégia no interior da
sociedade (LÉVY, 2001).
Dito isso, a realidade do município nos permite afirmar que os trabalhadores
do turismo de Arraial do Cabo possuem restrições sobre suas mobilidades. Por não
possuírem uma oferta de atividades e equipamentos de lazer, a mobilidade como
possibilidade não se desenvolve, fazendo com que as suas mobilidades como
competência e capital não sejam estimuladas.
Talvez não haja uma segregação espacial urbana nítida e física dos
moradores de maneira intensa (ainda que as áreas do Canaã e Prainha possuam
menos trabalhadores residentes), tendo em vista o espaço turístico do município,
mas a partir do momento que a oferta de atividades de lazer e cultura não contempla
os moradores, existe uma exclusão simbólica e sutil do espaço.
Segundo Santos (2008), um local pequeno mantém relações diretas ou
indiretas com outros locais de onde lhe vêm matéria-prima, capital, mão-de-obra,
recursos diversos e ordens. Por isso, o papel regulador das funções locais tende a
escapar, parcialmente ou no todo, ao que ainda se poderia chamar de sociedade
local, para cair nas mãos de centros de decisão longínquos e estranhos às
finalidades próprias da sociedade local. Trazendo para o turismo, talvez essa análise
de Santos (2008) nos ajude a entender como interferências de fora do município
afetam os processos de decisão e ações da localidade, com o intuito de atender a
uma demanda externa (de visitantes). E que nesse caso de Arraial do Cabo, rejeita
os anseios da população local.
Nesse sentido, reflexões anteriores sobre seus fluxos de trabalho e lazer
realizados em rede, mas inseridos em um tipo de bolha, caracterizada por uma
multiterritorialidade mais funcional do que simbólica, se confirmam. Nesta discussão
sobre a realidade, podemos adicionar a questão da deficiência da oferta de lazer
como sendo balizadora. Portanto, o engessamento da mobilidade desses indivíduos
é restringido pela oferta (in)disponível.
Ao contrapor a oferta de lazer que satisfaz os turistas e aos trabalhadores
entendemos que existem diferenças entre seus usos territoriais como um todo. No
espaço urbano, a multiterritorialidade também pode ser vista a partir do encontro do
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trabalhador com o turista no lugar turístico, caracterizado pelo encontro de
alteridades (FRATUCCI, 2000a).
A primeira vista, a diferença entre seus usos territoriais recai sobre a distinção
entre a vivência de múltiplos territórios (trabalhador) e a efetiva multiterritorialidade
articulada

em

territórios

flexíveis

(turista),

que

podem

ser

traduzidos,

respectivamente, pela imobilidade do trabalhador diante da mobilidade nítida do
turista, revelando essa aparente dicotomia entre esses dois agentes sociais do
turismo. Esta realidade está pautada em mobilidades diferenciadas, entre esses dois
agentes resultado da nuance irônica das mobilidades turísticas: para que uns
exerçam suas mobilidades outros permanecem imobilizados. Por isso, cabe
relembrar que para Massey (1993 apud HAESBAERT, 2004), essa mobilidade
diferencial e o controle de alguns grupos podem enfraquecer de forma ativa o poder
de outras pessoas, ou seja, a compressão espaço-tempo de alguns grupos pode
destruir o poder de outros grupos.
Por outro lado, saindo de uma visão de diferenciação entre esses dois
agentes sociais, ao resgatarmos discussões de sobre a transterritorialidade
podemos afirmar que ao passo da ocorrência do encontro com o turista, o
trabalhador pode transitar por outras territorialidades, basicamente simbólicas, a
partir das trocas culturais e, por isso, este indivíduo “está-entre” territórios,
ocasionando uma situação muito mais híbrida e nova, caracterizada pelos processos
de transterritorialidade (HAESBAERT; MONDARDO, 2010). Neste caso, ocorre a
transterritorialização sem que os sujeitos obrigatoriamente transitem fisicamente por
múltiplos territórios (HAESBAERT, 2014).
O interesse se encontra na condição de possibilidade de inserção em
“território alheio” (que também passa, assim, de forma ambivalente, a ser nosso), a
partir de movimentos de entrada, saída e/ou trânsito por essas territorialidades, tanto
no sentido funcional quanto simbólico (HAESBAERT; MONDARDO, 2010).
Suas territorialidades podem se mostrar estáveis ou instáveis. Na primeira,
nenhum dos elementos sofrem mudanças sensíveis em longo prazo. Já na segunda,
todos os elementos sofrem mudanças. Entre essas duas situações extremas,
teremos outros casos, nos quais um ou dois dos elementos podem mudar, enquanto
o outro ou os outros permanecem estáveis (RAFFESTIN, 1993).
No caso de Arraial do Cabo e dos entrevistados, ao levarmos em
consideração esses encontros e trocas culturais percebemos que, de modo geral,
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suas territorialidades podem se apresentam mais estáveis. Veremos o porquê a
partir do resultado de algumas perguntas realizadas.
Uma parte do questionário (Apêndice A) buscou coletar informações sobre a
percepção que o trabalhador tem sobre o turismo e entender um pouco sobre como
o município de Arraial do Cabo está organizado com o agente turista inserido.
Inferimos se este indivíduo acredita que em Arraial do Cabo existam locais
destinados exclusivamente aos visitantes e lugares frequentados somente pelos
moradores, uma vez que o fenômeno do turismo pode resultar a fragmentação da
cidade e exclusão dos moradores. No entanto, foi visto que em Arraial do Cabo essa
realidade não é percebida, pelos menos de forma nítida e recortada espacialmente
(mas sim, em relação à mobilidade desigual, como afirmamos anteriormente).
Isso se dá porque a grande maioria (exceto por dois) dos entrevistados
afirmou que em Arraial do Cabo não existem lugares frequentados por esses
agentes separadamente, entendendo também que essa “mistura” se mostra como
um fator positivo. Muitos completavam a resposta afirmando que “os turistas só
frequentam os lugares porque nós levamos [trabalhadores]” ou “a gente leva os
turistas quando não está trabalhando”. Essa ideia mostra que o trabalhador morador
se vê dono, pertencente do lugar e recepciona o visitante, acreditando que os
turistas só frequentam os mesmos espaços quando o morador leva – que de certa
forma é verdade. O morador pode levar ou indicar um local ao visitante, e o
trabalhador (morador) através de seu serviço também o direciona.
O encontro “amigável” entre turistas e trabalhadores pode ser reforçado pelo
comentário de um gerente ao afirmar que “o morador tem curiosidade de saber mais
sobre o turista, já o turista se sente mais acolhido, conhecedor da cidade”. Outro
gerente de hotel fez uma análise geral sobre essa relação, afirmando que “os
moradores vão atrás dos turistas, mas eles também têm seus locais de refúgio como
o final da Praia Grande, Lagoa de Araruama e Figueira. Os turistas também chegam
perto dos moradores, como quando participam da pesca de arrastão, atividade que
muitos pescadores realizam ainda e a prática da renda de bilro”.
Interessante observar que no caso do encontro do turista com o morador em
seu tempo de trabalho ao realizar a pesca de arrastão ou a renda de bilro,
presenciamos a relação trabalho e lazer, mas não inserida na discussão sobre o
trabalho no turismo. O trabalhador que não está inserido na lógica do turismo
(diretamente) vê sua atividade ser incluída nas práticas e experiências turísticas, se
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transformando em consumo. Esse ponto nos mostra que a relação trabalho - turismo
não se restringe somente às questões sobre trabalhadores do turismo e os
visitantes.
Outra questão que reforça a realidade do município sobre a coexistência do
trabalhador/morador com o turista está mais no âmbito da organização do espaço
turístico. Com a grande quantidade de casas de segunda residência a mistura entre
os moradores permanentes com os temporários é potencializada. Essa mescla é
vista sobre as estruturas mais funcionais, de casa e apartamentos, mas também em
relação à identidade, sendo confirmada com a fala de uma camareira ao relatar que
“não conseguimos mais saber quem é cabista e quem não é, todos andam pelos
mesmos lugares e fazem as mesmas coisas”.
Ao longo das entrevistas percebemos que muitos transitavam entre discurso
como “morador” e como “trabalhador”. Na prática diária desses indivíduos pouco
importa a definição exata de seus “momentos”, mas para entender as dinâmicas
territoriais

