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RESUMO 

 

O estudo realizado objetiva a compreensão dos espaços territoriais construídos 
através da perspectiva comercial, tendo em vista que é um tipo de prática social que 
viabiliza a dinâmica do espaço e o surgimento de territórios. Em relação ao território, 
enfatizamos nosso interesse pela ideia de território usado trabalhada por Milton 
Santos, pois concordamos com ele ao acreditarmos que é o uso do território que 
garante a sua legitimidade. Para tanto, o recorte espacial escolhido concentra-se no 
bairro Alecrim, localizado na zona leste de Natal-RN e reconhecido pela sua forte 
dinâmica comercial construída ao longo dos anos mediante alguns eventos que se 
deram no contexto da capital natalense. Porém, essa dinamicidade conta com uma 
forte dicotomia que abarca não só as atividades consideradas formais frente ao 
Estado, como também a grande presença das atividades informais. Quanto ao 
comércio do bairro, possui características nas suas atividades que o classificam 
como popular, tanto pelos produtos existentes quanto pela forte presença de 
trabalhadores informais que constituem a paisagem urbana do bairro. A prática dos 
trabalhadores informais expressa uma das diversas territorialidades alternativas 
construídas. Acreditamos que esse fato possui uma ligação direta com o processo 
de crescimento da exclusão do mercado formal de trabalho. Ainda em relação ao 
recorte espacial escolhido, esse exemplo real do bairro Alecrim nos esclarece como 
as mudanças técnicas, juntamente com o processo do capitalismo, podem 
influenciar toda uma dinâmica espacial ao longo dos anos, envolvendo diversos 
agentes, desde os transeuntes de um local até o Estado. Cabe à Geografia 
compreender as diversas formas assumidas pelo espaço mediante as relações que 
se dão nele e também o modo como os novos territórios têm sido construídos. 
 

Palavras-chave : Alecrim. Território usado. Comércio. Formalidade. Informalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The study done has as objective the comprehension of the constructed territorial 
spaces through the commercial perspective, because it is a social practice which 
enables the dynamic of the space and the appearing of territories. Related to the 
territory, we emphasized the interest for the idea of used territory treated by Milton 
Santos, because we agreed with him believing that is the use of the territory which 
warrants its legitimacy. Then, the spatial dimension chose concentrates itself into the 
district of Alecrim, localized at the east zone of Natal/RN, where it is recognized by its 
strong commercial dynamic which was built during years, facing some events which 
happened in the context of the city. However, this dynamic counts with a hard 
dichotomy which involves as the considered by the State formal activities, as the 
informal one. About the commerce of the district, it has characteristics into its 
activities whose make him to be considered popular, as by the existing products, as 
by the strong presence of informal workers that constitutes the district’s landscape. 
The informal workers’ practice expresses one of the multiples constructed alternative 
territorialities. We believe that this fact has direct relation with the growing process of 
the exclusion from the formal jobs market. Still talking about the spatial dimension, 
this real example of the Alecrim district shows how the techniques changes, together 
with the capitalism process, may influence one entire spatial dynamic across years, 
involving many agents, since the transient people from somewhere, until the State. 
Shall the Geography understand the multiple forms from the space, face to the 
relations that occur into it and also how new territories have been built. 
 
Key-words:  Alecrim. Use territory. Commerce. Formality. Informality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O nosso recorte espacial de estudo concentra-se no bairro Alecrim, 

localizado na região leste do município de Natal. O nosso objeto de análise é a 

construção e estruturação da atividade comercial nesse bairro ao longo dos anos, 

buscando perceber as mudanças que ocorreram no Alecrim nas duas últimas 

décadas, destacando a discussão em torno dos territórios construídos no bairro e 

identificando esses territórios mediante a atuação de seus agentes e as relações 

destes com a cidade de Natal.  

Apresentamos uma síntese da realidade presente no Alecrim até os dias 

atuais, destacando a característica principal da vida comercial do bairro e o caráter 

popular desse comércio, e buscamos entender as transformações espaciais pelas 

quais esse território vem passando ao longo da sua história, pois, na concepção de 

Santos (2008, p. 67), “[...] o espaço constitui uma realidade objetiva, um produto 

social em permanente processo de transformação”. Assim, entendemos que o objeto 

da Geografia, o espaço, pode ser investigado como uma categoria de análise social 

que permite a compreensão da pluralidade de elementos e relações. Dessa forma, 

cabe à Geografia compreender as diversas formas assumidas pelo espaço mediante 

as relações que se dão nele ao longo do tempo, resultando em novas configurações. 

Levando em consideração as várias relações que podem ocorrer no 

espaço, acarretando mudanças na sua forma, função, estrutura e processo 

(SANTOS, 2008), acreditamos que a Geografia nos possibilita o reconhecimento e 

análise de algumas razões que favorecem o aparecimento de diversas atividades 

concernentes à dinâmica do espaço, podendo surgir, nessa perspectiva, diferentes 

formas de trabalho nas cidades, (re)construindo novos territórios. 

Neste trabalho, enfatizamos a ideia de território usado concebida por 

Santos (1998). Para esse autor, o uso do território faz dele um objeto de análise 

social, refletindo um conjunto de sistemas criado pelo homem, enfatizando a 

identidade, o sentimento de pertencimento, isto é, uma relação de poder.  

A ênfase dada ao território como conceito-chave ocorre pelo fato de ele 

fornecer elementos que propiciam um entendimento da dinâmica social e por sua 

capacidade de transformar áreas através da apropriação de seus diversos atores. 

Esses aspectos cercam o nosso objeto de estudo, tendo em vista que o objeto de 
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discussão são as atividades comerciais e sua capacidade de construir territórios no 

bairro Alecrim. 

A atividade comercial é um elemento que possui grande capacidade de 

gerar alterações consideráveis na paisagem urbana, suscitando mudanças na forma 

e função das localidades, que podem ser construídas através de novos territórios e 

de novas territorialidades. 

Este estudo está estruturado em introdução, três capítulos intitulados: “O 

bairro Alecrim: caracterização e aspectos históricos”; “Uma análise geográfica: a 

produção do espaço e o território usado”; e “A construção do setor terciário no bairro 

Alecrim”, respectivamente, e ainda as considerações finais. No segundo capítulo, 

que se segue a este capítulo introdutório, realiza-se a caracterização da área objeto 

de estudo e apresentam-se os seus aspectos históricos, na intenção de 

compreender como se deram o surgimento e a expansão urbana do Alecrim, 

salientando alguns planos urbanísticos implementados na cidade de Natal, os quais 

influenciaram, de alguma forma, a construção do bairro, suscitando elementos que 

permitem compreender a sua dinâmica. 

O terceiro capítulo abarca a construção teórica, que é primordial para a 

elaboração de todo e qualquer estudo. Nesse capítulo, destacamos a importância da 

compreensão em torno da produção do espaço, para que seja possível apreender as 

relações sociais que se dão nele. Enfatizamos a questão do território, pois é a 

categoria de análise que permeia nossa análise em torno deste estudo, dando 

enfoque para a concepção do território usado trabalhada por Milton Santos, bem 

como para sua importância dentro da cidade. Além disso, discorremos a respeito 

das técnicas, pois acreditamos na ideia de que a relação entre o homem e o meio se 

dá através delas, corroborando assim com a concepção de Santos (2009). 

Destacamos também a globalização e suas transformações na dinâmica geográfica, 

enfatizando a atividade comercial e as novas formas de trabalho que surgem com 

ela, bem como o comércio popular, que é característico do bairro Alecrim, 

juntamente com a atividade informal e a problemática em torno dessa questão. 

No quarto capítulo, trazemos uma análise acerca da construção do setor 

terciário no bairro Alecrim. Discorremos sobre o início da atividade comercial em 

Natal, na intenção de verificar como se deu essa expansão na cidade, para que 

fosse possível compreender a dinâmica comercial do Alecrim desde o seu início até 

os dias atuais, que é nosso foco de interesse. Tratamos da realidade atual da 
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dinâmica comercial do bairro, demonstrando através de tabelas os dados numéricos 

obtidos por meio da pesquisa empírica, observando a abrangência do comércio no 

bairro, tanto no que diz respeito ao aspecto das empresas formais quanto no que se 

refere aos trabalhadores informais que se concentram no local, o que possibilitou 

visualizar a construção de territórios por meio da atividade comercial no Alecrim. 

Além disso, trouxemos a discussão acerca das mudanças na Lei Geral das Micro e 

Pequenas Empresas e da criação do Empreendedor Individual. 

Quanto aos procedimentos metodológicos adotados, eles fizeram-se 

presentes na intenção de que fosse possível tomar conhecimento dos principais 

elementos e acontecimentos existentes no recorte espacial estudado, com uma 

maior compreensão de sua dinâmica, proporcionando, assim, uma descrição e uma 

análise qualitativa mais proveitosa. A obtenção de dados se deu por meio de fontes 

secundárias e primárias. 

Através da pesquisa secundária, foram obtidos dados a partir do 

levantamento bibliográfico, visando abarcar o referencial teórico necessário à 

compreensão dos elementos referentes à temática que nos comprometemos a 

estudar, bem como a partir da pesquisa documental realizada junto aos órgãos e/ou 

instituições públicas responsáveis pelos dados históricos e estatísticos relacionados 

aos elementos e momentos ligados à tendência de crescimento do comércio e de 

serviços que ocorrem no bairro Alecrim. 

Na pesquisa primária, foram realizadas entrevistas, as quais continham 

perguntas abertas e fechadas, com os agentes ligados ao nosso estudo, foram eles: 

os gestores das empresas formais, os trabalhadores envolvidos diretamente com a 

atividade informal no bairro, bem como alguns de seus representantes por meio de 

associações. A realização das entrevistas procurava verificar a realidade vivida por 

esses sujeitos sociais. 

Acreditamos ser cabível expor algumas das etapas da nossa pesquisa, 

bem como destacar os principais agentes que participaram da nossa busca quanto 

aos elementos relevantes para a construção desta análise.  
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1.1 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO, DOCUMENTAL E DE FONTES 
SECUNDÁRIAS 

 

A pesquisa bibliográfica e documental tem a pretensão de fazer um 

resgate da literatura referente à temática objeto de investigação, para que seja 

possível uma construção teórico-conceitual da pesquisa. Dessa forma, 

compreendemos que essa etapa apresenta uma continuidade que se estende 

durante toda a construção da pesquisa. Assim, foram buscados trabalhos de 

conjuntura local ou maior já realizados e relacionados com a análise que 

elaboramos. Essa busca consistiu-se num levantamento no qual destacamos 

autores, tais como Santos (1982, 1994, 1997, 1998, 2007, 2008, 2008a, 2008b, 

2008c, 2009, 2010), cujas obras substanciaram este estudo; Corrêa (1995, 1998), 

Sposito (1988, 1998), Carlos (1999, 2000, 2007), Cascudo (2010), Cacciamali 

(1982), Malaguti (2000), dentre outros; bem como alguns autores com trabalhos 

acadêmicos realizados sobre atividade comercial e setores formal e informal da 

economia, como Dantas (2007), Fernandes (2008), Gomes (2002), Montenegro 

(2006), Oliveira (2009), Shay (2007), Silva (2002) etc.  

A nossa investigação também recorreu às informações provenientes de 

sites oficiais que possuem o arsenal digital que julgamos necessário para nossa 

pesquisa, entre eles, o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o de 

algumas secretarias da Prefeitura Municipal de Natal e o do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresa (SEBRAE).  

Ainda para a obtenção dos elementos necessários à construção deste 

estudo, fizemos uma busca dos eventos que se destacam na conjuntura de nossa 

análise. Desse modo, destacamos alguns órgãos que serviram de subsídio para 

obtenção de informações e dados. São eles: Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

e Urbanismo (SEMURB), na qual procuramos informações pertencentes à cidade de 

Natal e, principalmente, ao bairro Alecrim, observando os aspectos sociais, 

comerciais, econômicos, cartográficos, históricos, de prestação de serviços, dentre 

outros; Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte (JUCERN), cujos dados 

dizem respeito ao comércio do estado; Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

(SEMSUR), órgão municipal responsável pela administração, controle e fiscalização 

das áreas da cidade de Natal direcionadas à atividade informal, como é o caso dos 
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camelódromos e dos indivíduos que exercem essas atividades; Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o qual possui um relevante campo de 

pesquisa e cadastramento das empresas pertencentes à cidade de Natal e ao 

estado; e Associação do Camelódromo, na qual realizamos entrevistas com o 

presidente para conhecer mais sobre a situação atual do camelódromo.  

 

1.2 PESQUISA EMPÍRICA 

 

A pesquisa empírica representa a coleta de informações das fontes 

primárias de estudo, efetivando-se através das análises que são feitas a partir delas. 

Essa etapa apresenta uma imensa relevância pelo fato de termos a total consciência 

da importância da união entre a teoria e a empiria na realização de trabalhos 

acadêmicos.  

A formulação e a elaboração das entrevistas foram realizadas mediante a 

pesquisa in loco nas instituições citadas, as quais representam alguns dos órgãos 

responsáveis e/ou ligados ao nosso objeto de investigação que serviram de fonte 

para a obtenção dos elementos que participam da análise geográfica desta proposta 

de estudo, bem como por meio de entrevistas com trabalhadores informais, alguns 

de seus representantes e gestores das empresas formais.  

As informações obtidas durante a pesquisa empírica passaram pelo 

processo de tabulação para que fossem usadas como uma matriz numérica, bem 

como pelo processo de produção cartográfica, em que realizamos um mapeamento 

para compreender a espacialização da atividade comercial no bairro Alecrim e 

perceber os territórios (re)construídos, os quais transformaram residências em casas 

comerciais, e os espaços públicos apropriados pelas atividades informais, que 

ocupam praças, calçadas e ruas de forma flexível durante determinados horários, 

voltando a cumprir suas funções de espaços públicos principalmente no horário 

noturno. 
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2 O BAIRRO ALECRIM: CARACTERIZAÇÃO E ASPECTOS HISTÓ RICOS 

 

Fazendo uma caracterização da área objeto de estudo, esta se concentra 

no bairro Alecrim, o qual, de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Urbanismo (2009), foi oficializado como bairro pela Lei n. 251, de 30 de 

setembro de 1947, na administração do prefeito Sylvio Piza Pedroza, tendo seus 

limites redefinidos pela Lei n. 4.330, de 05 de abril de 1993, oficializada quando da 

sua publicação no Diário Oficial do Estado em 07 de setembro de 1994. Os limites 

do Alecrim são o estuário do Potengi/Jundiaí e a Cidade Alta, ao norte; os bairros 

Lagoa Nova e Dix-Sept Rosado, ao sul; Barro Vermelho e Lagoa Seca, ao leste; e, 

ao oeste, o bairro das Quintas, como mostra o Mapa 1. O bairro está inserido na 

região administrativa leste da cidade de Natal/RN, e sua localização dentro do mapa 

da cidade pode ser vista através do Mapa 2. 

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (2009), o 

bairro possui uma área de 309,37 ha e uma população de 31.064 residentes, 

composta por 44,65% de homens e 55,35% de mulheres, conforme a estimativa da 

população em 2007 realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

bem como uma densidade demográfica de 98,88 hab/ha.   

Tratando-se de serviços e equipamentos urbanos, de acordo com a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (2008), o Alecrim possui 26 

instituições de ensino que variam entre estadual, municipal e privado; 2 unidades 

básicas de saúde, 3 unidades de apoio e terapia, e ainda 2 hospitais. Para 

atividades desportivas, possui 2 quadras. A segurança pública conta com 2 

delegacias. Quanto aos equipamentos urbanos, possui 6 praças, 1 mercado, 3 feiras 

livres, 1 cemitério e 1 camelódromo. O bairro também possui 5 organizações 

comunitárias, que variam entre Associações e Conselhos Comunitários. 