dos

trabalhadores

é

importante

destacar

esse

trânsito

entre

territorialidades.
Podemos afirmar que transição de papéis de um indivíduo dentre as
classificações dos agentes sociais é recorrente. Um indivíduo pode ser visto tanto
como residente, como trabalhador direto e/ou representante do mercado local,
dependendo do momento e da perspectiva escolhida pelo observador, por exemplo.
O trabalhador ora fala como morador, ora como trabalhador, demonstrando que
está-entre

essas

territorialidades,

configuradas

a

partir

de

processos

de

transterritorialidade.
Enquanto a multiterritorialidade pode implicar a passagem de um território (ou
territorialidade) para outro, assumindo-se novas condições em momentos diferentes
de um mesmo processo, como os territórios de trabalho, domicílio e lazer claramente
delimitados, a transterritorialidade vai além. Envolve não apenas o trânsito ou a
passagem de um território ou territorialidade a outra, de uma escala a outra, mas a
transformação efetiva dessa alternância em uma situação nova, muito mais híbrida
com a vivência concomitante de múltiplos territórios, articulados e sobrepostos
(HAESBAERT; MONDARDO, 2010).
Ainda sobre a percepção do trabalhador sobre o turismo, como nossa
proposta neste trabalho é dar protagonismo ao trabalhador, averiguamos sobre o
olhar deste agente social sobre o turismo em Arraial do Cabo como um todo e sobre
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sua relação com a cidade, a partir de duas perguntas: “Quais imagens vem a sua
cabeça quando pensa em Arraial do Cabo” e “O que você pensa quando fala de
turismo em Arraial?”.
Sobre a primeira pergunta, as respostas ficaram bem divididas em pontos
positivos e negativos. Dos pontos positivos, a tranquilidade, segurança e belezas
naturais foram destacados. Dos pontos negativos: a desordem, a cidade estar
sempre muito cheia e a falta de estrutura e serviços públicos. Muitas respostas
também foram mais descritivas, sem transparecer juízo de valor, ao afirmar que
Arraial do Cabo é, basicamente, praia, turismo, pousadas e passeio de barco.
Destacamos algumas falas que contemplam as opiniões dos entrevistados: “A
cidade não tem nenhuma estrutura para o morador em saúde e segurança. A única
coisa que cresce é o turismo, mas a cidade está parada, nada muda, o turismo
cresce sozinho. Os passeios de barco e a hotelaria crescem a cada ano, mas as
coisas para as pessoas que moram continuam sendo ruins”, “Penso primeiro como
era antes uma cidade pacata vazia, hoje na alta temporada carnaval tem muito
movimento nas praias e comércio”.
As respostas referentes à segunda pergunta se assemelham as respostas da
primeira. O que podemos concluir que as imagens de Arraial do Cabo são
basicamente o turismo, tanto suas qualidades quanto seus impactos negativos.
Neste quesito, as opiniões negativas se sobressaíram, com comentários sobre a
superlotação, desordem no município e opiniões como “deveria melhorar o tipo de
turista que vem, só fazem bagunça e não gastam aqui”.
De um modo geral, acreditam que o turismo está crescendo e isso é bom para
a cidade: “o turismo é a salvação de Arraial, principalmente passeio de barco”. No
entanto, a cidade não tem estrutura para suportar tais demandas, faltando
organização e a oferta de melhores serviços a fim de melhorar a vida de todos, tanto
dos moradores em períodos de alta quando dos turistas.
A questão do trabalho também se fez presente, visto como “bom para quem
trabalha, mas precisa de mais organização, principalmente os passeios de barco” e
relacionam diretamente seu trabalho com o turismo: "Graças a Deus tem o turismo,
porque eu tenho um emprego".
Direcionando-nos nesse momento a outras reflexões. Ao passo que sabemos
quais outras atividades que o mesmo indivíduo realiza concomitante com o trabalho
no hotel, o entendimento sobre as interações estabelecidas entre os agentes sociais
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do turismo e deles com os outros sistemas que formam o meta-sistema onde se
inserem (FRATUCCI, 2008), a partir do reconhecimento da transterritorialidade pode
se clarear.
Quase metade dos trabalhadores realiza outra atividade concomitante ao
meio de hospedagem. A minoria trabalha com algo relacionado à atividade turística,
como no quiosque na praia, em outros meios de hospedagem cobrindo folga ou
trabalha no comércio vendendo algum tipo de produto em alta temporada. Já os que
não trabalham com algo relacionado com a atividade turística, muitos revendem
produtos de catálogos (só mulheres), trabalham como autônomo (pizzaria), como
professor ou diarista em casas particulares.
A partir da ótica da transição por distintos territórios desses trabalhadores do
turismo por seus outros territórios de trabalho, essa transterritorialidade pode ter
uma