Conforme os dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Urbanismo (2008), a população alfabetizada pertencente ao bairro corresponde a 

89,75%. Já em relação ao transporte público, o total de ônibus que trafegam no 

bairro corresponde a 758, além de 114 alternativos.  
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      MAPA 1 – Bairro Alecrim  
      Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, 2008. 
      Nota: Cartografia e organização de Simon Klecius, 2011. 
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MAPA 2 – Localização do bairro Alecrim no mapa da cidade de Natal  
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, 2009. 
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O bairro também possui 3 conjuntos habitacionais, os quais são: o da 

Marinha, com 75 unidades e 332 pessoas; o CEF “F”, com 45 habitações e 303 

moradores; e o conjunto CEF Santa Marta, com 26 habitações e 117 habitantes, e 

várias vilas. O Alecrim conta ainda com 33 loteamentos. Os assentamentos 

precários ou áreas subnormais presentes no Alecrim são dois: a Formigueiro, que 

possui 27 edificações e 25 domicílios, estimando-se que haja 100 moradores; e a 

Ocidental de Baixo, com 497 edificações, 490 domicílios e 1.960 moradores. 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, 2009). 

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

Para entrarmos na questão da expansão urbana do bairro Alecrim, que já 

citamos ser o nosso interesse de estudo, precisamos buscar na história os 

elementos primordiais para a compreensão desse processo. Nas palavras de Carlos 

(1999), a cidade é pensada dentro de uma totalidade que se apresenta como 

produto histórico e social, dessa forma, tem relação com a sociedade em seu 

conjunto, seus elementos constitutivos, e com sua história. De acordo com Sposito 

(1988), a cidade vista hoje é considerada o resultado da acumulação de todas as 

outras cidades de antes, transformadas, destruídas, reconstruídas. Observando 

esse aspecto, é possível concluir que é através das transformações sociais 

perpetuadas ao longo do tempo que as cidades são produzidas. Diante disso, fica 

notória a importância da história para a compreensão de uma cidade, pois é 

examinando o seu passado que é possível um maior entendimento de seu presente. 

Analisando brevemente a expansão urbana de Natal, destacamos a 

realidade da cidade, mais precisamente entre o final do século XIX e início do século 

XX, pelo fato de nos interessarmos mais pela questão do crescimento urbano que se 

deu, pois verificamos, através de outros autores, que o período compreendido entre 

a sua fundação e o início do século XX mostrou um crescimento pouco expressivo. 

Nas palavras de Costa (2000, p. 109), “[...] o cenário de Natal nos seus primeiros 

anos de existência, enfrentando dificuldades para garantir o seu povoamento, pois a 

pobreza e a falta de infraestrutura, atrelada a outros fatores, impediam o seu 

crescimento”.  
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Até o final do século XIX, existiam apenas dois bairros na cidade de Natal: 

a Ribeira e a Cidade Alta. Na periferia desse núcleo principal, encontravam-se 

outros aglomerados populacionais, como Rocas, Passo da Pátria, Baldo, Barro 

Vermelho, Quintas e Refoles. Com o crescimento da cidade, esses povoados foram 

absorvidos pela mancha urbana oriunda do centro e, assim, vieram a ganhar o título 

de bairro de Natal. (BEZERRA, 2005). Segundo Costa (2000), a população de Natal 

se concentrava nas localidades em função das relações econômicas, que eram, em 

especial, atividades primárias. Isso foi constatado através da realidade vivida nos 

bairros da cidade, por exemplo, nas Rocas havia concentração dos trabalhadores do 

cais e pescadores; o Refoles reunia agricultores, como também operários e 

trabalhadores de uma fábrica de sabão existente no local; no Passo da Pátria existia 

uma pequena feira; nas Quintas havia sítios e chácaras; e o Barro Vermelho 

também possuía uma concentração de sítios, além de uma tradição em festas 

juninas. 

Durante a maior parte do século XIX, a cidade de Natal apresentava um 

caráter de centro administrativo, pouco comercial, porém, à medida que a cultura 

canavieira foi se estendendo pelo litoral oriental, Natal passou a mostrar também 

uma função comercial. (COSTA, 2000). Em síntese, as alterações ocorridas durante 

o século XIX estão relacionadas, em especial, ao crescimento populacional e 

comercial, bem como ao surgimento de novas atividades.    

 

2.1.1 O Plano Polidrelli 

 

Devido aos problemas gerados pela expansão do espaço urbano 

natalense, atrelada ao crescimento populacional, o governo municipal promoveu a 

instalação de alguns planos urbanísticos com a intenção de obter uma melhor 

organização socioespacial da cidade. De acordo com Santos (1998)1, o novo poder 

republicano no estado do Rio Grande do Norte procurava, através de ações 

urbanísticas, sanear, ordenar e embelezar a cidade.  

                                                           
1 Pedro de Lima Santos é autor da tese “Natal Século XX: do urbanismo ao planejamento urbano” e 
professor doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para diferenciar esse autor de 
Milton Santos (1998), também referenciado nesta pesquisa, utilizamos a numeração 1 sempre que 
citamos Pedro de Lima Santos, o Santos (1998)1

.      
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Para a classe dominante em Natal, uma cidade organizada, bonita e limpa 

podia ser considerada como moderna e com credibilidade nacional e internacional. A 

busca pela regularização de vias, a criação de perspectivas monumentais e o 

afastamento dos riscos de epidemias, além de tornar a cidade mais confortável para 

seus habitantes, também a deixariam mais atrativa para visitantes e estrangeiros, 

facilitando a vinda destes e aumentando a possibilidade de negócios. 

A partir do início de século XX, Natal passou a ter seus limites pensados, 

o que direcionou para a implantação de planejamentos urbanos. Esse fato foi 

demonstrado com a criação do terceiro bairro na cidade, chamado de Cidade Nova, 

que corresponde aos atuais bairros de Tirol e Petrópolis. A intenção era mudar o 

aspecto colonial da cidade para um aspecto moderno. Porém, a ideia da criação do 

bairro Cidade Nova não foi bem vista por alguns. Os que não concordavam com a 

sua criação chamavam o bairro de “Cidade das Lágrimas”, encontrando-se entre os 

grandes opositores o jornalista Elias Souto. (CASCUDO, 2010). 

Os que denominavam o bairro Cidade Nova de Cidade das Lágrimas 

enfatizavam a questão da desocupação de habitações, que levaram à favelização da 

Praia do Meio e do Passo da Pátria. Assim, as vozes discordantes acreditavam que 

a criação desse terceiro bairro, na verdade, era uma forma de separar a elite da 

outra parte da população, que era menos favorecida, como mostram os autores 

abaixo:  

 

[...] Em Natal, é sintomático que a primeira grande intervenção 
urbana a inaugurar o século XX seja o projeto de expansão da 
cidade através do novo bairro, chamado Cidade Nova, nova e 
radicalmente oposta à cidade colonial, com suas ruas largas em 
retícula, facilitando a penetração dos ventos dominantes, com 
exigências de recuos para insolação e ventilação das habitações. É 
também sintomático que para tanto tenha sido necessária a remoção 
e expulsão de mais de trezentas cabanas e choupanas para a 
abertura desse novo espaço de morar das elites, afastado da 
insalubridade da cidade antiga [...]. (FERREIRA; DANTAS, 2006, p. 
59). 

 
 

Santos (1998)¹ explica que o bairro Cidade Nova apresentou uma dupla 

solução para o desejo de autossegregação das classes dominantes locais. O Plano 

Polidrelli superaria o desenho irregular pertencente à cidade colonial, onde as 

classes sociais conviviam com uma certa proximidade. Por outro lado, serviria como 

refúgio para as classes dominantes se protegerem do contato com as péssimas 
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condições e das epidemias que havia na cidade. Então, na passagem do século XIX 

para XX, a elite de Natal tomou a decisão de projetar aqueles espaços, onde passou 

a residir. 

Com o apoio do governador Pedro Velho, o presidente da Intendência de 

Natal, Joaquim Manuel Teixeira de Moura, deu prosseguimento ao projeto da Cidade 

Nova, apesar das críticas dos opositores. O Plano Polidrelli foi elaborado pelo 

arquiteto Antônio Polidrelli, que projetou um alinhamento das ruas. O planejamento 

se remeteu à construção de oito avenidas paralelas, com 30 metros de largura e 

comprimento de 650 a 5.621 metros, e de quatorze ruas, formando um xadrez. A 

superfície aproximada era de 1.648.510 metros quadrados, com 60 quarteirões. 

(CASCUDO, 2010). 

Para Santos (1998)¹, de todos os planos elaborados para Natal, o Plano 

Polidrelli foi o único, do século XX, a ser implantado em sua totalidade. Assim, por 

ter sido implantado e expandido, teve valor significativo para o crescimento de Natal. 

Esse autor ainda acrescenta que a Cidade Nova pode ser identificada como o 

espaço do novo poder republicano:  

 

O Plano Polidrelli poderia ser interpretado, portanto, como uma 
resposta da elite natalense, em termos urbanísticos, para as 
transformações sociopolíticas que ocorreram no país na virada do 
século (Abolição da Escravatura – 1888, Proclamação da República 
– 1889). Assim, a Cidade Nova [...] pode ser identificada como o 
espaço do novo poder republicano. (SANTOS, 1998¹, p. 48). 
 

 
A decisão de construir a Cidade Nova e de implantar o Plano Polidrelli 

também contou com os interesses pessoais do governador, que passou a residir no 

local, e de outros membros da elite local da época, como Ferreira Chaves, futuro 

governador, e Joaquim Manoel Teixeira de Moura, presidente da Intendência de 

Natal. 

O Plano Polidrelli mostrava um desenho em xadrez, que não faz menção 

aos usos a serem dados aos quarteirões. Santos (1998)¹ afirma que o plano da 

Cidade Nova não apresenta qualquer preocupação com alguma forma de 

zoneamento, e toda a hierarquização do espaço se restringe à diferenciação entre 

ruas (desenhadas no sentido leste-oeste) e avenidas (no sentido norte-sul). Durante 

o século XIX e início do século XX, diversos planos elaborados para cidades 

nordestinas tomaram como padrão a malha em formato xadrez. No Plano Polidrelli, 
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como mostra a Figura 1, não há de forma explicitada um compromisso com critérios 

estéticos. As ruas e avenidas se confundem com a regularidade da malha em 

xadrez:  

 

 
 
FIGURA 1 – Plano Polidrelli (1901-1904) 
Fonte: Anuário de Natal 2007, 2008. 
 

O fato de o desenho ter sido feito em forma de xadrez se deu em razão 

de ser este o conhecimento acessível a Antônio Polidrelli, devido à sua formação 

profissional de agrimensor, apresentando na elaboração do plano apenas a 

preocupação com a definição de avenidas, ruas e quadras. Além disso, era uma 

forma que se fazia pertinente à localização da Cidade Nova, que apresentava uma 

área plana. Um outro ponto que pode ser destacado sobre a elaboração do Plano 

Polidrelli e a construção da Cidade Nova diz respeito à intenção de se garantir a 

expansão de Natal. 

 

O Plano Polidrelli não estava acompanhado de um discurso que 
permitisse, hoje, esclarecer essas possibilidades, que o justificasse 
ou que explicitasse as diretrizes que adotou. Nem sua 
implementação resultou na criação de qualquer repartição pública 
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que se encarregasse, daí em diante, de planejar o crescimento da 
cidade. Entretanto, introduziu na Natal provinciana do início do 
século, e de forma inaugural, a ideia de se elaborar um plano para 
acompanhar a expansão da cidade e, com isso, criou a base material 
para o futuro desenvolvimento de um mercado de terras urbanas. 
(SANTOS, 19981, p. 54). 
 
 

 
O Plano Polidrelli findou por estabelecer um padrão espacial para a 

cidade situada à margem direita do rio Potengi, apresentando um conjunto de eixos 

viários paralelos e perpendiculares, definindo, desde 1901, a forma predominante de 

estruturação da cidade de Natal.  

A Figura 2 abaixo mostra as delimitações de Natal no ano de 1599 e as 

de sua expansão com o Plano Polidrelli. 

 

 

FIGURA 2 – Delimitações de Natal em 1599 e de sua expansão com o Plano Polidrelli 
Fonte: Anuário de Natal 2007, 2008. 
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2.1.2 O Plano Palumbo 

 

Em 1929, o prefeito Omar O’Grady contratou o arquiteto Giácomo 

Palumbo para elaborar um plano urbanístico para a cidade, o qual recebeu o nome 

de Plano Geral de Sistematização de Natal, também conhecido como Plano 

Palumbo. Esse projeto pretendia articular o zoneamento da cidade (distribuição das 

suas funções) com a estética, o embelezamento e a infraestrutura, e mais algumas 

medidas relacionadas ao meio ambiente e à higiene. As propostas do Plano 

Palumbo sugeriam grandes mudanças na estrutura física da cidade e, assim, uma 

atuação maior do poder público, mas não foram implementadas por completo. Já o 

plano e a organização das ruas em xadrez, do Plano Polidrelli, foram incorporados 

ao Plano Palumbo e expandidos (SANTOS, 1998)¹, como mostra a figura seguinte.  

 

 

FIGURA 3 – Traçado das delimitações de Natal em 1599, a do Plano Polidrelli e a do Plano 
Palumbo em Natal 
Fonte: Anuário de Natal 2007, 2008. 
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A ideia apresentada por Palumbo era a de projetar um plano que 

refletisse uma Natal do futuro. Assim, ele se comprometeu a entregar à prefeitura, 

num prazo de um ano, um plano geral e definitivo para a cidade de Natal, para uma 

população de até cem mil habitantes. Vale salientar que a cidade só veio a ter esse 

contingente populacional na década de 1950. O Plano Geral de Sistematização de 

Natal articulava o zoneamento da cidade – definição e distribuição das funções 

administrativas, comerciais, industriais etc. – com o embelezamento, a infraestrutura 

e medidas ambientais e de higiene, como a criação de um grande parque central e a 

localização adequada de cemitérios e matadouros. (SANTOS, 1998)¹.  

De acordo com Dantas (2003), o Plano Geral de Sistematização de Natal 

elaborado por Giácomo Palumbo visava expandir o traçado poligonal da Cidade 

Nova, além de subdividir e hierarquizar as áreas da cidade de acordo com suas 

funções específicas. Assim, houve a tendência de bairro comercial para a Ribeira, 

de zona residencial nos bairros de Tirol e Petrópolis, de bairro operário no Alecrim e 

de zona administrativa num trecho entre a Cidade Alta e a Ribeira, além de um 

bairro Jardim entre o rio Potengi e o oceano Atlântico.  

 

[...] continuavam a seguir as propostas ditadas pelo Plano Geral de 
Sistematização de Natal. Deram-se também inúmeras ações que 
visavam ampliar a infraestrutura e os equipamentos urbanos, como a 
construção da primeira vila operária, localizada no bairro do Alecrim; 
a construção do hospital operário, também no bairro Alecrim; a 
realização de obras de continuidade da estrada de ferro central; a 
ampliação do mercado público; a construção da primeira 
maternidade de Natal; a conclusão dos trabalhos nas docas do porto 
de Natal; e inúmeras obras de calçamento, alargamento e 
prolongamento das ruas, dentre outros. (DANTAS, 2003, p. 82). 
 

 
As propostas de Palumbo, apoiadas em desenhos complexos que, de 

certa forma, exigiam grandes mudanças na estrutura física da cidade e uma 

intervenção maior do poder público, findaram por não serem implementadas por 

completo. Já o Plano Polidrelli foi incorporado integralmente ao Plano Palumbo e 

ampliado.  
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2.1.3 Surgimento do Refoles e do bairro Alecrim 

 
Quando a cidade de Natal, no início do século XX, ganhou o seu terceiro 

bairro, Cidade Nova, construído de forma planejada por Antônio Polidrelli, que teve o 

projeto iniciado em 1901 e concluído em 1904, induziu o surgimento dos bairros 

Petrópolis e Tirol, na sua área planejada, sendo o Alecrim, próximo à Cidade Alta, o 

quarto bairro da cidade, segundo Costa (2000). Porém, como o processo de 

expansão urbana se dá de forma lenta, podemos considerar que o Alecrim, antes 

conhecido como Refoles, lentamente começou a ser povoado ainda no fim do século 

XIX. Nesse período, era apenas uma espécie de junção de poucas casas sem 

apresentar organização, em meio a fruteiras e roseiras. Entre, aproximadamente, o 

final do século XIX e as primeiras décadas do século XX era possível notar de que 

forma a distribuição socioespacial da população natalense se dava. Nesse contexto, 

segundo os relatos históricos, o bairro do Alecrim apresentava-se em processo de 

formação, tendo a maioria dos seus moradores composta por camponeses, viajantes 

e operários; enquanto os que tinham maior renda habitavam a Ribeira e a Cidade 

Alta, que eram os territórios mais antigos da cidade. O Alecrim era habitado 

principalmente por pequenos comerciantes, trabalhadores, sitiantes, e pela 

população pobre, apresentando uma ocupação esparsa. A ocupação era de aspecto 

rural, com habitações, chácaras, sítios, pensões e outras atividades. 
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          FIGURA 4 – Alecrim (antigo Refoles) no início de século XX 
                  Fonte: Prefeitura Municipal do Natal, 1999. 
 

 

         FIGURA 5 – Alecrim na segunda metade do século XX 
         Fonte: Prefeitura Municipal do Natal, 1999. 
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                FIGURA 6 – Limite entre o bairro Alecrim e a Cidade Alta 
       Fonte: Prefeitura Municipal do Natal, 1999. 
 

 

FIGURA 7 – Rua Presidente Quaresma, no bairro do Alecrim, em 1937  
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, 2009a. 
 

Segundo Cascudo (2010), no século XIX, o Refoles, atual Alecrim, era um 

pequeno povoado que dava assistência aos viajantes que se deslocavam para o 

núcleo urbano da cidade de Natal. Do Refoles, havia um caminho que o ligava à 
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Cidade Alta. Posteriormente, foi construído o prolongamento de duas estradas de 

ferro que, além de intensificar a vinda dos comerciantes do interior, levavam 

passageiros e produtos para os estados da Paraíba e de Pernambuco, o que foi de 

suma importância para o desenvolvimento do povoado.   

 

Alecrim, com acesso para o sertão por Macaíba, ficou sendo o bairro 
sertanejo, tendo sítios que pareciam fazendas, vacarias, feiras, 
simplicidade de vida, roupa e atividades. Surgiram pequeninos hotéis 
para os comboios que carregavam e descarregavam. Os primeiros 
caminhões, o algodão, fixavam seus motoristas e patrões acanhados 
nos alojamentos do Alecrim. (CASCUDO, 2010, p. 442). 

 

De acordo com Cascudo (2010), o documento mais antigo que faz 

menção ao Refoles como um terreno marginal ao Potengi é uma doação de terras 

que o Senado da Câmara faz ao capitão Pedro da Costa Falheiro, em 4 de agosto 

de 1677, “no ponto que chamam da Nau do Refoles”.  

Refoles foi o primeiro nome dado ao bairro Alecrim, e, de acordo com 

Moura Júnior (2008), a origem desse nome tem ligação com o período em que 

piratas e mercadores franceses vinham extrair pau-brasil e outros produtos, usando 

o rio Potengi como ancoradouro para seus navios. O corsário Jacques Riffault 

atracou diversas vezes no rio Potengi, o que fez com que aquele local passasse a se 

chamar de ponto da Nau do Refoles, ou apenas Refoles. No século XIX, o local 

recebeu a denominação de Alto da Santa Cruz, pelo Coronel Reinaldo Lourival. Na 

primeira década do século XX, o bairro ganhou a denominação de Cais do Sertão, 

em virtude dos imigrantes que vinham do interior e acampavam naquela área, 

passando, posteriormente, em 1911, a se chamar Alecrim. (MOURA JÚNIOR, 2008). 

Na obra de Cascudo (2010), ele explica que, pelo fato de no terreno haver 

plantação de mandioca, Refoles teve sempre a presença de agricultores nas 

residências bem distantes e difíceis de união, e ainda acrescenta: 

 

Era tão longe e tão deserto que os presidentes da Província 
aproveitavam a solidão construindo asilos, barracões de palha, 
abrigando, como isolamentos, os pobres que adoeciam de varíola. 
De janeiro a março de 1849 ficaram aí 28 bexigosos, a mandado do 
presidente Magalhães Taques, “no sítio denominado Nau do 
Refoles”. E o mesmo em 1871-72. (CASCUDO, 2010, p. 303). 
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A população que formava o bairro Alecrim representava, em sua maioria, 

pessoas humildes. Na sua área, habitavam pequenos comerciantes, trabalhadores 

rurais, sitiantes. A distribuição populacional no local se dava de forma espaçada, 

tendo um aspecto rural. Devido ao crescimento dos negócios desenvolvidos em 

Natal, passou a haver um aumento da quantidade de viajantes para a cidade, os 

quais transitavam pelo Alecrim, e, com isso, pequenos estabelecimentos foram se 

instalando no bairro para suprir as necessidades dos viajantes. Não se sabe ao certo 

a origem real do nome dado ao bairro do Alecrim, mas alguns acreditam que é 

devido ao fato de ter morado no bairro uma senhora que costumava enfeitar com 

ramos de alecrim os caixões das crianças falecidas (os “anjinhos”) e sepultadas no 

cemitério. Outra versão fala da abundância da planta alecrim-do-campo nessa área. 

(CASCUDO, 2010).  

O Alecrim se mostrou, por um certo tempo, como apenas um local de 

passagem dos que vinham de outras localidades para Natal, na intenção de 

negociar nos centros do comércio da cidade, que eram a Ribeira e a Cidade Alta. No 

entanto, ainda no seu início, houve no Alecrim a construção de um equipamento 

importante para Natal, que foi o cemitério do Alecrim. Isso se deu devido à 

preocupação com as condições sanitárias da cidade. A inauguração do cemitério do 

Alecrim aconteceu em 1856. (CASCUDO, 2010). Essa obra foi construída numa 

área considerada distante do convívio coletivo, naquela época. 

Tendo em vista a ligação da concentração populacional com as relações 

econômicas dadas na localidade, uma outra razão que colaborou para a expansão 

do espaço do Alecrim e instalação de moradores foi a inauguração de uma fábrica (a 

firma Moura & Cia) de sabão pioneira no local, em 1896, empregando operários que 

foram erguendo casinhas de taipa ao redor do trabalho. Em 1908, o Governo 

concedeu a licença para ceder ao Ministério da Marinha a área de 206.235.000 m² 

de terreno para a Escola Regional de Refoles, posteriormente denominada como 

Escola de Aprendizes Marinheiros. Bezerra (2005) nos diz que ainda em 1916 o 

bairro era considerado praticamente desabitado, estando ocupado apenas pelos 

limites da Escola de Aprendizes de Marinheiro, à margem direita do estuário 

Potengi/Jundiaí. Porém, com a construção da ponte sobre o estuário e o crescente 
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tráfego, sinais de povoamento vieram acompanhar a nova dinâmica apresentada 

pelo aumento do fluxo de comerciantes que atravessavam o Alecrim. 

 

A edificação permitia, sobretudo, o escoamento da produção de 
açúcar do vale do Ceará-Mirim, e a estrada Ferro Sul, que permitia à 
economia estadual se interligar com Pernambuco, centro da 
economia regional, e complementava a produção/distribuição em 
larga escala. Assim, muitos são os que dizem que estes seriam os 
dois marcos importantes na relação de Natal como centro de uma 
economia local, na perspectiva interior-capital. (BEZERRA, 2005, p. 
87). 
 

 
O período da seca, que causou prejuízos para grande parte do interior da 

região Nordeste do país, trouxe uma enorme quantidade de flagelados para Natal, 

colocando o Alecrim como o maior recebedor dessa população fugida da fome, 

conforme Bezerra (2005). 

 

O Alecrim surge, neste cenário, como o bairro que recebia a maior 
parte destes retirantes, tendo em vista a facilidade no seu acesso, e 
por dispor de uma gama de elementos característicos ao ambiente 
interiorano dos alojados como, por exemplo, a presença de sítios, 
vacarias, currais, feiras e a simplicidade da vida rural do Sertão, 
tornando-se o espaço preferido por esses fluxos. (CUNHA, 1987 
apud BEZERRA, 2005, p. 90). 
 

 
Alguns serviços também foram estendidos até o bairro Alecrim, como o 

caso das linhas de bonde, que a partir de 1911 começaram a passar pelo local. 

(CASCUDO, 2010). Anteriormente, os bondes apenas circulavam na Ribeira e na 

Cidade Alta, mas o fato de passarem a circular em outras áreas favoreceu a 

diminuição do isolamento entre os locais da cidade que eram habitados. 

Um outro acontecimento importante para a expansão e consolidação do 

bairro Alecrim foi o surgimento da feira livre, por volta de 1920, organizada por 

moradores como uma forma de comércio que resgatava as suas ligações com 

hábitos e costumes do interior do estado. Inicialmente, ela ocorria aos domingos, 

concentrando-se entre a rua Amaro Barreto e a avenida Coronel Estevam. Esse 

local era denominado popularmente como “mangueirinha”, devido a uma grande 

árvore que servia de abrigo para os feirantes. Contudo, com o crescimento 

desenfreado da população após a Segunda Guerra Mundial, a feira foi transferida 
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para a avenida Presidente Quaresma, ocorrendo todos os sábados e atraindo todos 

os tipos de consumidores. (BEZERRA, 2005).   

Um aspecto que ainda permanece no costume de boa parte da população 

do Alecrim e de Natal é a denominação das ruas e avenidas do bairro por números. 

Apesar de todas as ruas e avenidas terem recebido nomes oficiais, as pessoas 

ainda se referem a elas usando números. Alguns acreditam que essa forma de 

denominação se iniciou com os americanos, quando estiveram na cidade durante a 

Segunda Guerra Mundial, mas outros autores enfatizam que essa prática é pretérita 

à Segunda Guerra.  

 

[...] muitas ruas do bairro do Alecrim, que originalmente, têm nomes 
de presidentes da Província e tribos indígenas, como por exemplo a 
Av. Presidente Bandeira, a Presidente Quaresma, ou a Av. dos 
Caicós ou dos Panatis, entre outras, que foram numeradas por eles e 
assim ficaram conhecidas como, a Avenida Um; a Avenida Dois, a 
Seis, a Sete, a Nove, a Dez, etc., numeradas até 20. Entretanto, os 
cidadãos mais antigos de Natal, contestam essa informação, 
afirmando que o uso dessa denominação às ruas do Alecrim é 
anterior a chegada dos americanos em Natal. (MARIZ; SUASSUNA, 
2002, p. 335). 

 
 

Segundo Bezerra (2005), o prefeito Omar O’Grady pediu aos 

representantes do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte uma lista 

com nomes de personagens históricos do estado para serem usados nas ruas do 

Alecrim. Algumas receberam nomes de tribos de índios que viveram no Rio Grande 

do Norte no decorrer do século XVIII. Já outras tiveram denominações de pessoas 

que governaram o estado durante o período colonial e do império ou que fossem 

algum tipo de personagem conhecida na cidade. Abaixo, encontra-se um quadro 

com os números das ruas e avenidas, seus nomes e a origem de cada 

denominação. 
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QUADRO 1 

Nomes das ruas do Alecrim e suas denominações numéricas 

 
Denominação 

numérica 
 

Nome oficial Origem do nome 

Avenida 1 Rua Presidente Quaresma João Quaresma Torrão 

Avenida 2 Rua Presidente Bandeira João Capistrano Bandeira de Melo 

Avenida 3 Rua Presidente José Bento José Bento da Cunha Figueiredo 

Avenida 4 Rua Presidente Sarmento 
Cassimiro José de Morais 

Sarmento 

Avenida 5 Rua Presidente Leão Veloso Pedro Leão Veloso 

Avenida 6 Rua dos Canindés Índios Canindés 

Avenida 7 Rua dos Caicós Índios Caicós 

Avenida 8 Rua dos Pajeús Índios Pajeús 

Avenida 9 Avenida Coronel Estevam Estevam José Barbosa de Moura 

Avenida 10 Rua Leonel Leite Leonel Leite 

Avenida 11 Avenida Manoel Miranda Manoel Tavares da Costa Miranda 

Avenida 12 Rua dos Paiatis Índios Paiatis 

Fonte: Pesquisa de campo, 2010. 
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2.1.4 A influência da Segunda Guerra Mundial no des envolvimento do Alecrim 

 

A Segunda Guerra Mundial ocorrida entre 1939 e 1945 é um elemento 

que pode ser considerado como responsável por profundas transformações em 

Natal e também no bairro do Alecrim, contribuindo para a expansão urbana da 

cidade. A própria administração de Natal passou a ser compartilhada com forças 

militares brasileiras e norte-americanas, de acordo com Santos (1998)¹. 

A localização do Rio Grande do Norte, devido à sua proximidade com os 

continentes africano e europeu, atraiu a atenção dos americanos, tendo em vista 

que os Estados Unidos da América faziam parte do bloco dos Aliados. Assim, os 

americanos passaram a se instalar em Natal, o que ocasionou na cidade um 

processo de mudanças que integraram o seu crescimento urbano. O intenso fluxo 

migratório que passou a existir em Natal fez com que houvesse um considerável 

aumento populacional. As pessoas procuravam a cidade interessadas no trabalho 

disponível nas obras que estavam sendo realizadas para darem assistência aos 

militares, assim como em outros serviços que partiam do poder público, como 

enfatiza Santos (1998¹, p. 95): 

 

 

A população da cidade que era de cerca de 55 mil habitantes em 
1940 foi acrescida, em 1942, de mais 10 mil pessoas, só de militares 
norte-americanos. A estes somaram-se também militares brasileiros 
das três armas. E um grande contingente de migrantes atraídos 
pelas possibilidades de conseguir trabalho nas obras das instalações 
militares e complementares, que estavam em andamento, ou 
expulsos dos sertões por causa da seca. 
 

 

A cidade de Natal não estava preparada para receber tamanho 

contingente populacional e, consequentemente, os problemas provenientes dessa 

mudança, fazendo-se necessárias novas transformações urbanísticas para os 

bairros existentes na cidade. Assim, foram desenvolvidos calçamentos, abertura de 

ruas, ampliação do sistema de transporte, instalações elétricas e hidráulicas, como 

também passaram a existir na cidade outros serviços, como surgimento de bares, 

restaurantes, pousadas, hotéis, dentre outros. 
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Em outubro de 1941, o almirante Ari Parreiras deu início à construção da 

Base Naval (Figura 8), provocando assim transformações na paisagem ao redor. 