conotação

positiva

e/ou

negativa,

pois

quando

compulsório

reduz

drasticamente o caráter libertário que potencialmente carrega (HAESBAERT, 2016).
Portanto, podemos afirmar que a aparente necessidade de realizar outras
atividades que aumentem a renda do indivíduo o faz transitar por distintos territórios,
tanto físico quanto simbólico. Mas essa mobilidade não o faz mais flexível com o
poder de escolha, tendo em vista a quase obrigação de se mover.
Ativam também determinadas funções que não possuem delimitação espaçotempo clara, como a venda direta de bens de consumo, como cosméticos, lingerie e
alimentos/suplementos. Esta atividade nos chamou atenção pela quantidade
significativa de mulheres que afirmaram realizar essa prática de revenda que
costuma abranger grande parte de pessoas, sobretudo mulheres, pois não exige
qualificação profissional, não determinada idade e estabelece horário de trabalho.
Além disso, como é uma revenda independente, pode realizar concomitantemente a
outras atividades, como observamos.
Diante disso, ao observar essas outras práticas trabalhistas realizadas
concomitantemente podemos observar os outros sistemas destacados por Fratucci
(2008). A partir destes trabalhadores, a atividade turística se relaciona com os
demais, uma vez que as atividades laborais (informais ou não) realizadas em
conjunto com o trabalho no turismo formam o meta-sistema.
As características marcantes do fenômeno, sobretudo da atividade turística,
afetam diretamente o trabalhador, o que reflete em seu território. O caráter flexível e
móvel do trabalho no turismo (URRY; LARSEN, 2011) pode ser observado tanto
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pelas suas características no exercício do trabalho pela multifuncionalidade, quando
pela prática de determinada função “oficiais”. Tais funções podem se dissolver,
independente do cargo, como por exemplo, a possibilidade de ser recepcionista,
gerente e atuar no setor de reservas, mas também na flexibilidade de exercer outras
atividades laborais informais fora deste trabalho “mais formal”.
Existem muitos empreendimentos de pequeno porte com poucos funcionários
e um dono, sendo que eles praticamente realizam as mesmas funções. Já em um
hotel de grande porte conseguimos ver nitidamente aqueles que consideramos
trabalhadores e os agentes de mercado, caracterizado pelo dono da rede, por
exemplo.
Diante disso, conforme defendemos em nosso referencial teórico, se torna
importante destacar as práticas de suas funções e atividades, seus cargos, horas
trabalhadas, formação profissional, qualificação e mercado de trabalho. Além disso,
destacar também as características desse grupo de trabalhadores em relação ao
meio de hospedagem também se faz relevante.
Nas descrições sobre os cargos e atividades exercidas pelos trabalhadores
percebemos questões de formação profissional, gênero, localidades de origem,
locais atuais de residência, entre outros. Os cargos destacados foram: cozinha e
limpeza (17) - incluindo as camareiras, as variações dos cargos da cozinha (como
chefe e auxiliar de cozinha) e os trabalhadores da manutenção e serviços gerais;
recepcionista – incluindo reserva (19); gerente (10); e dono (6).
Todos os trabalhadores que exerciam suas atividades na área da cozinha e
limpeza eram mulheres (exceto por um homem na função de camareira e um na
função de manutenção). Sendo inevitável a correlação das funções destes cargos
com tarefas domésticas, que ainda são vistas como atividades exclusivamente da
mulher. Assim como colocam Urry e Larsen (2011), as posições operacionais
funcionários do bar, funcionários da cozinha, funcionários domésticos e da limpeza,
são realizadas principalmente por mulheres. Os demais cargos ficam divididos de
forma parecida em relação ao gênero, o que reforça a discrepância do lugar da
mulher no mercado de trabalho da hotelaria.
Grande parte destas trabalhadoras tinha ensino fundamental ou médio
completos, exceto duas pessoas cursando superior de turismo e administração. A
maioria mora em Arraial do Cabo e, em comparação aos demais, esse grupo possui
proporcionalmente mais trabalhadores que não moram fora de Arraial do Cabo,
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sendo somente 5 em Cabo Frio ou São Pedro. Dos migrantes que moram no
município são advindos de Casimiro de Abreu, Noroeste Fluminense (Itaperuna),
Norte Fluminense (Campos), fora do estado (Pernambuco, Rio Grande do Norte,
Paraíba e Minas Gerais) e Região Metropolitana (Rio, São Gonçalo e Niterói).
Somente no grupo das trabalhadoras dos setores de cozinha e limpeza foi
percebido residência nas favelas dos morros do município. Esse grupo também, em
comparação com os outros, possui proporcionalmente maior número de pessoas
que trabalham com outra atividade, trabalhando como revendedora independente de
semi jóias ou produtos de beleza, em alguma atividade na praia, como ambulante ou
nos quiosques, no comércio e também como faxina diarista. Seus últimos empregos
podem ser divididos em: camareira e diarista (mesma função exercida), cuidadora de
idosos, supermercado local, no comércio.
Dos funcionários que atuam na recepção, a maioria era mulher e com ensino
médio, técnico e superior (com grande diversidade de cursos e poucos em turismo).
A grande maioria mora em Arraial, somente pessoa mora fora. Seus últimos
empregos podem ser divididos entre no setor do turismo, Prefeitura e comércio em
geral, mas para alguns esse era seu primeiro emprego.
O grupo dos gerentes entrevistados se mostrou como sendo o mais diverso.
Nível de formação um pouco mais elevada que os anteriores: médio, superior e pósgraduação (psicologia social, gestão de pessoas e RH e turismo). Dividido
igualmente entre homens e mulheres. 1/3 nasceu em Arraial, já os demais no
município do Rio de Janeiro e outros fora do estado ou do Brasil. A maioria mora em
Arraial do Cabo e não trabalha com outra atividade concomitantemente. Sobre o
último emprego, poucos estavam no setor turístico, como hotel e serviço público.
Sobre os donos, a maioria era mulher com ensino superior (formação em
desenho

industrial, hotelaria,

economia/finanças e

história);