Sobre essa temática, Cascudo (2010, p. 304) afirma: 

 
Dezenas de oficiais e centos de marinheiros, operários, maquinistas, 
eletricistas, especializados em construções navais, diques, reparos, 
casa-de-força, transformaram a própria paisagem ao derredor. A 
ponte de atracação, raramente vazia, as flotilhas que se revezavam, 
o ritmo crescente de trabalho sob a supervisão incomparável, 
determinaram desdobramentos incessantes, novas séries de 
construções, centros de instrução, uma cidade inteira, 
resplandecente de atividade e de ordem, surgiu e vive.  

 

 

 

 

FIGURA 8 – Atual Base Naval de Natal 
Fonte: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, 2008. 
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            FIGURA 9 – Embarcação da Marinha ancorada no rio Potengi (19/12/1944) 
            Fonte: Prefeitura da cidade do Natal, 1998.  

  
 

O Alecrim foi uma das áreas de Natal que mais apresentou alterações 

provenientes da influência militar. Juntamente com a instalação da Base Naval de 

Natal, deu-se também no bairro a construção da Vila Naval, destinada aos militares 

da Marinha, outra razão para o aumento do fluxo de pessoas naquela área. Um 

setor que também obteve grandes lucros foi o imobiliário, no qual algumas famílias 

desocupavam suas próprias residências para alugá-las a militares. 

Em pouco tempo, o aspecto provinciano de Natal deu lugar à 

modernidade proveniente da presença americana na cidade, que ia além de 

mudanças na infraestrutura, atingindo também os aspectos sociais e culturais.  

O setor terciário também apresentou crescimento na cidade de Natal e no 

Alecrim com o advento da Segunda Guerra Mundial. De acordo com Santos (1998)¹, 

cresceu o número de atividades comerciais e todos os negociantes aumentaram os 

preços dos seus produtos e serviços, na intenção de obterem grandes lucros. O 

autor ainda acrescenta: 
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A carestia, os aumentos astronômicos e as cifras alarmantes dos 
preços eram expressões muito comuns na época. Diante de uma 
demanda que crescia constantemente, todos queriam lucrar com 
aquela oportunidade. Os alimentos além de caros eram escassos. Os 
bares, cassinos e prostíbulos estavam constantemente cheios, mas 
os preços das bebidas e das prostitutas também não paravam de 
subir. (SANTOS, 19981, p. 100). 
 
 

Como um todo, a cidade de Natal teve grandes alterações socioespaciais 

que passaram a fazer parte da sua paisagem. O censo demográfico de 1940 

apresentou uma população de 54.836 habitantes e o de 1950, uma população de 

103.215 habitantes, o que demonstra um notável crescimento em um intervalo de 

tempo de apenas 10 anos. Em relação ao Alecrim, na década de 1950, havia uma 

população de 52.226 habitantes, o que significa mais da metade da população de 

Natal. Os gráficos abaixo apontam o crescimento de Natal e do Alecrim. 

 

 

 

     GRÁFICO 1 – Crescimento Populacional – Natal/RN (1950 a 2007) 
     Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2008. 
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   GRÁFICO 2 – Crescimento Populacional – bairro Alecrim (1950 a 2007)      
   Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2008. 

 

 

Verificando a realidade natalense e a do Alecrim, em décadas passadas, 

constatamos que em alguns momentos o bairro abrigou uma altíssima parcela da 

população da cidade. É necessário que se dê atenção à demanda populacional 

presente no Alecrim na década de 1950, que corresponde a 52.226, ou seja, mais 

da metade da população total natalense, que era de 103.215 habitantes. Na década 

de 1960, o bairro obteve um crescimento populacional estável, com um pequeno 

aumento no seu contingente populacional, apresentando 52.302 habitantes, 

mostrando, assim, um aumento mínimo em relação à década anterior. 

Os gráficos acima indicam que após a década de 1970 houve uma 

diminuição da população que habitava o bairro Alecrim, equivalente, 

coincidentemente ou não, à década em que o comércio praticamente se consolida 

no local. Não sabemos ainda, de fato, quais os motivos exatos que colaboraram 

para esse decréscimo populacional, mas podemos levantar algumas hipóteses para 

explicá-lo. Assim, pode estar relacionado ao crescimento e possível “domínio” da 

dinâmica comercial no bairro. Outro fato presente é o aumento nas construções dos 

conjuntos habitacionais na década de 1970 em outros bairros da cidade, atraindo a 

população para essas áreas. 

Podemos considerar que a relação da cidade de Natal com o advento da 

Segunda Guerra Mundial proporcionou fortes alterações no seu aspecto urbano, 
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num curto intervalo de tempo, e o Alecrim foi um bairro que abrigou grandes 

mudanças, tanto no aspecto do crescimento populacional quanto em sua 

infraestrutura. 
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3 UMA ANÁLISE GEOGRÁFICA: A PRODUÇÃO DO ESPAÇO E O TERRITÓRIO 
USADO  

 

3.1 ESPAÇO: O OBJETO DA GEOGRAFIA 

 

A definição do objeto de uma ciência é um fator de extrema importância 

para que seja possível a compreensão do sentido e da finalidade de determinada 

ciência. A Geografia apresenta, em sua história de construção, diversas 

divergências quanto à definição do seu objeto, havendo, até os dias atuais, em 

certas situações uma confusão em se estabelecer o seu real interesse e as suas 

áreas de análise, em outras palavras, até onde determinado estudo é de fato 

possuidor de um teor geográfico ou não?  

Essa crise apresentou à Geografia prejuízos ao longo de sua história, 

como nos afirma Santos (2008b, p. 120): 

 

No caso da geografia, a crise tornou-se ainda mais grave, porque a 
acumulação de equívocos cristalizou o erro e cada progresso 
aparente era, na verdade, um passo gigantesco para trás. Foi assim 
que a geografia pode ser definida, desde a sua fundação, mas 
sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, por um conjunto de 
postulados que, ao invés de ajudar a descoberta do real, contribuía 
para escondê-lo. 

 

O atraso na definição do objeto geográfico resultou em prejuízos no seu 

aspecto teórico-metodológico, dificultando a maneira como a realidade poderia ser 

estudada, já que não era clara, de fato, a função dessa ciência.  

Após um longo período de divergências no que diz respeito ao objeto da 

Geografia, este foi definido quanto à compreensão do espaço. Pelo fato de muitas 

outras ciências usarem a palavra “espaço” nas suas análises, para a Geografia, o 

espaço que é analisado é o espaço humano, ou espaço social, levando em 

consideração as diversas relações pertencentes aos seres humanos, seja entre eles 

mesmos, seja entre eles e o meio em que vivem, diferentemente de algumas outras 

ciências que enxergam o espaço em uma perspectiva que o define como um local 

físico e estático.  
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Carlos (2000) afirma que a noção de espaço geográfico enquanto produto 

do processo de trabalho da sociedade se contrapõe à concepção de um espaço na 

perspectiva de este ser apenas uma espécie de localização dos fenômenos ou um 

palco no qual o homem realiza suas atividades. Então, o espaço se torna humano 

pelo fato de o homem o produzir e o reconstruir. “A nosso ver o espaço geográfico 

deve ser concebido como um produto histórico e social das relações que se 

estabelecem entre a sociedade e o meio circundante”. (CARLOS, 2000, p. 15). 

Dentre os tantos geógrafos que se dedicaram e ainda se dedicam à 

análise do significado e à importância do espaço, podemos destacar Santos (1997, 

p. 26), voltando-nos para uma de suas colocações:  

 

O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável de 
que participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, 
objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os 
preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento [...].  

 

Essa definição refere-se ao espaço como categoria de análise social, que 

para nós está de acordo com a realidade, pelo fato de levar em consideração a 

pluralidade de elementos existentes nele, as relações entre eles, assim como as 

mudanças que se dão ao longo do tempo. A dinâmica social se dá através do 

conjunto de variáveis econômicas, culturais, políticas etc., que ao longo da história 

dão uma significação e um valor específico à configuração territorial. (SANTOS, 

1997). Através da concepção geográfica do espaço, podemos afirmar que a 

Geografia inclui todo tipo de ação humana nas diversas relações pertencentes a 

uma sociedade, seja no momento atual, seja no futuro. 

Pelo fato de ser social, o espaço é capaz de se (re)produzir ao longo do 

tempo, à medida que as relações sociais também se modificam e resultam em novas 

configurações. O espaço não é apenas o local de morada, como uma espécie de 

palco onde se dão as encenações dos seres humanos, mas também é a própria 

reconstrução da realidade cotidiana do homem, e, pelo fato de este ser dinâmico, o 

espaço também se torna dinâmico. O espaço é “a significação dos objetos, do seu 

conteúdo e das relações entre eles que muda com a história”. (SANTOS, 2008b, p. 

152). Esse autor ainda acrescenta:  
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O espaço deve ser considerado como um conjunto de relações 
realizadas através de funções e de formas que se apresentam como 
testemunho de uma história escrita por processos do passado e do 
presente. Isto é, o espaço se define como um conjunto de formas 
representativas de relações sociais do passado e do presente e por 
uma estrutura representada por relações sociais que estão 
acontecendo diante dos nossos olhos e que se manifestam através 
de processos e funções. (SANTOS, 2008b, p. 153). 

 

De acordo com Santos (2008), para se estudar o espaço é necessário 

apreender a sua relação com a sociedade, por ser esta quem dita a compreensão 

dos efeitos dos processos (tempo e mudança) e quem especifica as noções de 

forma, função e estrutura, que são elementos fundamentais para a compreensão da 

produção do espaço. Além disso, Santos (2008, p. 67) explica:  

 

 [...] sempre que a sociedade (a totalidade social) sofre mudança, as 
formas ou objetos geográficos (tanto os novos como os velhos) 
assumem novas funções; a totalidade da mutação cria uma nova 
organização espacial. Em qualquer ponto do tempo, o modo de 
funcionamento da estrutura social atribui determinados valores às 
formas. Todavia, se examinarmos apenas uma fatia de tempo 
homogêneo, careceremos de um contexto em que possamos basear 
nossas observações, uma vez que a estrutura varia conforme os 
diferentes períodos históricos. 

 

Ao realizarmos estudos que evocam a atuação de processos sociais, 

podemos ver que estes dão ao espaço uma forma, uma função, uma significação 

social, com as novas configurações que surgem, e o espaço também influencia no 

desenvolvimento desses processos ao longo do tempo, inclusive, modificando-os. 

Levando em consideração a ideia de Santos (2008) sobre a importância 

de se conhecer as concepções de forma, função, processo e estrutura para que haja 

uma melhor compreensão quanto ao espaço, é de nosso interesse discorrer sobre 

esses termos que envolvem a organização espacial, verificando as definições de 

cada uma sob o olhar do autor. 

Para Santos (2008), forma é o aspecto visível de uma coisa, um padrão. 

Refere-se ao conjunto ordenado de objetos. A função corresponde a uma tarefa ou 

atividade esperada de uma forma, pessoa, instituição ou coisa. A estrutura é a inter-

relação de todas as partes, é o modo de organização ou construção. E o processo 
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corresponde à ação contínua que se desenvolve em direção a um resultado, 

implicando conceitos de tempo e mudança. 

Ao estudar a organização espacial de uma cidade, por exemplo, tendo em 

vista que o espaço reflete, a cada momento, as características da organização de 

uma sociedade, sua estrutura urbana refletirá também o resultado do confronto ou a 

composição dos sistemas que constituem a sociedade. Assim, o estudo da 

estruturação da cidade não pode ser feito separadamente do estudo do processo de 

evolução da sociedade. Forma, função, processo e estrutura se combinam, 

permitindo que possamos compreender a dinâmica espacial de uma dada localidade 

em um determinado momento da história. 

O espaço assume formas que refletem o caráter social. De acordo com 

Santos (1997, p. 27), “[...] O espaço, por conseguinte, é isto: um conjunto de formas 

contendo cada qual frações da sociedade em movimento. As formas, pois, têm um 

papel na realização social”. 

No espaço, dão-se os processos de (re)produção das relações, bem 

como as transformações quanto aos modos de produção da sociedade, tendo em 

vista que sem ela o espaço torna-se algo inexistente. Desse modo, compreendemos 

que o espaço não é estático, mas sim dinâmico, e seu movimento é intrínseco à 

dinâmica da sociedade, pois é ela quem produz seu espaço conforme sua realidade 

vivida.  

 

3.1.1 O espaço urbano e a cidade 

  

Os estudos acerca da cidade e do espaço urbano mostram-se 

intensamente importantes e de grande interesse devido ao fato de se apresentarem 

como lugares onde a população habita, de forma crescente, bem como por, 

consequentemente, possuírem diversas atividades, necessitando de investimentos 

de capital, além de ser o principal lugar de conflitos sociais. Dessa forma, um dos 

grandes elementos de análise da Geografia é o espaço urbano, o qual é definido por 

Corrêa (1995, p. 7) da seguinte forma: 



47 
 

 
O espaço de uma grande cidade capitalista constitui-se, em um 
primeiro momento de sua apreensão, no conjunto de diferentes usos 
da terra justapostos entre si. Tais usos definem áreas, como o centro 
da cidade, local de concentração de atividades comerciais, de 
serviços e de gestão, áreas industriais, áreas residenciais distintas 
em termos de forma e conteúdo social, de lazer e, entre outras, 
aquelas de reserva para futura expansão.  

 

Corrêa (1995) discorre sobre essa afirmação acrescentando que o espaço 

urbano é simultaneamente fragmentado e articulado, e cada parte mantém relações 

espaciais com as demais, mesmo que com intensidades diferentes. Além disso, o 

espaço urbano também pode ser considerado reflexo da sociedade, mostrando-se 

profundamente desigual, e desigualdade é uma característica própria do espaço 

urbano capitalista. O espaço se manifesta de forma desigual e contraditória pelo fato 

de este ser um produto dos diversos elementos e relações que podem dar-se nele. 

O espaço urbano é constituído por diferentes usos da terra, e cada um deles pode 

ser entendido como uma forma espacial. 

Por ser um produto social, o espaço urbano se caracteriza pela 

dinamicidade e pelas transformações que se dão no seu interior, uma vez que reflete 

as características de uma sociedade que, além de capitalista e com presença de 

áreas segregadas, exprime o reflexo desigual do acesso aos meios por parte dos 

seus agentes sociais. De acordo com Castells (2009, p. 182): “O espaço urbano é 

estruturado, quer dizer, ele não está organizado ao acaso, e os processos sociais 

que se ligam a ele exprimem, ao especificá-los, os determinismos de cada tipo e de 

cada período da organização social”. 

Dessa forma, o processo de evolução do espaço urbano apresenta uma 

contínua mudança mediante o desenvolvimento espacial. O espaço urbano é reflexo 

das ações do passado e do presente, de acordo com as palavras de Corrêa (1995, 

p. 8): “[...] mas o espaço urbano é um reflexo tanto de ações que se realizam no 

presente como também daquelas que se realizaram no passado e que deixaram 

suas marcas impressas nas formas espaciais de presente”. 

Corrêa (1995, p. 11) também fala sobre a influência dos agentes sociais 

na (re)construção do espaço urbano através das seguintes palavras: 
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A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que 
levam a um constante processo de reorganização espacial que se 
faz via incorporação de novas áreas ao espaço urbano, densificação 
do uso do solo, deterioração de certas áreas, renovação urbana, 
relocação diferenciada da infraestrutura e mudança, coercitiva ou 
não, do conteúdo social e econômico de determinadas áreas da 
cidade. 

 

Para o autor, embora as formas espaciais e as funções sofram mudanças 

perante toda a dinâmica que se instaura, o espaço urbano se mantém como 

fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social. Quanto à ação dos agentes 

sociais, que são os que produzem o espaço urbano, estes possuem práticas que 

acarretam no processo de reorganização espacial. Corrêa (1995, p. 12) aponta os 

seguintes como agentes sociais: os proprietários dos meios de produção, sobretudo 

os grande industriais; os proprietários fundiários; os promotores imobiliários; o 

Estado; e os grupos sociais excluídos. 

Dentro das perspectivas quanto ao espaço urbano, há alguns 

questionamentos e dúvidas em relação à expansão ou ao crescimento de uma 

cidade. Muitos atrelam isso à modernização daquele espaço, dos transportes e das 

construções arquitetônicas, mas não podem ser esquecidos os custos sociais e 

ambientais de tais progressos. Nas palavras de Souza (2007, p. 96): “Sob um ângulo 

social abrangente, ou seja, que leve em conta os interesses legítimos de toda a 

sociedade, o desenvolvimento que importa não é ou deve ser meramente 

econômico, mas sim sócio-espacial”. O autor ainda explica o desenvolvimento 

urbano da seguinte forma: 

 

[...] Um desenvolvimento urbano autêntico, sem aspas, não se 
confunde com uma simples expansão do tecido urbano e a crescente 
complexidade deste, na esteira do crescimento econômico e da 
modernização tecnológica. Ele não é, meramente, um aumento da 
área urbanizada, e nem mesmo, simplesmente, uma sofisticação ou 
modernização do espaço urbano, mas, antes e acima de tudo, um 
desenvolvimento sócio-espacial na e da cidade: vale dizer, a 
conquista de melhor qualidade de vida para um número crescente de 
pessoas e de cada vez mais justiça social [...]. (SOUZA, 2007, p. 
101).  
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O aumento das atividades no espaço urbano é algo típico do modo de 

produção capitalista pelo fato de nele se concentram, em maior escala, a força de 

trabalho e os meios de produção. Esse crescente aumento gera a aglomeração 

urbana, que necessita de mais espaços para poder se expandir. A dinâmica 

presente nas relações, principalmente econômicas, tem afetado o homem de modo 

que o seu direito ao espaço, que é o elemento fundamental para a sua 

sobrevivência, tem sido comprometido. Para que haja diminuição desse tipo de 

processo, o espaço precisa de planejamento para que possa ser protegido dos 

abusos e das discrepâncias sociais comuns no mundo atual. 

Ao tentarmos discorrer sobre a cidade, é visto que esta se mostra como 

um tema de interesse dos estudiosos das mais diversas áreas, em virtude de sua 

complexidade e de seu arranjo espacial permitirem diversas análises dentro de 

distintos aspectos de interesse. A organização espacial da cidade reflete um 

complexo conjunto de usos da terra que é, simultaneamente, fragmentado e 

articulado, pois as partes que compõem o arranjo parecem ser distintas, mas na 

verdade mantêm relações umas com as outras.  

Nas palavras de Carlos (1999), a cidade é pensada dentro de uma 

totalidade que se apresenta como produto histórico e social, e, dessa forma, tem 

relação com a sociedade em seu conjunto, com os seus elementos constitutivos e 

com a sua história. Então, a cidade transforma-se à medida que a sociedade como 

um todo se modifica. A cidade ou o espaço urbano podem ser compreendidos como 

um produto social resultante de ações que se deram através do tempo. 

Segundo Goitia (1996), a cidade é um ser histórico, e, quando se parte da 

base firme da realidade histórica de uma cidade, não há nenhum elemento nela, por 

mais insignificante que possa ser considerado, que não seja revelador, pois tudo 

participa da constituição de uma totalidade difícil de dissociar. Além disso, a 

realidade de um local não consegue se desligar totalmente de suas etapas vividas 

no passado, podendo estas até continuar a existir, mesmo que com formas 

diferentes. De acordo com o autor: 

 

Hoje em dia não existem muralhas, e isto parece já história passada; 
a realidade, porém, é outra, pois a existência daquelas pretéritas 
defesas plana sobre as cidades de hoje, não só no que diz respeito a 
uma estrutura física que continua a existir, mas também pelo papel 
que desempenharam na constituição da comunidade municipal que 
prevaleceu nos nossos dias em largos aspectos. A cidade, tal como a 
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realidade histórica, nunca é independente das etapas por que passou 
na sua evolução: é uma atualização dessas etapas e a sua projeção 
em direção ao futuro. (GOITIA, 1996, p. 25). 

 

 As relações sociais, os símbolos e os significados presentes no caráter 

urbano de uma área ganham explicações mais claras através das análises do 

contexto em que esses se deram no passado, o que demonstram no presente e as 

vias que poderão seguir no futuro.  

Para Sposito (1988), a cidade vista hoje é considerada o resultado da 

acumulação de todas as outras cidades de antes, transformadas, destruídas e 

reconstruídas. A autora destaca os elementos primordiais para o surgimento das 

primeiras cidades, quais sejam: o sedentarismo, pois a partir dessa prática o homem 

passa a se relacionar de maneira mais forte com uma localidade; a produção de 

excedentes mediante a domesticação de animais e a prática da agricultura, as quais 

só podiam ser realizadas por meio da fixação dos homens em uma localidade para 

que acompanhassem os ciclos produtivos iniciados; e a diferenciação, no aspecto 

social, que se fez possível com a divisão do trabalho. Esse último é apontado como 

elemento decisivo para a formação da cidade, de acordo com as palavras de Sposito 

(1988, p. 14): 

 

[...] sabemos que a cidade é mais que o aglomerado humano que se 
formou historicamente num ponto do território, cuja razão de ser era 
o desenvolvimento da agricultura. Mas sabemos, também, que o 
sedentarismo e o próprio desenvolvimento da agricultura, traços da 
aldeia, são pré-condições indispensáveis, mas não suficientes, para 
as origens das cidades. 

 

É a divisão social do trabalho que abre a possibilidade de se originarem 

as cidades, dando margem também à constituição da sociedade de classes, a partir 

da qual também nasce uma elite dominante. Assim, a constituição das primeiras 

cidades parte da concepção do social e do político. 

Consideramos importante salientar o fato de que mesmo com o 

surgimento da cidade como resposta à divisão social do trabalho, a sociedade 

urbana somente ganhou evidência com a industrialização e o movimento de 

urbanização verificado tempos depois do surgimento das cidades da Antiguidade. 



51 
 

Lefebvre (2001) mostra que a sociedade urbana que conhecemos é o 

resultado do duplo processo de industrialização e de urbanização que teve início na 

Europa. Para o autor, esse momento é visto como o ponto crítico das relações 

sociais no espaço urbano, pois elas se difundem, atingindo extensões territoriais, 

englobando áreas rurais, como condição, meio e produto do processo de reprodução 

do capital, dos conflitos dessa reprodução e das necessidades da sociedade como 

um todo. Essa conjuntura dá uma maior complexidade à realidade urbana. A cidade, 

nessa análise, estaria relacionada à morfologia material, arquitetônica, enquanto que 

o urbano, a uma morfologia social, uma realidade composta de relações particulares, 

porém interdependentes, em movimento, em transformação. 

Carlos (2007, p. 20) aponta de que forma a geografia analisa a cidade, 

afirmando: 

 

[...] podemos tomar como ponto de partida para o desenvolvimento 
do raciocínio capaz de produzir uma “leitura geográfica sobre a 
cidade” a ideia de cidade como construção humana, produto 
histórico-social, contexto no qual a cidade aparece como trabalho 
materializado, acumulado ao longo de uma série de gerações, a 
partir da relação da sociedade com a natureza. 

 

O sentido e a finalidade da cidade consentem com a ideia de produção do 

homem. A análise espacial da cidade, quanto ao processo de produção, revela a 

inerência entre espaço e sociedade, à medida que as relações sociais se 

materializam em um território real e concreto, que é a cidade. 

 

3.2 O TERRITÓRIO COMO CATEGORIA DE ANÁLISE 

 

O espaço é uma categoria de análise da Geografia que consegue abarcar 

tantas outras, como: território, região, lugar e paisagem, porém destacamos a 

importância do estudo do território, mas, claro, sem menosprezar o valor das outras 

categorias geográficas, pois acreditamos que cada uma pode ser tida como um 

instrumento para explicar a complexidade social estudada pela Geografia. 

Enfatizamos o território pelo fato de este apresentar elementos de nosso interesse 

quanto à dinâmica social e à sua capacidade de transformar áreas através de sua 
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força de trabalho. Este revela ações e materialidades, as quais acreditamos serem 

frutos da reprodução do trabalho. Esses aspectos cercam o nosso objeto de estudo, 

tendo em vista que é do nosso interesse a discussão em torno da atividade 

comercial e da sua capacidade de construir territórios no bairro Alecrim. 

Destacamos a concepção de território usado, pois acreditamos que o 

território não pode ser considerado apenas como uma área com limites 

determinados na tentativa de se obter a organização do espaço. Tozi (2003, p. 501) 

nos explica isso ao enfatizar que  

 

O território é a organização política do espaço, que se dá pela 
presença de um governo estatal, de fronteiras, da diferenciação de 
normas num espaço subentendido e diferenciado. Mas o território 
não pode ser visto apenas à luz desse aspecto da política, pois se 
torna frio. É preciso sempre considerar o seu conteúdo, revelado pelo 
seu uso, qualificando-o para uma análise social. O território em si é 
inerte; é o seu uso que lhe dá sentido. Sendo espaço geográfico 
concreto, o território, como totalidade, se caracteriza por 
materialidades e imaterialidades que coexistem e se influenciam a 
partir da ação de todos os agentes. 

 

De acordo com Santos (1998, p. 15): “É o uso do território, e não o 

território em si mesmo, que faz dele objeto da análise social”. O uso do território 

reflete ações, e seu produto é constantemente recriado de acordo com a atuação 

dos agentes, compreendendo interesses dos indivíduos, políticas do Estado e a 

reprodução capitalista. A partir do uso do território são vistas as suas desigualdades. 

Na concepção de Santos (2007, p. 14), 

 

O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o 
fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e 
espirituais e do exercício da vida. [...] É o território usado que é uma 
categoria de análise. 

 

O território reflete um conjunto de sistemas criados pelo homem. Ele 

representa a identidade e proporciona o sentimento de pertencimento. Tratando-se 

de território, deve-se levar em consideração o território usado, utilizado por uma 



53 
 

dada população. O território como um todo revela os movimentos das sociedades. 

(SANTOS, 2008c). 

Na concepção de Santos (1997), a configuração territorial é um todo, um 

sistema, é o território juntamente com o conjunto de objetos existentes sobre ele, 

formando um sistema, uma totalidade.  

De acordo com Haesbaert (2007), o território define-se com referência às 

relações sociais em que está envolvido, as quais são relações de poder. Dessa 

forma, ele é caracterizado a partir das relações de poder mediadas pelo espaço, 

tornando-se relacional no sentido de envolver uma relação complexa entre 

processos sociais e espaço material. “Justamente por ser relacional, o território inclui 

também o movimento, a fluidez, as conexões”. (HAESBAERT, 2007, p. 56). Para 

Ribeiro (2003), o território como fato e condição manifesta e condiciona o exercício 

do poder. 

Outro autor que se dedicou a estudos sobre o território foi Raffestin (1993, 

p. 143), apresentando a seguinte concepção: “esse se forma a partir do espaço, é o 

resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático em qualquer nível”. Com 

essas palavras, é possível verificar sua preocupação em distinguir a concepção de 

espaço e de território. O espaço, segundo esse ponto de vista, seria a unidade 

primeira de onde se constituem as demais categorias, ou seja, o território, a 

paisagem, a região e o lugar. Ele continua a afirmar que “ao se apropriar de um 

espaço, concreta ou abstratamente, o ator territorializa o espaço”. (RAFFESTIN, 

1993, p. 143).  

A apropriação do espaço, transformando-o em território, pode ser 

pensada de diversas formas. Levando em consideração o meio urbano, os territórios 

são em grande parte delimitados por muros e paredes que parecem fazer aumentar 

ainda mais o individualismo. Além disso, o território pode ser visto também pela 

concentração de áreas unidas ao sentimento de posse, que pode estar presente na 

perspectiva econômica e de concentração comercial, principalmente se levarmos em 

consideração a força de trabalho e a sua capacidade de construir territórios, sendo a 

paisagem urbana testemunha de toda essa conjuntura. Fernandes (2008) nos traz 

uma análise sobre a construção dos territórios nas praias da cidade de Natal, 

enfatizando que a construção dos territórios, pelo setor informal, remete à formação 

de configurações diferenciadas, como ele mesmo coloca:  
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Os territórios do setor informal da economia nas praias não se 
apresentam em unidades homogêneas; eles são compostos de 
diferentes elementos que revelam configurações também 
diferenciadas [...] a mobilidade territorial tornou-se praticamente uma 
regra, quando o movimento sobrepõe-se ao repouso. Os homens 
mudam de lugar, como o fazem os turistas e os imigrantes; mas, 
também, os produtos, mercadorias, imagens e ideias tudo voa; tal e 
qual acontece no setor informal da economia quando os 
trabalhadores, ao tentar acompanhar as mudanças que vão surgindo, 
graças à dinâmica socioespacial, modificam seus territórios e suas 
atividade de acordo com o local, tempo e atores consumidores. 
(FERNANDES, 2008, p. 85-56). 

 

 Assim, o território e as atividades dos trabalhadores informais mudam 

conforme as necessidades que surgem, pois veem essas novas necessidades como 

oportunidades de desenvolverem suas atividades comerciais e garantirem a sua 

sobrevivência. É interessante ressaltar a capacidade de adaptação das pessoas que 

compõem esse setor da economia, as quais conseguem se adequar ao cotidiano de 

acordo com as mercadorias que detêm, seja uma mudança climática para um 

período chuvoso ou de calor, o lançamento de um novo componente eletrônico, 

alguma moda lançada nos vestuários, bem como outros tipos de novidades do 

mercado. Independentemente da mudança existente, são capazes de buscar as 

formas de se adequarem e atenderem ao seu público consumidor, tornando-se, 

consequentemente, capazes de construir um território. São várias as situações que 

podemos ver em torno desse assunto, mas citamos como exemplo a questão da 

venda do vale-transporte. Antes, os camelôs obtinham vale-transporte e conseguiam 

vender 20 ou 30 centavos mais barato do que o valor cobrado pela passagem de 

ônibus na cidade. Com o fim do uso de vale-transporte em Natal e a mudança para o 

cartão magnético, mesmo assim, os camelôs não deixaram de lucrar com esse 

segmento. Eles passaram a adquirir o cartão magnético, dando-o para o passageiro, 

que, após fazer o uso e passar pela catraca do ônibus, devolve-o para o vendedor 

pela janela do ônibus. Outro exemplo é em relação ao período de chuvas. Caso 

comece uma chuva na cidade, em poucas horas depois, os camelôs já estarão 

cheios de guarda-chuvas nas suas bancas; se for um período de sol, estarão com 

óculos escuros para vender; além disso, eles também se adéquam às festividades 
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do ano (juninas, natalinas, dia da criança, copa do mundo, entre outras) com 

mercadorias que façam jus a cada data.  