1/3

mora

no

estabelecimento e os outros moram em Arraial ou Cabo Frio. Nenhum dos
entrevistados nasceu em Arraial do Cabo, são advindos de fora do Brasil, como
Argentina, do Rio de Janeiro e Niterói ou Minas Gerais. Cabe destacar dois deles
foram para Arraial do Cabo com o intuito direto de abrir a pousada/albergue.
Ao observarmos a relação de trabalho e seus referenciais simbólicos, parecenos

que

uma

parcela

muito

pequena

dos

entrevistados

possui

uma

multiterritorialidade característica da ‘pós modernidade’, articulada em territóriosrede tendo a opção de escolha de quando, onde e em qual escala irão exercer seu
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poder de des/reterritorializa-se - lembrando também sobre as articulações territoriais
de duas entrevistadas que citamos anteriormente.
Dito isso, talvez, a partir dos debates das mobilidades desiguais sobre os
processos de territorialização, podemos relacionar mais especificamente com os
donos dos estabelecimentos. Ainda que não tenhamos entrevistado todos os donos
dos hotéis, nas entrevistas e conversas pudemos averiguar essas características.
Um dono não mora no estado do Rio e possui hotéis em outras cidades. Outro dono
afirmou que nunca realiza nenhuma atividade de lazer nas cidades próximas, pois
tem o costume de viajar pelo menos três vezes por ano e por isso tende a destinar
seu tempo e dinheiro para turismo.
No entanto, não podemos afirmar com convicção sobre a efetividade de seus
processos de territorialização no que tange as dimensões simbólicas e funcionais ainda que, de uma forma geral, a multiterritorialidade da elite planetária pode ter um
sentido muito mais funcional do que simbólico, uma vez que é recorrente a sua
reprodução por todo o conjunto de distintos territórios através de experiências de
viagens em torno dos mesmos condomínios fechados, dos mesmos resorts
turísticos, das mesmas villas de fim de semana ou de veraneio, dos mesmos hotéis
e restaurantes ao redor do mundo (HAESBAERT, 2008).
Um dado adicional obtido no campo em conversas informais foi de que muitos
meios de hospedagem de Arraial do Cabo possuem o mesmo dono. Por isso,
refletimos que, nesses casos, talvez suas territorialidades não sejam somente mais
expandidas e flexíveis pelos seus territórios de lazer, mas também por deterem
territórios de trabalho mais alargados e flexíveis. Essa situação mostra seu
posicionamento privilegiado nas estruturas de poder da hotelaria local e nas
relações com os trabalhadores, exercida por micropoderes.
Por essas características e levando em conta sua posição em relação às
relações de trabalho nos estabelecimentos hoteleiros, perguntamos: os proprietários
dos meios de hospedagem podem ser incluídos no grupo dos trabalhadores do
turismo?
Por um lado, acreditamos que sim. Devemos lembrar que não são todos os
proprietários que exercem esse tipo de multiterritorialidade flexível. Em um olhar
para uma escala mais reduzida, com foco no lugar, vemos a diferença dos donos de
pousadas e albergues de perfil mais familiar, uma vez que estão presentes quase
todos os dias e por quase doze horas por dia. Muitos residem nas instalações dos
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meios de hospedagem e possuem os mesmos comportamentos e práticas que os
demais funcionários.
Por outro lado, o empresário exógeno, normalmente representado por
grandes empresas e empreendimentos, tende a adotar uma lógica mais reticular,
flexível. Já empresário local, quase sempre de menor porte, adota a lógica zonal,
mas permanente, tendo em vista sua relação com aquele território extrapolar os
interesses econômicos, abrangendo suas relações pessoas de vida (FRATUCCI,
2008).
Contudo, delimitar esse recorte sempre que analisarmos os trabalhadores do
turismo nos parece leviano. Não devemos negar as relações de poder presentes em
relações hierarquizadas nos cargos e funções no trabalho do turismo. A condição
desfavorável de um empregado tem relação direta com a posição de seu
empregador, que no caso se figura como os donos dos estabelecimentos.
Pela ótica marxista, os donos não poderiam ser incluídos como trabalhadores,
uma vez que são proprietários de um meio de produção, e não somente oferecem
sua força de trabalho. Lembrando, então, que Paiva e Vargas (2010) ao
selecionarem os principais agentes no processo de produção e consumo do “espaço
turístico”, destacam o proprietário dos meios de produção e consumo. Estes agentes
estão articulados com atividades relacionadas ao comércio e serviços e a terra
urbana cumpre um duplo papel para os proprietários dos meios de produção:
suporte físico e expressão dos requisitos locacionais da atividade (fator que
diferencia dos trabalhadores). Isso porque “necessitam de condições favoráveis de
valorização dos produtos e serviços direcionados aos turistas, uma vez que o
suporte físico e os requisitos locacionais precisam de condições espaciais únicas e
diferenciadas” (PAIVA; VARGAS, 2010, p. 9).
Voltando para análise dos aspectos mais pontuais sobre os trabalhadores do
turismo de Arraial do Cabo, como esclarecido na seção de metodologia, os tipos de
meios de hospedagem da amostra incluíram hotéis, albergues e pousadas. Foram
12 entrevistas em hotéis (nas áreas do Centro, Praia Grande e Prainha), 11
entrevistas em albergues (nas áreas do Canaã, Praia dos Anjos, Praia Grande e
Centro) e 29 entrevistas pousadas (em todas as áreas).
Os indivíduos que trabalham em albergues estão menos tempo no cargo,
desde uma semana, alguns meses e até 1 ano, resultando em uma média de 7
meses. Trabalham em média 9 horas por dia, a maioria é solteira e possui em média
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30 anos de idade. Sobre a escolaridade, maioria possui ensino superior, mas
nenhum na área de turismo ou hotelaria. Os albergues foram os estabelecimentos
com menos variedade de cargos e funções: limpeza, camareira, dono e
recepcionista.
Uma especificidade que nos chamou atenção sobre os albergues foi sobre a
origem dos trabalhadores: das 11 pessoas entrevistadas somente duas nasceram
em Arraial do Cabo. Dos trabalhadores que não são cabistas, dois são oriundos da
Argentina e restante da capital do estado do Rio de Janeiro e fora do estado, como
Espírito Santo (ES), Belo Horizonte (MG), Natal (RN) e São Paulo (SP). No entanto,
todos os trabalhadores moram no município, demoram em média 8 minutos para
chegar (exceto os trabalhadores que moram no albergue).
Ao serem perguntados sobre seu último emprego, três responderam que era
seu primeiro emprego. Outros trabalhavam na Prefeitura e apenas uma respondente
afirmou que trabalhava no setor da hotelaria/turismo, como camareira. Outro ponto
que merece destaque é o fato de que os albergues foram os únicos meios de
hospedagem com trabalhadores voluntários.
A maneira com que esse trabalhador se relaciona com o hóspede também se
diferencia dos outros meios de hospedagem também. A grande maioria tem relação
mais próxima do hóspede que, por vezes, não se mantém estritamente profissional,
o que vai ao encontro com as características dos albergues, marcados por um
ambiente mais despojado, informal e jovem.
Já os trabalhadores dos hotéis se mostraram diferentes, uma vez que todos
tratam o hóspede de maneira profissional. Os hotéis possuem cargos mais definidos
e variados: governanta, gerente, subgerente, camareira, recepcionista (bilíngüe),
reserva, cozinheiro e manutenção. Trabalham em média 10 horas por dia e, por sua
vez, estão trabalhando há muito mais tempo, em média três anos. A média de idade