A atividade comercial do bairro Alecrim é uma prova viva dessa 

capacidade de adaptação ao cotidiano e de construção de territórios, pois nele são 

encontradas mercadorias de todo tipo, o que faz com que a população natalense o 

reconheça como um local de grande concentração comercial. Bezerra (2005, p. 109) 

afirma: “O comércio do Alecrim, cartão postal do bairro, é considerado a maior 

concentração de estabelecimentos e de pessoas envolvidas na atividade comercial 

em todo o Rio Grande do Norte”. 

Oliveira (2003) enfatiza que os processos sociais são modulados por uma 

multiplicidade de agentes, os quais decidem e atuam motivados por diversos 

valores, interesses e demandas, recorrendo a estratégias frequentemente 

contraditórias entre si. A partir disso, é possível verificar que o território não é 

simplesmente um suporte de empreendimentos econômicos, mas sim o lugar tanto 

de potencialidades quanto de interesses e conflitos entre os sujeitos que o delimitam 

e, por isso, um espaço socialmente produzido. 

A territorialidade está ligada ao indivíduo. É o fato de ser usado pelo 

homem que dá ao território o status de categoria de análise. Acreditamos que o 

território se apresenta como uma construção concreta e abstrata, pois ele é, ao 

mesmo tempo, muito do que se apresenta ao olhar, demonstrando aí a sua 

concretude, e muito do que não se vê, do que apenas se sente, do sentimento de 

pertencimento, mostrando aí a sua existência abstrata. 

 

3.2.1 Técnica e globalização 

 

A relação entre o homem e o meio se dá através da técnica. Esta vem por 

definir a maneira como tal relação pode ocorrer e, de alguma forma, tem uma 

resultante que se mostra presente na configuração do espaço geográfico, uma vez 

que a evolução dos fenômenos técnicos é capaz de influenciar as transformações do 

espaço. Na concepção de Fighera (2003, p. 417), as técnicas participam da 

definição dos diversos usos do território: 

 



56 
 

O uso que o homem social tem feito do conhecimento lhe tem 
permitido transformar o meio natural. Nesse processo, as técnicas, 
ao se incorporarem de maneira desigual e como um dado a mais ao 
território, participam da definição dos diversos usos que caracterizam 
e caracterizam os territórios. 

 

A autora ainda acrescenta que é a busca do bem-estar e do bom viver 

que faz com que a técnica seja uma realidade em constante transformação. 

 O espaço está atrelado ao processo de evolução das técnicas, isto é, 

conforme surgiam sistemas técnicos diferentes, concomitantemente, a sociedade 

também agia de forma distinta, dando-se, consequentemente, alterações na 

reprodução do espaço. As técnicas nos indicam as características de cada momento 

histórico, o que pode ser constatado nas seguintes palavras de Milton Santos (2009, 

p. 54): 

 

As técnicas, de um lado, dão-nos a possibilidade de empiricização do 
tempo e, de outro lado, a possibilidade de uma qualificação precisa 
da materialidade sobre a qual as sociedades humanas trabalham. 
Então, essa empiricização pode ser a base de uma sistematização, 
solidária com as características de cada época. Ao longo da história, 
as técnicas se dão como sistemas, diferentemente caracterizadas.  

 

Acreditamos que há uma inseparabilidade entre técnica e meio, bem 

como que a utilização das técnicas não ocorre de forma homogênea, implicando a 

existência de diferenças dentro das configurações espaciais ao longo dos anos. As 

técnicas fazem parte da construção da história da humanidade. Para Santos (2008c, 

p. 25), “Essas famílias de técnicas transportam uma história, cada sistema técnico 

representa uma época [...]”. 

De acordo com Santos (2009), é possível se fazer uma divisão dentro da 

história do meio geográfico em três etapas: o meio natural, o meio técnico e o meio 

técnico-científico-informacional. Para esse autor, a ideia de meio geográfico é 

inseparável da técnica, por isso, mesmo para as sociedades que não dispunham de 

condições de produção de artefatos mais aprimorados, ou de máquinas, 

consideradas como vivendo em um “meio natural”, pode-se admitir a existência da 

técnica para essa sociedade também. É através da técnica que a natureza possui 

um sentido de utilidade para o homem, caso contrário, não seria possível o interesse 
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e o acesso do homem à natureza para usufruir desta. O meio técnico seria a fase 

que vem após o uso das máquinas, enquanto que o meio técnico-científico-

informacional corresponderia ao momento atual vivido pelo meio geográfico, no qual 

a ciência, aliada à informação, é capaz de trazer mudanças em velocidades e 

maneiras distintas se comparadas às realidades pretéritas a essa fase. 

Durante a fase considerada como meio natural, o homem usufruía deste 

sem fazer grandes transformações, porém pelo fato de não haver grandes 

alterações, não podemos dizer que não havia o uso de técnicas, pois qualquer tipo 

de transformação realizada em um meio natural sempre se deu através de alguma 

técnica. A partir do momento em que o homem modifica a natureza, estabelecendo-

lhe leis, de alguma forma, já está fazendo uso de uma técnica, a qual pode ser 

manifestada através de atividades consideradas simples no seu cotidiano, como a 

criação e domesticação de animais. Nessa fase, havia um diferencial na cultura e no 

comportamento do homem devido à sua consciência de dependência da natureza. 

Assim, era necessário zelar pela natureza também, para que esta, que era sua 

fonte, não se esgotasse.   

Durante o que foi chamado de meio técnico, o espaço se torna 

mecanizado, havendo um misto de natural e artificial. Desse modo, passa a haver 

uma superioridade ao meio natural: 

 

Os objetos técnicos, maquínicos, juntam à razão natural sua própria 
razão, uma lógica instrumental que desafia as lógicas naturais, 
criando, nos lugares atingidos, mistos ou híbridos conflitivos. Os 
objetos técnicos e o espaço maquinizado são locus de ações 
“superiores”, graças à sua superposição triunfante às forças naturais. 
(SANTOS, 2009, p. 237). 

 

Com o uso de técnicas mais fortes, o homem passa a atuar de forma mais 

intensa na natureza, conseguindo ir além dela, em certos aspectos. Passa a haver a 

crença de que a sua dependência ao natural diminui, pois o ímpeto de criação 

humana aumenta. Além disso, as regiões passam a se diferenciar umas das outras 

conforme a capacidade e a quantidade técnica que possuem, fator que influencia à 

sua produção. Os pontos negativos desse processo não eram percebidos no seu 

início, mas, aos poucos, os homens se deram conta dos danos causados pela forma 

de trabalho e domínio mecanizado.  
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O meio técnico-científico diferencia-se pelo forte misto da ciência e da 

técnica, juntando-se a isso as necessidades e a força do mercado, como nos diz 

Santos (2009, p. 238): 

 

Essa união entre técnica e ciência vai dar-se sob a égide do 
mercado. E o mercado, graças exatamente à ciência e à técnica, 
torna-se um mercado global. A ideia de ciência, a ideia de tecnologia 
e a ideia de mercado global devem ser encaradas conjuntamente e 
desse modo podem oferecer uma nova interpretação à questão 
ecológica, já que as mudanças que ocorrem na natureza também se 
subordinam a essa lógica. 

 

Dentro desse terceiro momento, a união entre a técnica e a ciência 

mostra sua ênfase com a atuação do mercado à medida que essa economia passa a 

“exigir” e a investir muito mais dos frutos dessa técnica pelo fato de conseguirem 

impulsionar e acelerar a dinâmica do mercado. Cada vez mais a tecnologia 

influencia as atividades dos dias atuais, nos quais tudo se torna mais acelerado e 

global. Com isso, junto à técnica e à ciência vem a importância da informação, 

assim, pode-se dizer que vivemos no período técnico-científico-informacional. 

Tendo em vista que essa fase corresponde à realidade das sociedades do 

presente momento, bem como à sua importância e às suas peculiaridades, é 

importante analisar esse processo e a sua ligação com a questão da globalização. 

Dos tantos fatores que colaboraram para a modificação do espaço ao 

longo dos anos, destacamos o momento vivido por meio do sistema técnico-

científico-informacional, pelo fato de tratar da realidade atual presenciada pela 

sociedade e também por se constituir em um sistema técnico capaz de trazer 

modificações espaciais em uma alta velocidade, se comparada com momentos 

anteriores. Para Gertel (2003, p. 108): “Na perspectiva geográfica, pode ser dito hoje 

que a ubiquidade da informação põe em equivalência o espaço e o tempo, o 

indivíduo e a comunidade. Situação que combina tempo e espaço”.   

Para que seja possível um claro entendimento da lógica espacial das 

sociedades existentes na atualidade, é imprescindível que se tenha uma 

compreensão da atuação da tecnologia, da ciência e da informação. No 

entendimento do espaço geográfico é mais do que uma obrigação que se leve em 

consideração a dinâmica do meio técnico-científico-informacional, pois ele é capaz 
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de modificar o espaço e até de criar territórios. Esse meio caracteriza-se pelas 

qualidades próprias do período tecnológico, já que coloca a ciência, a tecnologia e a 

informação como base de todas as formas de reprodução e funcionamento do 

espaço. De acordo com Castilho (2003, p. 48), “[...] a produção e a informação 

mundializadas são possíveis porque as redes de comunicação alcançam todo o 

planeta e a técnica tende a ser única”. 

Embora haja uma rápida difusão de toda espécie de dados a qualquer 

lugar do planeta, sabemos que existem defasagens mediante as condições de cada 

lugar. Não há uma distribuição totalmente uniforme nem no aspecto tecnológico nem 

muito menos no econômico, o que acarreta no surgimento das desigualdades de 

acordo com as localizações. Assim, existem localidades que apresentam condições 

de maior atratividade às inovações tecnológicas do que outras, fator que define, nas 

regiões, o caráter de comando ou dependência dentro da escala global. Sobre isso, 

Santos (1994, p. 52) afirma: “Esse meio técnico, científico e informacional está 

presente em toda a parte, mas suas dimensões variam de acordo com continentes, 

países, regiões: superfícies contínuas, zonas mais ou menos vastas, simples 

pontos”. 

Os conceitos de tecnosfera e psicosfera estão inseridos na dinâmica do 

meio técnico-científico-informacional. De acordo com Santos (1994), a tecnosfera 

corresponde ao aspecto artificial do meio ambiente, em que a esfera natural vem 

sendo substituída pela ação da técnica. A psicosfera representa o conjunto de 

elementos como desejos, crenças e hábitos que influenciam o comportamento do 

homem. Segundo Santos (1994), o meio técnico-científico é mais presente como 

psicosfera do que como tecnosfera, o que é explicado pelo autor, usando um 

exemplo brasileiro, da seguinte forma: 

 

Como tecnosfera, o meio técnico-científico se dá como fenômeno 
contínuo na maior parte do Sudeste e do Sul, desbordando para 
grande parte do Mato Grosso do Sul. Como psicosfera, ele é o 
domínio do país inteiro. Ambos esses fatos têm profundas 
repercussões na prática econômica e nos comportamentos sociais e 
políticos, constituindo uma base nova para o entendimento do 
processo de regionalização do país. (SANTOS, 1994, p. 32-33).  
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De acordo com o autor, a tecnosfera se adapta aos mandamentos da 

produção e do intercâmbio, traduzindo os interesses que se instalam e substituindo 

o meio natural ou o meio técnico que a precedeu. Para Santos (2009), os espaços 

da globalização se definem pela presença conjunta e indissociável de uma 

tecnosfera e de uma psicosfera, funcionando de modo unitário. 

A globalização pode ser analisada através de um olhar que lhe 

compreenda como um fator de intensa colaboração no modo de produção 

capitalista. A lógica do capital participa ativamente da sua realidade. Toda a 

dinâmica da globalização é parte da evolução desse sistema extremamente 

perverso e excludente. O capitalismo se apresenta, atualmente, como um sistema 

que é capaz de mundializar a economia, chamado de globalização. 

Na concepção de Santos (2008c, p. 65), a globalização deve ser 

encarada a partir de dois processos paralelos, que são a produção de uma 

materialidade e a produção de novas relações sociais.  

 

Essa globalização deve ser encarada a partir de dois processos 
paralelos. De um lado, dá-se a produção de uma materialidade, ou 
seja, das condições materiais que nos cercam e que são a base da 
produção econômica, dos transportes e das comunicações. De outro 
há a produção de novas relações sociais entre países, classes e 
pessoas. 

 

A globalização apresenta várias formas de manifestação. Apesar de seu 

lado mais citado ser colocado na concepção da economia, seus efeitos se estendem 

a diversas outras instâncias da sociedade como um todo, abarcando aspectos 

econômicos, sociais, culturais e políticos. 

Compreendendo a lógica da globalização e, ao mesmo tempo, a lógica do 

capitalismo presente de forma marcante nas cidades contemporâneas, verifica-se 

que este também modifica as relações de trabalho. 

 

3.3 A ATIVIDADE COMERCIAL E AS NOVAS FORMAS DE TRABALHO 

 

Com a atuação do meio técnico-científico-informacional, no qual a ciência, 

a tecnologia e a informação se colocam como primordiais para a produção do 
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espaço na atualidade, vemos a transformação e a racionalização dos espaços e a 

incorporação de novas áreas. Esse processo, contudo, não está relacionado 

somente à incorporação de novas técnicas no que se refere ao processo produtivo, 

mas também está ligado às esferas da distribuição e do consumo. Essa disposição 

alcança as atividades responsáveis pela satisfação do consumo da sociedade, 

provocando modificações no ritmo das atividades ligadas ao setor de comércio e de 

serviços. 

A concepção do termo “terciário” é originada da repartição dos setores da 

economia por Colin Clark em 1940 (apud DANTAS, 2007, p. 46). De acordo com 

esse autor, a história econômica seria dividida nas eras primária (ou essencialmente 

agrícola), secundária (ou industrial) e terciária (ou pós-industrial).  

Para Lipietz (apud ASSIS; ARAÚJO; GOMES, 2006/2007, p. 126), o setor 

terciário corresponde à  

 

[...] esfera da produção de bens imateriais (serviços específicos) e da 
realização (distribuição, circulação e venda) de bens materiais dos 
outros setores. De forma geral, este setor contém, na prática, duas 
grandes categorias que equivalem às duas faces da esfera citada. 
São elas a prestação de serviços em estabelecimentos 
administrativos, sociais, financeiros etc., e o comércio em geral 
(incluindo toda a circulação das mercadorias). 

 

Ao analisarmos a cidade, a sua história tem demonstrado que diversos 

processos socioespaciais contribuíram para a produção e a reprodução das suas 

formas espaciais. Assim, ao observarmos a natureza da cidade como expressão 

material do processo de (re)produção social, não é possível desvinculá-la da 

importância que as diferentes formas de comércio têm para o contexto da cidade e 

para a sua produção social. Para Silva (2003, p. 90), “o estudo das atividades 

comerciais possibilita ver a dinâmica da sociedade e o processo de (re)produção da 

cidade, pois, a localização do comércio sempre demandou situações estratégicas”. 

Dantas (2007) nos traz uma importante análise sobre as feiras livres, enfatizando a 

capacidade que esse tipo de comércio pode trazer, já que propiciam, inclusive, o 

surgimento de novas centralidades dentro de uma cidade, mesmo que sejam 

periódicas. 
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Um dos elementos que conferem grande importância para as feiras 
nordestinas é que, em qualquer núcleo – seja urbano ou rural – em 
que se realize, elas exercem uma centralidade, mesmo que 
periódica, ou seja, em função dos tipos de atividades que se 
desenvolvem no espaço da feira, ela atrai para si uma população 
para consumir e vender, bem como para desenvolver atividades 
voltadas para a prestação de serviços. (DANTAS, 2007, p. 33). 