foi de 35 anos. Um pouco mais da metade trabalhavam já no setor de turismo antes
e somente uma pessoa não trabalha no hotel o ano todo. A escolaridade foi dividida
quase igualmente entre os graus de educação formal, com leve predominância para
o ensino superior e pós-graduação, mas somente 2 na área de turismo/hotelaria.
Importante destacar que a proporção dos trabalhadores dos hotéis que não
residem em Arraial do Cabo é grande em relação aos outros meios de hospedagem
(como já afirmamos ao analisar os trabalhadores não moradores na seção anterior).
Dos 12 entrevistados, 4 trabalhadores residem em São Pedro d'Aldeia ou Cabo Frio,
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configurando um terço do total. Esses trabalhadores não moradores de Arraial do
Cabo demoram uma média de 40 minutos para chegar ao trabalho. Já os
trabalhadores que moram em Arraial demoram 8 minutos para chegar ao trabalho.
Já nas pousadas, meio de hospedagem onde a amostra foi maior, com um
total de 29 trabalhadores, somente 6 residem fora do município de Arraial do Cabo,
caracterizando cerca de um quinto dos entrevistados. Esse resultado se mostra
pertinente em comparação aos trabalhadores dos hotéis, por exemplo.
Trabalham cerca de 9 horas por dia, tem uma média de idade de 32 anos e
estão neste emprego há 2 anos aproximadamente. Esse grupo foi onde mais
observamos discrepâncias sobre os anos em que trabalha, por isso a média não nos
diz muita coisa. Por isso, nos parece mais plausível analisarmos esses períodos por
faixa: que vai desde menos de 1 ano (12 pessoas), até 5 anos (12 pessoas) e até 15
(5 pessoas).
A questão de como se relaciona com o hóspede ficou bem dividida e a
maioria das respostas foram no sentido de que depende do comportamento
visitante. Podem ser estritamente profissionais até certo ponto e depende do turista
se acontecer uma amizade.
Percebemos que menos da metade dos trabalhadores nasceram em Arraial
do Cabo e ainda moram no município. Os demais são advindos de municípios do
estado do Rio de Janeiro, de outros estados do Brasil e de outro país. Sobre a
escolaridade a maioria possui ensino médio completo e dos que possuem ensino
superior ou técnico 4 são da área de turismo ou hotelaria.
Passando para o último tópico de debate, concordamos que o caráter sazonal
dos fluxos dos visitantes também é característica marcante do fenômeno do turismo.
Na maioria dos destinos turísticos seu efeito é evidente, e por isso foi perguntado se
o entrevistado trabalhava no ano todo naquele meio de hospedagem, para saber se
a sazonalidade afeta seu trabalho. Além disso, com essa pergunta, poderíamos
averiguar se havia algum seu possível grau de informalidade.
Ao serem perguntados se trabalham ou irão trabalhar no hotel o ano todo, a
maioria respondeu que sim ou que esperava que fosse trabalhar. O restante dos
trabalhadores que não trabalha o ano todo só em alta temporada, trabalham na
Prefeitura e algumas camareiras/limpeza só são contratadas em alta por causa do
aumento do fluxo de visitante.
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No entanto, acreditamos não ser possível verificar com precisão quais
trabalhadores eram temporários, pois muitos se mostraram receosos ao responder
essa pergunta. Acreditamos que esse fato se deu por causa da regularização das
leis trabalhistas e pela necessidade de assinar a carteira. Alguns entrevistados
foram contratados há pouco tempo, menos de um mês, o que mostra que o
estabelecimento demandou mais contratações no mês de janeiro, alta temporada. E
também não sabíamos, por parte dos trabalhadores, se iriam continuar, uma vez que
a muitos afirmava tinha essa esperança de continuar.
Conforme pudemos observar, os resultados obtidos supriram em parte nossas
expectativas. O questionário foi construído com a intenção e averiguar sobre
determinado assunto e, por vezes, nosso olhar se ampliou ou se restringiu, o que
torna a análise da realidade muito mais instigante. Por isso, nossa análise foi
estruturada de maneira não muito linear, o que possibilitou reflexões mais livres
respeitando os resultados obtidos no campo.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nossa pesquisa discorremos sobre a prática territorial dos trabalhadores
do turismo de Arraial do Cabo (RJ), na figura dos trabalhadores da hotelaria, tendo
em vista a realidade multiterritorial e complexa na dimensão do fenômeno do
turismo.
O território possui caráter problematizador, uma vez que os conceitos, de um
modo geral, não devem ser vistos como resposta, mas sim como questões postas à
realidade. Dado isso, o caráter abrangente e rico da multiterritorialidade nos permitiu
observar o fenômeno do turismo a partir dos fluxos, mobilidades e processos de
apropriação espacial desse agente territorializador, o trabalhador.
Neste momento, revistando os objetivos específicos, podemos destacar
algumas considerações finais sobre o presente trabalho e propostas para pesquisas
futuras.
Os dois primeiros objetivos tinham como finalidade dissertar sobre Arraial do
Cabo, localidade escolhida como objeto de pesquisa. Entender como o processo de
evolução urbana da cidade de Arraial do Cabo, com foco no turismo, se mostrou
fundamental, uma vez que os resultados da pesquisa de campo dialogam com a
dinâmica espacial do município.
Ainda que a atividade turística seja fundamental para o município, não
existem muitas pesquisas e publicações sobre Arraial do Cabo. Desse modo,
percebemos nossa contribuição para seus estudos, porém, acreditamos que ainda
há muito que se estudar, principalmente sobre a região onde está inserida: Arraial,
Cabo Frio, São Pedro d´Aldeia e Armação de Búzios.
O terceiro objetivo dialoga com questões da metodologia. Inventariar e
mapear os meios de hospedagem da cidade de Arraial do Cabo foi necessário,
tendo em vista que o município não dispunha dessas informações. Além disso, para
validar a amostra delimitada, precisávamos entender a configuração espacial dos
meios de hospedagem do território do município, para então recortá-la por áreas.
Nesse sentido, o rigor metodológico se fortaleceu, pois tivemos o cuidado de
esclarecer todas as etapas e escolhas realizadas, tendo como base a cartografia de
saberes.
Para além das técnicas, nosso método teve como embasamento discussões e
orientações de cunho teórico-epistemológicos que também nos deram confiança
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para realizar o planejamento antes do campo, para o dia a dia da coleta de campo e
também para a análise dos dados. Acreditamos que a partir do nosso foco no
processo, com a realização de pesquisas exploratórias realizadas anteriormente e a
construção cuidadosa, percebemos “não dito”, o que foi invisível a um primeiro olhar.
Forneceram-nos segurança também para seguir com as problematizações
acerca da utilização teórica do termo trabalhadores do turismo. O esforço teórico de
discussão sobre os trabalhadores do turismo foi no sentido da desconstrução e
relativização de seu sentido.
Entendemos que trabalhador do turismo é agente produtor do espaço
apropriado pelo e para o fenômeno do turismo, não somente relacionado com a
atividade turística. Dado isso, à luz dos processos territorializantes e reconstrução
do termo no sentido de entender seu “lugar” no espaço turístico e o uso do termo de
forma mais consciente nos estudos do Turismo.
É preciso destacar que esse é somente um dos olhares a partir do qual
podemos observar os trabalhadores. Para se ter uma visão mais abrangente da
realidade, estando assim em consonância da diversidade que o turismo se mostra, é
preciso

congregar

pesquisas

e

abordagens

nos

fazendo

valer

da

rica

interdisciplinaridade que esta área de conhecimento possui.
Desse modo, em nossa visão, entendendo a lógica multiterritorial e ampla do
turismo e a diversidade de seus estudos, entendemos os trabalhadores do turismo
como sendo todos aqueles que têm o turismo como sua principal atividade, incluindo
também, aqueles que não têm o turismo como principal. Se pensarmos o turismo
apenas como atividade econômica englobaremos basicamente os trabalhadores de
serviços turísticos. Se observarmos sob a ótica do fenômeno, a lente se expande a
todas as possíveis partes envolvidas, indivíduos que trabalham com o turismo, mas
não inseridos na atividade econômica em si.
Para fins acadêmicos especificamente, esta definição deve ser guiada e
embasada pelo pesquisador e/ou pela linha de uma área de conhecimento, a partir
de uma matriz teórico-filosófica, a fim de justificar e dar legitimidade a determinadas
escolhas. Nesse momento ao olharmos o trabalhador do turismo a partir de uma
lógica dialógica entre teoria e prática, podemos avançar na epistemologia do
turismo, abordagem essa que ainda precisamos avançar mais.
É necessário o desenvolvimento de estudos de cunho epistemológicos sobre
os agentes sociais do turismo ou grupos que agem e são afetados por esse
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fenômeno, pois o esforço epistemológico deve estar em consonância com as
discussões do turismo como prática social.
Sobre os resultados e discussões da pesquisa, os trabalhadores do turismo
de Arraial do Cabo foram observados a partir da multiterritorialidade em dois
momentos: os movimentos pendulares diários, de lazer e sazonais dos
trabalhadores do turismo e seus processos de multi/transterritorialidade e
mobilidades. Ambos levando em consideração a tríade território de lazer, trabalho e
domicílio. Nesse sentido, englobamos os últimos três objetivos específicos:
identificar e mapear o território produzido pelos trabalhadores dos meios de
hospedagem do município; relacionar os fluxos e mobilidade dos trabalhadores com
o território turístico da cidade; entender como se dão os processos multiterritoriais
dos trabalhadores do turismo em vista o espaço turístico.
A partir dos debates sobre os trabalhadores e seus processos de apropriação
do espaço urbano levantados percebemos pontos que se mostraram pertinentes ao
observar a realidade e, com base neles seguimos nossas discussões. Cabe nesse
momento, revê-los brevemente: seus fluxos (incluídos de lazer) e movimentos
pendulares; suas lógicas funcional e simbólica; territórios-rede e territórios-zona:
redes regionais do turismo; possível segregação dos trabalhadores pela urbanização
turística, caso o território do turista seja central; a multiterritorialidade também como
o encontro do trabalhador com o turista no lugar turístico, observados pela ótica da
vivência de múltiplos territórios e a efetiva multiterritorialidade articulada em
territórios flexíveis; pensar sobre aspectos da mobilidade funcional/física (por onde,
como, quando se deslocam) e simbólica/identitária (quais são seus referenciais
espaciais simbólicos nos territórios apropriados, pelos níveis de identificação); ter a
consciência que um mesmo indivíduo pode possuir distintas territorialidades através
do exercício de diversos papéis, produzindo diferentes territórios, a partir dos
processos de transterritorialização; levar em consideração outras peculiaridades que
o trabalhador do turismo possui que são aquelas relativas à características da
própria atividade turística, como a sazonalidade, informalidade e precariedade das
condições do trabalho, além das questões de gênero que permeiam as demais.
Tivemos a preocupação em fortalecer o processo de construção da pesquisa,
incluindo aí o campo e também as discussões teóricas. Como esclarecemos em
nossas trilhas de pesquisa, ao escolhermos os conceitos da multiterritorialidade para
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entender essa realidade, ampliamos o nosso “guarda-chuva” para deixar com que o
campo nos diga sua configuração.
Por isso, chamamos atenção neste momento final para dois “achados” que o
campo nos permitiu observar, à luz da teoria. São os territórios de lazer e os
processos de transterritorialidade dos trabalhadores do turismo de Arraial do Cabo e
o protagonismo para o olhar do trabalhador.
Cabe destacar que não nos atemos sobre as práticas de lazer em si, na
dimensão do lugar, em uma escala mais reduzida. Mas sim, ao levar em
consideração que um determinado o espaço de um destino turístico, nesse caso
Arraial do Cabo, é intensamente apropriado pelo e para o turismo, confrontar e
estudar os territórios de lazer do trabalhador nos pareceu fundamental. Isso porque
esse trabalhador se encontra com o turista, no lugar turístico e a dicotomia entre as
duas intensidades das lógicas funcionais e simbólicas se confrontam. E isso é
instigante.
Nesse cenário, os fluxos dos trabalhadores do turismo não se restringem
somente aos movimentos pendulares diários, de ida e de volta do trabalho, mas sim
em todos os seus tipos de mobilidades, uma vez que nossas próprias identificações
e referências espaço-simbólicas são feitas não apenas no enraizamento, no fixo,
mas também na mobilidade, incluindo aí os territórios de lazer.
Tendo em vista a apropriação territorial do trabalhador em um espaço que é
predominantemente marcado pelo turismo, ou pelo menos no espaço de trabalho, as
discussões de tempo de não trabalho e lazer do trabalhador do turismo também
merecem ter destaque. Essas dinâmicas e relações que o trabalho no contexto do