 

Na concepção do autor, a prática desse tipo de atividade comercial de 

caráter popular traz para os lugares em que ela se concentra a função de um centro, 

independente de o local não ter, habitualmente, a função de uma localidade central. 

Tratando-se da questão de feiras livres, alguns autores acreditam que a feira do 

Alecrim foi um dos pontos primordiais para o crescimento e a consolidação do 

comércio popular no bairro. Segundo Bezerra (2005, p. 110), a feira do Alecrim 

surgiu na década de 1920 e corria apenas aos domingos, sendo distribuída na rua 

Amaro Barreto e na avenida Coronel Estevam. Posteriormente, com o aumento 

populacional, especialmente após o conflito da Segunda Guerra Mundial, a feira 

passou a se concentrar na avenida Presidente Quaresma, aos sábados. Na 

concepção de Dantas (2007), a feira livre representa o lócus da resistência diante 

das novas formas de comércio que surgem.  

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

(2010), a feira do Alecrim é a que possui o maior número de bancas e feirantes 

quando comparada com as demais da cidade de Natal. Ela possui 836 bancas e 437 

feirantes. Este é mais um dado que vem a confirmar o poder de atração do bairro 

Alecrim no que se refere à sua representação comercial e popular para a cidade de 

Natal, fazendo com que seja construído um território, por meio da atividade realizada 

pela feira livre, que demanda uma grande circulação de pessoas, mercadorias e 

vendedores. 

No campo da sociedade capitalista, a crescente divisão social do trabalho 

e o aumento da concentração dos indivíduos nas cidades fazem com que cresça o 

nível de necessidades a serem satisfeitas, havendo, consequentemente, a precisão 

de uma maior produção. Junto a isso a ampliação da produção demanda uma maior 

velocidade na circulação para que haja uma diminuição dos custos e uma maior 

rotatividade do capital, o que é favorável a uma reprodução ampliada. A evolução da 

produção criou para os indivíduos novas necessidades de consumo, os quais 

passam a exprimi-las e a satisfazê-las pela produção. A ampliação das novas 
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formas comerciais colaborou para a reprodução capitalista por meio do comércio e 

dos serviços. Santos (1982, p. 58) afirma: 

 

O terciário, hoje, permeia as outras instâncias (primário e secundário) 
cuja definição tradicional esmigalha e, sob formas particulares em 
cada caso, constitui o elemento explicativo da possibilidade de 
existência com êxito de inúmeras atividades, sobretudo daquelas 
mais importantes. 

 

O comércio passa a fazer parte da razão de ser da cidade, viabilizando e 

explicando sua organização, como aponta Silva (2002, p. 67): 

 

Assim, a análise do comércio, que faz parte da razão de ser da 
cidade, que viabiliza a sua existência, explica a sua organização, 
justifica inúmeros movimentos que se desenvolvem no seu interior e 
possibilita compreender o espaço urbano, através de suas formas e 
da evolução destas. Através do comércio e dos lugares em que este 
se realiza satisfazem-se necessidades, realizam-se desejos, 
veiculam-se informações, difundem-se inovações e desenvolvem-se 
laços de sociabilidade. 

 

A compreensão acerca do comércio permite que seja possível apreender 

as mudanças da sociedade e as modificações na estrutura urbana. É importante 

também destacar que no contexto da sociedade capitalista verifica-se que os níveis 

de consumo dos indivíduos não são os mesmos pelo fato de estes estarem em 

escalas distintas do capitalismo. Quanto a essa questão das diferentes escalas de 

consumo, remetemo-nos ao trabalho realizado por Gomes (2002) sobre a feira da 

sulanca, surgida em Santa Cruz do Capibaribe, no estado de Pernambuco, onde os 

retalhos e resíduos têxteis provenientes das ruas do Brás, em São Paulo, servem 

para a confecção de vestuários pelas costureiras dessa cidade de Pernambuco, 

pode-se dizer que essa produção é voltada para o consumo da população de menor 

renda. Conforme aponta a autora: 

 

O comércio de retalhos, em nossa leitura, tem a função de abastecer 
o vestuário da população “excluída” do consumo e acesso a roupas 
de melhor qualidade, e inclusa nesse processo de reprodução 
ampliada do capital. Assim, tanto o comércio de retalhos, como o da 
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sulanca tem o papel de manter a desigualdade social, a 
sustentabilidade da pobreza [...]. (GOMES, 2002, p. 169). 

 

A existência de mercadorias consideradas populares permite que as 

camadas mais baixas da sociedade possam estar inseridas também no sistema 

capitalista na posição de consumidoras. Assim, a economia que gira em torno das 

mercadorias que possuem custos menores é crescente, pois o público que está 

ávido para consumir também aumenta, fator presente na realidade de várias 

cidades, inclusive de Natal. Além da nossa área de estudo, que destacamos pela 

forte presença de artigos populares, outras localidades da cidade têm crescido 

também em torno dessa questão. As atividades econômicas fazem com que novas 

áreas ganhem notoriedade no aspecto comercial, especialmente as que são 

voltadas para o público que possui uma menor renda financeira.   

A articulação entre os elementos puramente econômicos e a expansão 

das atividades terciárias conduziu alguns estudiosos a observarem que essas 

atividades estavam refletindo, de maneira crescente, as mudanças pelas quais a 

sociedade passava. Essas mudanças propiciaram uma organização espacial capaz 

de demonstrar, com mais clareza, as contradições existentes nas sociedades. Dessa 

forma, é compreensível que, a partir da organização espacial, é possível distinguir 

um espaço urbano de outro, bem como demonstrar como se dá a distribuição 

socioeconômica e territorial das atividades e dos recursos econômicos em uma 

determinada cidade, por exemplo, como aponta Corrêa (1998, p. 55-56): 

 

A organização espacial refletirá tanto a natureza classista da 
produção e do consumo de bens materiais, como o controle exercido 
sobre as relações entre as classes sociais que emergiram das 
relações sociais ligadas à produção. 

 

Nesse contexto, a sociedade se reproduz expressando a sua condição de 

produtora ou consumidora, a qual estará expressa na paisagem urbana. Na 

concepção de Santos (2008a), no nível econômico e social, passa a se dar uma 

seletividade do espaço, o que favorece a elaboração de uma teoria espacial, a partir 

da qual se podem considerar as esferas de produção e consumo.  
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Essa seletividade do espaço, no nível econômico assim como no 
social, é, a nosso ver, a chave da elaboração de uma teoria espacial. 
Esse termo exprime duas coisas diferentes segundo se considere a 
produção ou o consumo. A produção tende a se concentrar em 
certos pontos do território tanto com mais força quanto se trate de 
atividades modernas. O consumo responde a forças de dispersão, 
mas a seletividade social age como um freio, pois a capacidade de 
consumir não é a mesma qualitativa e quantitativamente. (SANTOS, 
2008a, p. 21). 

 

A seletividade do espaço faz com que haja a distinção quanto ao 

consumo e à produção, vinculando-se à descentralização. Segundo Corrêa (1995), a 

descentralização também está associada ao crescimento da cidade, em termos 

demográficos e espaciais, no quais as novas atividades já podem surgir em áreas 

não centrais. 

As relações econômicas, juntamente com a ampliação e a modernização 

da produção, bem como a expansão das trocas comerciais, foram elementos que 

permitiram o surgimento de outras formas de comércio em Natal. Atrelado a isso, o 

crescimento urbano favoreceu a instalação da infraestrutura necessária ao 

deslocamento do setor terciário para outras partes da cidade, resultando em uma 

expansão na quantidade de empreendimentos e dando início a um processo de 

descentralização e de formação de novas áreas de atração comercial. 

Levando em consideração a cidade de Natal, o bairro da Cidade Alta, 

centro da cidade, era o território concentrador das atividades comerciais e de 

serviços, mas novos núcleos urbanos foram sendo criados na cidade, entre eles o 

Alecrim. Esse bairro surge como uma opção na procura de artigos mais populares e 

mantém sua representatividade diante do contexto da reestruturação urbana da 

cidade. Segundo Bezerra (2005, p. 155), 

 

o que deve ser entendido acerca da lógica da centralidade do bairro 
do Alecrim, lugar de encontro e de práticas socioespaciais da 
população natalense, deriva da sua localização geográfica, o que 
disponibiliza a existência de importantes corredores de circulação de 
veículos e de pessoas que cruzam a cidade diariamente. Estas são 
atraídas pela oferta de serviços urbanos disponibilizados [...]. 

 

Podemos notar que com a expansão urbana da cidade de Natal houve 

também a expansão comercial, fazendo com que os camelôs passassem a se 
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concentrar em outros pontos da cidade, como em frente a alguns shoppings centers, 

como aponta Oliveira (2009) no seu estudo sobre o trabalho dos vendedores 

ambulantes da passarela do Natal Shopping e do Via Direta. Por necessidade, os 

camelôs se apropriaram de novas localidades, refletindo o reordenamento do setor 

terciário em busca de novos mercados. Porém, essas novas localidades não 

descartam as áreas preexistentes, como o Alecrim, com sua forte concentração de 

camelôs. 

Na concepção de Corrêa (1995), o processo de descentralização vem a 

tornar o espaço urbano mais complexo, com vários núcleos secundários de 

atividades. Porém, o significado da descentralização torna-se mais amplo à medida 

que, para o consumidor, o aparecimento desses núcleos propicia o surgimento de 

economias de transporte e tempo, levando a um maior consumo, que é algo de 

interesse do capital. São várias as redefinições da centralidade urbana no interior 

das cidades, mas destacamos as que direcionam para o surgimento de novos 

equipamentos comerciais e de serviços que passam a se concentrar em outras 

localidades, propiciando mudanças no papel e na estrutura do centro principal ou 

tradicional, o que vem a provocar redefinições de centro, de periferia e da relação 

centro-periferia. (SPOSITO, 1998). 

 Para Nascimento (2003), tem sido intenso o crescimento do comércio 

varejista em Natal. Ele aponta o Alecrim como uma das principais áreas da cidade, 

nesse quesito, e ainda acrescenta que, até o momento, o bairro não tem 

apresentado sinais de possível descentralização. 

 

Com efeito, o comércio varejista em Natal só tem crescido. Com ele, 
novas áreas mais atrativas vêm surgindo, como dito em outros 
momentos. No entanto, o comércio do Alecrim tem se firmado no 
cenário regional como um dos mais importantes e dinâmicos da 
cidade, principalmente pela peculiaridade da popularidade que 
adquiriu ao longo do tempo. Encontra-se de tudo, desde comércio 
especializado em material eletroeletrônico a artigos e utensílios 
domésticos a preços bem populares. Até então, nada indica que esse 
comércio sofrerá os problemas de descentralização que, outrora, 
ocorreu com a Ribeira e por que passa o centro da cidade na 
atualidade. (NASCIMENTO, 2003, p. 100). 

 

Não podemos afirmar se em um momento futuro o Alecrim perderá ou não 

essa sua forte característica de bairro comercial, pois a própria história da cidade de 
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Natal mostrou mudanças de função e forma em alguns dos seus bairros, como a 

Ribeira e a Cidade Alta, ao longo dos anos, mas o que podemos afirmar, baseando-

nos na dinâmica espacial que se faz presente hoje em dia, é que não há na cidade 

de Natal um local com a abrangência que existe no Alecrim, como bairro de função 

comercial e com a forte característica de comércio popular. Há um fluxo muito 

intenso de pessoas tanto exercendo as atividades, como também usufruindo delas.  

Para Corrêa (1998), na produção do espaço, a lógica capitalista de 

reprodução vai manter-se através da fixação dos objetos, ou seja, por meio de uma 

localização fixa no espaço dos meios de produção, circulação, consumo, controle e 

decisão, bem como através dos fluxos da matéria-prima, da força de trabalho e dos 

produtos. Na concepção de Santos (1997), a produção, a circulação, a distribuição e 

o consumo podem ser analisados a partir dos seguintes elementos: os fixos e os 

fluxos. 

Cada tipo de fixo surge com características que são técnicas e 

organizacionais, correspondendo a uma tipologia de fluxos. “Fixos e Fluxos 

interagem e se alteram mutuamente”. (SANTOS, 1997, p. 78). Segundo o autor, os 

fixos, como instrumentos de trabalho, criam massas, sendo necessário fazer com 

que elas se movam, capacidade de movimento dada pelo poder econômico, político 

ou social. 

 

Os fixos nos dão o processo imediato do trabalho. Os fixos são os 
próprios instrumentos de trabalho e as forças produtivas em geral, 
incluindo a massa dos homens. Não é por outra razão que os 
diversos lugares, criados para exercitar o trabalho, não são idênticos 
e o rendimento por eles obtido está em relação com a adequação 
dos objetos ao processo imediato de trabalho. Os fluxos são o 
movimento, a circulação e assim eles nos dão, também, a explicação 
dos fenômenos da distribuição e do consumo. (SANTOS, 1997, p. 
77). 

 

Observando o território comercial do bairro Alecrim, podemos considerar 

como fixos os estabelecimentos comerciais e de serviços; a mão de obra ocupada 

são os fluxos. Assim, ambos possuem uma interação e uma integração, formando 

uma relação de dependência para que possam se reproduzir no espaço. 
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3.3.1 Novas formas de trabalho: a atividade informa l  

 

Sabe-se que o espaço urbano é produzido de maneira complexa, 

apresentando estruturas, processos, funções, formas e objetos. Há uma dinâmica 

que se constrói dentro das possibilidades de construção, reconstrução, organização 

e reorganização e esses processos se fazem notórios por meio do trabalho humano. 

Então, a dinâmica do meio urbano está relacionada com a forma com que a 

sociedade se reproduz.  

Analisando o espaço urbano como resultado das relações sociais, faz-se 

necessário compreender que este se constrói baseado nas contradições do 

desenvolvimento do capital. Dessa maneira, a compreensão do espaço se dá a 

partir das relações que participam da sua produção. A noção de produção corrobora 

para a compreensão dos processos de construção do espaço urbano, podendo se 

referir à produção do homem e de sua humanidade, “às condições de vida da 

sociedade em sua multiplicidade de aspectos, e como é, por ela, determinada. 

Portanto, a noção de produção está articulada, inexoravelmente àquela de 

reprodução das relações sociais”. (CARLOS, 2007, p. 22). 

Para Carlos (2000), ao levar em consideração que o espaço deve ser 

analisado através das relações que o produziram, estas são relações de produção, 

logo de trabalho. Porém, não é qualquer relação de produção ou de trabalho, trata-

se do trabalho assalariado, uma vez que este apresenta um processo de valorização 

e consequentemente de apropriação. 

A noção de reprodução remete-se às transformações e às contradições 

desencadeadas no mundo moderno. Para Carlos (2007, p. 24), “deste modo, a 

noção de reprodução aparece no centro do processo de construção do 

entendimento do mundo moderno iluminando a importância do espaço”. 

O espaço no modo de produção capitalista tem se modificado muito, 

principalmente a partir da crise mundial que começou em meados da década de 

1970. É a percepção dessas mudanças que permite uma ampla difusão da ideia de 

globalização. As mudanças nas condições capitalistas, e mesmo de trabalho, 

levaram ao aparecimento de sistemas alternativos de produção. A luta em busca de 

meios de sobrevivência envolve, além de aspectos econômicos, também outros, 

como os sociais e os políticos. De acordo com Santos (2005, p. 64), 
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[...] Ainda que a produção seja uma parte essencial das iniciativas 
porque providencia o incentivo econômico para a participação dos 
atores, a decisão de empreender um projeto alternativo e a vontade 
diária de o manter dependem igualmente das dinâmicas não 
econômicas – culturais, sociais, afetivas, políticas etc. – associadas à 
atividade de produção [...].  