turismo interferem e são interferidas nas/pelas estruturas de poder nesta sociedade
“pós moderna”.
Os locais de lazer dos trabalhadores moradores se estendem, sobretudo, a
Cabo Frio e Arraial do Cabo. Já dos trabalhadores não moradores se restringem
somente a Cabo Frio, nos mostrando que não possuíam alguma relação com o
município de Arraial do Cabo a não ser de trabalho. Os locais que frequentam são
muito similares, resultado de deslocamentos articulados em rede, porém dentro de
um tipo de bolha onde têm (todas) suas necessidades básicas (e suas práticas
culturais) garantidas, em uma multiterritorialidade mais funcional do que simbólica.
Somado a isso, carência da oferta de lazer e cultura do município, limitando
as articulações e mobilidades dos trabalhadores (moradores), afirmamos que a
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mobilidade dos trabalhadores do turismo de Arraial do Cabo, na figura dos
funcionários da hotelaria, é restrita, basicamente em sua condição da possibilidade.
Por isso, é inevitável a correlação entre a vivência de múltiplos territórios,
zonal do trabalhador e a aparente efetiva multiterritorialidade articulada em territórios
flexíveis, reticular do turista, a acarretando na imobilidade do trabalhador e
mobilidade nítida do turista, se caracterizando por mobilidades diferenciadas.
Nesse caso, seria fantasioso afirmar que o aumento do fluxo de turistas
estimularia o investimento e crescimento da cidade (discurso amplamente proferido
para justificar certas ações políticas). Portanto, indagamos: Por que seria do
interesse do poder público estimular uma maior oferta de lazer e cultura em Arraial
do Cabo, se o fluxo de turistas que vai à cidade está procurando seus recursos
naturais, e não essas estruturas de lazer e cultura que já possuem em seus
territórios de origem?
Muitos turistas possuem casa de veraneio e se deslocam para o município
para procurar o que as grandes cidades não oferecem: tranqüilidade e espaços não
lotados (o caos urbano). A diferenciação do local de origem para o destino turístico é
justamente a não existência dessas estruturas já presentes em seus locais de
moradia permanente, em sua maioria grandes cidades, a dita urbanidade. Ao pensar
também sobre o intenso fluxo de excursionistas para o município, podemos afirmar
que a possibilidade da permanência de um turista em Arraial do Cabo somente por
um período do dia também não estimularia a criação dessas estruturas, pois eles já
possuem em seu destino principal, como Cabo Frio e Búzios.
Infelizmente, essa visão mostra que a atividade turística como uma forma
econômica modifica a vida e os espaços para satisfazer a necessidade de expansão
e superlotação dos agentes hegemônicos, precisando desapropriar de significados
urbanos complexos para os moradores e visitantes.
O espaço urbano de Arraial do Cabo não é, de certa forma, segregado
fisicamente, por não existirem lugares destinados para o turista e para o morador.
No entanto, a partir do momento em que a oferta de atividades de lazer e cultura não
contempla os moradores, existe uma exclusão simbólica e sutil do espaço.
Resultado da preferência da manutenção de infraestruturas turísticas e eventos
visando mais especificamente os turistas do que uma efetiva ação para a população.
Portanto, a questão não é apenas o estar em movimento, mas a (im)possibilidade
que possuem de desencadear esse movimento quando precisam ou querem.
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Esse panorama possui exceções, como de uma pequena minoria que se
territorializa em localidades mais distantes como Rio de Janeiro e destinos
internacionais com frequência. Configurando por territorializações efetivamente
múltiplas, uma multiterritorialidade em sentido estrito.
O olhar direcionado para além dos fluxos internos de Arraial do Cabo nos
permitiu afirmar que o território-rede da maioria dos trabalhadores do turismo
moradores não se restringe aos limites políticos administrativos do município. Isso se
dá pelos seus movimentos para o lazer e também, se inserirmos as pessoas que
migram temporariamente para trabalhar no período de alta temporada, voluntários
ou não, que geralmente residem no meio de hospedagem, rotina que pode confundir
ainda mais o tempo/espaço de trabalho e de lazer.
Esse caso nos leva diretamente sobre a transterritorialidade especificamente.
Podemos dizer que a partir dessas discussões conseguimos pontuar sobre quatro
colocações acerca do turismo.
O primeiro é exatamente o encontro entre o turista e o trabalhador. A
complexidade desses trânsitos entre territórios no contexto do turismo pode se
mostrar mais intensa também se olharmos esse encontro no lugar turístico, pois ao
realizarem trocar culturais simbólicas, os indivíduos “estão-entre” territórios.
Outro ponto é sobre a capacidade de um mesmo indivíduo estar atuando em
territorialidades (quase) simultâneas ao confundir seus territórios de trabalho com o
doméstico, e de trabalho com o território de lazer, relacionados dialogicamente.
Esses trabalhadores estão transitando por territórios, e talvez ao serem inseridos e
observados a partir do território do turismo, ou seja, um espaço marcado pelo uso
turístico, seus processos de des/reterritorialização podem se tornar mais complexos.
A terceira observação é sobre a possibilidade desse indivíduo transitar entre
papéis, e como consequência territórios, dentre as classificações dos agentes
sociais estabelecidas. Na prática suas ações e sentimentos não são tão delimitados
assim, mas ao olhar da teoria podemos perceber uma oscilação tênue entre esses
lugares de fala.
O quarto ponto aborda o fato de um trabalhador, relacionado a um meio de
hospedagem, por exemplo, exercer outras atividades laborais concomitantemente. A
multiterritorialidade observada pode se figurar na transição e hibridização das
relações de trabalho entre os diferentes usos territoriais que variam pelo tempo (ou
não) e espaço.
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Sobre as limitações que enfrentamos na pesquisa, cabe destacar percebemos
a dificuldade em deslocar o olhar para a escala do indivíduo e ainda assim refletir
sobre as relações de poder que estão imbicadas no trabalho no turismo, sobretudo
quando o território é inserido nas discussões. Olhar além de sua inserção no
mercado de trabalho, seu lugar na cadeia produtiva da atividade turística, mais
especificamente do setor em que está, onde se posiciona a divisão territorial do
trabalho é fundamental, para entender a vivência dos trabalhadores, como
indivíduos.
Outra dificuldade foi sobre a coleta de campo. Não conseguimos realizar a
pesquisa nos meios de hospedagem da área do Pontal do Atalaia por conta do difícil
acesso ao bairro.
Por fim, tentamos nesse momento trazer novamente o referencial a partir dos
resultados da pesquisa, tendo como orientação discussões metodológicas, para que
possamos avançar em questões epistemológicas no futuro.
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APÊNDICE A – Formulário aplicado com os trabalhadores da hotelaria de
Arraial do Cabo
Programa de Pós Graduação Stricto Sensu em Turismo da Universidade Federal
Fluminense
Pesquisa sobre os trabalhadores da hotelaria de Arraial do Cabo
Data: ___/___/___ Código do meio de hospedagem: ___________________________
Tipo: ( ) Hotel ( ) Albergue ( ) Pousada ( ) Cama e Café ( ) Flat/Apart Hotel ( ) Outro_______
TRABALHO ATUAL
1.
Qual cargo que ocupa neste hotel?__________________________________________
2.
Qual o seu turno? ( ) Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( ) Horário comercial ( )
Outro_____________
3.
Quanto tempo por dia você passa em média aqui neste hotel?___________________
4.
Há quanto tempo trabalha neste hotel?Desde quando trabalha neste hotel?___________
DESLOCAMENTO/ESPAÇO DE FLUXO
5.
Qual seu endereço completo de residência? (incluir bairro, município e CEP)
_________________________________________________________________________________
6.
Se morar fora de Arraial, porque não mora aqui?
__________________________________________
7.
Qual é o seu tempo médio de deslocamento de ida (________) e volta (_______) do
trabalho?
8.
Qual/quais meio(s) de transporte utiliza? ( ) não utiliza/a pé ( )carro ( )ônibus ( )bicicleta
( ) Van ( ) Outro ___
HISTÓRICO
9.
Qual foi seu último emprego antes deste?____________Onde?________ / _____ ano
10. E antes desse? ______________Onde?___________/_______ ano
11. Trabalha neste hotel durante o ano todo? ( ) sim ( ) não
11.1 Se sim, além do hotel, você trabalha em outro local/com outras atividades? ( ) sim ( )
não
Onde e com o que?________________________Desde quando?____________________________
Onde e com o que?________________________Desde quando?____________________________
11.2 Se não, onde/com o que trabalha quando não está trabalhando no hotel?
Onde e com o que?________________________Desde quando?____________________________
Onde e com o que?________________________Desde quando?____________________________
ATIVIDADES NÃO TRABALHO/LAZER
12. Quais locais costuma frequentar em seu tempo de lazer, tanto em Arraial e em outros
municípios?______________________________________________________________________
Baixa temporada: _______________________ Alta temporada: _____________________________
13. Quais locais costuma frequentar em seu tempo de não trabalho, tanto em Arraial e em outros
municípios?______________________________________________________________________
Baixa temporada: _______________________ Alta temporada: _____________________________
TURISMO
15. Quais imagens vêm primeiro na sua cabeça quando se fala em Arraial?
____________________________________________________________________________
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16.O que você pensa quando fala de turismo em Arraial?
____________________________________________________________________________
17. Você acredita que em Arraial existem lugares frequentados só pelos turistas e outros só
pelos moradores nos seus momentos de lazer? ( ) sim ( ) não
17.1 Se sim, qual/quais?
_________________________________________________________________________________
17.2. Você vê isso como um fator ( ) positivo ou ( ) negativo?
18. Como trabalhador do setor turístico, como é a sua relação com os
turistas?____________________________________
19. Você se considera um trabalhador do turismo?______________________________________
PERFIL
20. Qual sua naturalidade? (Estado e município onde nasceu?)____________________________
20.1 Se migrante, quando veio morar em Arraial ou região?_______________________________
21. Escolaridade: ( ) Fundamental ( ) Médio
( )Técnico
( ) Superior ( ) Pós-Graduação
( ) completo ( )incompleto
22. Área de formação_____________________________________________
23. Qual sua renda individual mensal?
() Até R$ 954 (Até 1 SM)
() De R$ 955 a R$ 1.908 (Mais de 1 a 2 SM)
() De R$ 1.909 a R$ 3.816 (Mais de 2 a 3 SM)
() De R$ 3.817 a R$ 4.770 (Mais de 3 a 5 SM)
( ) De R$ 4.771 a R$ 6.678 (Mais de 5 a 7 SM)
( ) De R$ 6.679 a R$ 9.540 (Mais de 7 a 10 SM)
( ) Mais de R$ 9.541 (Mais de 10)
( ) NR/NS
24. Idade: _________ 24.Gênero_____ 25.Estado civil___________ 26. Filhos_____________