 
 

Montenegro (2006, p. 21), em um trabalho realizado sobre o circuito 

inferior na economia, na cidade de São Paulo, enfatiza que, com a problemática do 

desemprego, multiplicam-se as formas de trabalho “[...] e o forte aumento do 

desemprego. Multiplicam-se no território, por conseguinte, as formas de trabalho 

realizadas com capitais reduzidos, dependentes dos próprios conteúdos dos lugares 

onde estão inseridas”. Essas formas de trabalho que crescem devido à problemática 

do desemprego são realidades presentes no bairro Alecrim através da prática dos 

trabalhadores informais. Sejam em locais fixos, sejam camelôs andando pelas ruas, 

cada um se insere nessa dinâmica mediante as necessidades que passam a pairar a 

sua vida. Assim, no Alecrim, são encontradas diversas lojas de artigos populares ou 

de prestação de serviços que não estão na legalidade frente à Receita Federal; há 

os que estão com bancas situadas nas calçadas ou os que se movimentam nas ruas 

carregando suas mercadorias, todos buscando formas de subsistência, escolhendo 

esse segmento da informalidade pelo fato de não haver grandes investimentos de 

capital para que se insiram nas suas atividades. A população e o poder público 

findam por aceitar, nem que seja indiretamente, esses trabalhadores.  

Afirmamos que a população aceita à medida que compra as mercadorias, 

dando até preferência a esses vendedores que se encontram nas ruas do que 

mesmo às lojas, principalmente pelo preço; já a aceitação do poder público é 

afirmada pelo fato de este direcionar funções de órgãos públicos para esses 

trabalhadores por meio de fiscalização ou cadastramento. De acordo com Oliveira 

(2009), que desenvolveu uma dissertação relacionada à rua 25 de Março, a 

prefeitura de São Paulo iniciou no ano de 2009 um cadastramento de cerca de 4 mil 

ambulantes, os quais possuem o Termo de Permissão de Uso para trabalharem na 

25 de Março. É uma maneira que a prefeitura encontrou de regulamentar, de alguma 

forma, o trabalho dessa parcela da população. Ações semelhantes ocorreram no 

bairro do Alecrim, onde foi realizado um cadastramento pela Prefeitura de Natal, 
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através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que englobou, em 2008, 392 

camelôs que se encontravam nas ruas e calçadas do bairro. O que queremos 

enfatizar é que esses trabalhadores inegavelmente fazem parte da paisagem urbana 

do bairro do Alecrim. Dessa forma, passa a se dar um direito ao uso e permanência 

na cidade. É como um reconhecimento da territorialidade exercida por esses 

trabalhadores. 

Santos (1994) faz uma análise, na perspectiva da Geografia, explicando a 

heterogeneidade socioespacial presente nas cidades dos países periféricos. Ele 

intitula esse processo de flexibilidade tropical, mostrando que essas cidades, à 

medida que participam de interesses internacionais, também criam uma espécie de 

flexibilidade para que seja possível amenizar a sua crise, resultando em outros tipos 

de ações, de trabalhos etc., na busca pela sobrevivência.  

Santos (2009, p. 324) nos dá mais uma explanação sobre essa dinâmica 

chamada de flexibilidade tropical: 

 

Essas metamorfoses do trabalho dos pobres nas grandes cidades 
[...] denominamos de “flexibilidade tropical”. Há uma variedade infinita 
de ofícios, uma multiplicidade de combinações em movimento 
permanente, dotadas de grande capacidade de adaptação [...]. 
Desse modo, as respectivas divisões proteiformes de trabalho, 
adaptáveis, instáveis, plásticas, adaptam-se a si mesmas, mediante 
incitações externas e internas. 

 

Acreditamos que o surgimento dessas novas formas de trabalho, muitas 

vezes precárias, ocorre em virtude da problemática social e econômica do 

desemprego e da pobreza. Santos (2008c, p. 69) aborda três tipos: a pobreza 

incluída, a marginalidade e a pobreza estrutural. A pobreza incluída seria a pobreza 

acidental, às vezes residual ou sazonal, produzida em certos momentos do ano; a 

marginalidade, uma pobreza produzida pelo processo econômico da divisão do 

trabalho, internacional ou interna, a qual se admitia que podia ser corrigida; e a 

pobreza estrutural, que equivale a uma espécie de dívida social. Essa última torna-

se globalizada, presente em toda parte do mundo, e, em relação a ela, o processo 

de geração do desemprego conta com a decadência da qualidade nas 

remunerações e também com a participação do Estado, a partir do momento em que 

o poder público se omite dos seus deveres quanto à proteção social.  
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As várias mudanças em curso na esfera do trabalho apresentam novos 

paradigmas, no quais os trabalhadores e as junções dos processos desiguais e 

desordenados levam a diversas consequências na vida social, que reforçam ainda 

mais os problemas do desemprego através da desorganização do mundo do 

trabalho formal capitalista. 

O resultado das mudanças é o desaparecimento ou as grandes 

alterações das áreas de trabalho que ainda existem. Um elemento proveniente 

dessa fase de rápidas e fortes mudanças pode ser verificado no crescimento da 

atividade informal, como mostram frequentemente os veículos de comunicação, a 

qual, na realidade, beneficia os vários desassalariados no que diz respeito à geração 

de renda como forma econômica de subsistência. A informalidade apresenta-se 

como uma das implicações vigentes na sociedade capitalista. Problemas de ordem 

conceitual, social e econômica estão inseridos no estudo das atividades informais. 

As atividades informais aumentam cada vez mais diante dessa situação, 

em que parte da população está distante das condições dignas de se viver na 

cidade. Nessas condições, muitos passam a buscar esse tipo de atividade por 

apresentar certa facilidade para começar, não exigir alta qualificação, os trabalhos 

podem ser temporários, não ser necessário grande investimento de capital para se 

iniciar, dentre outras razões, como aponta Santos (2008a, p. 209) sobre o 

crescimento dessas atividades no comércio:  

 

[...] pelo fato de que para entrar nessa atividade só se tem 
necessidade de pequena soma de dinheiro e pode-se apelar para o 
crédito (pessoal), concedido em dinheiro ou em mercadorias; não é 
necessário ter experiência e é fácil escapar ao pagamento de 
impostos.  

 

A análise do setor informal da economia envolve algumas questões em 

torno de dois circuitos da economia urbana, que são os chamados circuitos superior 

e inferior. Essa análise é feita por Milton Santos, no seu livro O Espaço Dividido, em 

que explica que os motivos que envolvem a existência desses dois circuitos se dão, 

de um lado, em virtude da existência de um grande número de pessoas com salários 

muito baixos ou dependendo de atividades pouco rentáveis e, de outro, uma minoria 

com renda muito elevada. Assim, uma parcela da população pode ter acesso aos 

bens e aos serviços existentes, enquanto a outra não é capaz de usufruir desses 
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elementos, o que resulta na existência de uma grande discrepância no poder de 

consumo, mostrando as desigualdades. Sobre os circuitos superior e inferior, Santos 

(2008a, p. 39) nos traz: 

 

Um dos dois circuitos é resultado direto da modernização 
tecnológica. Consiste nas atividades criadas em função dos 
progressos tecnológicos e das pessoas que se beneficiam deles. O 
outro é igualmente um resultado da mesma modernização, mas um 
resultado indireto, que se dirige aos indivíduos que só se beneficiam 
parcialmente ou não se beneficiam dos progressos técnicos recentes 
e das atividades a eles ligadas.  

 

O circuito chamado de superior, na economia, é tido como um produto do 

aprimoramento da tecnologia, possuindo novas atividades e possibilidades de 

consumo por uma determinada população. O circuito inferior é formado pela parcela 

que sofreu prejuízos por causa da modernização, sendo composto pelos indivíduos 

que lucram muito pouco ou nada dessa modernidade na esfera da tecnologia e nas 

suas atividades. 

 

Como a modernização capitalista tende ao esvaziamento do campo e 
é sempre seletiva, uma parcela importante dos que se dirigiram às 
cidades não pôde participar do circuito superior da economia, 
deixando de incluir-se entre os assalariados formais e só 
encontrando trabalho no circuito inferior da economia [...]. (SANTOS, 
2008c, p. 135). 

 

Silva (2005) enfatiza que o circuito inferior da economia é constituído por 

atividades que apresentam pequenas dimensões em movimentação de capital, mas 

grandes dimensões em número de pessoas ocupadas. Para Montenegro (2006), a 

reflexão sobre o circuito inferior deve ser feita trazendo uma análise sobre o 

processo de precarização do trabalho, que, nos dias de hoje, aumenta a 

vulnerabilidade social e produz diversas formas de trabalho que terminam por 

envolver, de alguma forma, a totalidade do tecido social. Na concepção de Shay 

(2007), a diferença fundamental entre as atividades do circuito inferior e as do 

circuito superior encontra-se baseada na tecnologia e na organização, incluindo, 

portanto, os recursos materiais e humanos.  
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Um ponto interessante colocado por Santos (2008a) é em relação aos 

vendedores de ruas, os quais podem ser uma resposta às necessidades do circuito 

superior do comércio e da fabricação.  

 

Essas atividades também podem ser uma resposta às necessidades 
próprias do circuito superior do comércio e da fabricação. Os 
comerciantes usam os vendedores de rua para fugir ao pagamento 
dos impostos, para poder empregar menores e velhos, para ir ao 
encontro de uma clientela que não tem tempo ou não gosta de entrar 
nas casas de comércio, ou ainda, para escoar os produtos não 
vendidos ou invendáveis por diferentes motivos [...]. (SANTOS, 
2008a, p. 218).  

 

Esse apontamento feito por Santos exemplifica como o circuito inferior 

pode também colaborar para que o circuito superior da economia se mantenha. 

Então esse “contato” do ambulante com a mercadoria proveniente do circuito 

superior, de alguma forma, colabora para o mantimento do circuito superior. Esse 

tipo de prática citada no exemplo de Santos (2008a) nos faz crer que muitas vezes a 

legalidade e a ilegalidade podem ter um tipo de ordenamento ou organização do 

qual elas não se desfazem. 

Para Miranda (2005), os camelôs correspondem, em cada período, a uma 

necessidade social. O autor explica da seguinte forma: 

 

Acredita-se que esses sujeitos (camelôs, ambulantes, marreteiros, 
etc.) – com uma presença histórica nas ruas das cidades brasileiras 
– correspondem, em cada período, a uma necessidade social. No 
passado, essa prática respondia a uma certa imobilidade da 
população e, portanto, caracterizava-se, sobretudo, pelo comércio de 
porta em porta. Nos dias de hoje, a prática dos camelôs corresponde, 
especialmente, a uma carência de consumo popular. Nesse sentido, 
a territorialidade desses sujeitos autoriza o consumo de grande parte 
da população que não tem acesso ao circuito superior da economia. 
(MIRANDA, 2005, p. 115). 

 

De fato, muitos tipos de mercadorias não poderiam chegar até as mãos 

de alguns consumidores se não fosse através dos vendedores informais. No bairro 

Alecrim, podemos ver isso através de alguns exemplos de mercadorias, como 
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celulares modernos, video games, equipamentos musicais e outros componentes 

eletrônicos.  
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4 A CONSTRUÇÃO DO SETOR TERCIÁRIO NO BAIRRO ALECRIM  
 

Antes de apresentarmos a conjuntura atual da dinâmica espacial do bairro 

Alecrim, tomando como foco a atividade comercial, é necessário retomarmos, 

embora de maneira breve e sucinta, como se deu o início da atividade comercial em 

Natal e no Alecrim ao longo dos anos, para que seja possível compreender as 

razões que fizeram do Alecrim um bairro com forte caráter comercial, reconhecido 

pela característica de popular. 

 

4.1 O INÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL EM NATAL: RIBEIRA, CIDADE ALTA E 
ALECRIM 

 

De acordo com Gomes, Silva e Silva (2000), o primeiro cenário de 

terciário na cidade de Natal se iniciou, aproximadamente, no final do século XVII e 

início do XVIII, havendo uma prestação de serviços bastante simples, representada 

por sapateiros, alfaiate, ferreiro, alguns jornais etc. Os bairros Ribeira, Cidade Alta e 

Alecrim foram as primeiras territorialidades urbanas controladas e moldadas pelo 

terciário.  

Na cidade de Natal, o primeiro bairro que já apontava diversidade 

comercial era a Ribeira. Gomes, Silva e Silva (2000, p. 74) acrescentam: 

 

 [...] o bairro Ribeira se constitui como a área mais importante, pela 
diversidade das atividades comerciais desenvolvidas, sendo 
considerado um entreposto comercial através do qual se escoavam 
alguns produtos da economia estadual. 

 

De acordo com Cascudo (2010), a Ribeira era o bairro da maioria dos 

homens ricos de Natal, do comércio mais variado, das grandes lojas, das casas 

comerciais e das empresas. Comércio dos artigos de luxo, bancos, alfaiatarias, 

perfumarias, lanchonetes, empresas de navegação etc. Assim, a Ribeira era o bairro 

dos comerciantes, sendo, portanto, o bairro mais movimentado da cidade.  

Contudo, a Ribeira entrou em um processo de decadência, no que se 

refere à sua dinâmica comercial, como nos esclarece Nascimento (2003, p. 84-85):  

 



76 
 

Entretanto, com o passar do tempo, a Ribeira perdeu muito de sua 
alegria, movimento e importância comercial. Assim, até o fim da 
Segunda Guerra Mundial, este bairro ainda ostentava a 
predominância de sua vida comercial. Deste período pra cá entrou 
em decadência, pois quase tudo de importante, no que se refere ao 
comércio varejista e de serviços, transferiu-se para o centro da 
cidade, onde se encaminharam as filiais de bancos, casas de 
comércio e muitos outros serviços que até então só se encontrava na 
Ribeira. 

 

Com o passar do tempo, a atividade comercial passou a ser um ponto 

marcante do bairro Cidade Alta, o qual deixou de ser predominantemente 

residencial. Assim, a Cidade Alta se apresentava como um pequeno bairro destinado 

à alta burguesia de Natal. 

 

Todavia, com o passar do tempo e com a decadência do comércio da 
Ribeira, o comércio do centro da cidade cresceu, entretanto, voltado 
para uma clientela de melhor poder aquisitivo que se formara na 
cidade. Nele, a alta sociedade tinha seus anseios de consumo 
atendidos, principalmente com relação a roupas de última moda, 
lojas de eletrodomésticos, móveis etc., uma vez que o bairro 
começava a modificar seu aspecto de residencial para comercial. É 
neste momento (pós-segunda guerra) que muitas residências se 
transformam em casas comerciais, desfigurando substancialmente o 
aspecto original do bairro. (NASCIMENTO, 2003, p. 87). 

 

A partir da década de 1960, deu-se o apogeu da Cidade Alta como bairro 

comercial, onde praticamente todas as suas ruas e grandes avenidas se tornaram 

comerciais, e a diversificação do comércio e serviços ficou cada vez mais notória. 

Bancos e grandes lojas passaram a compor o seu cenário, que crescia nas décadas 

de 1970 e 1980. Porém, a partir da década de 1990, passou a haver uma diminuição 

na vida comercial da Cidade Alta, por razões diversas, tais como: falta de 

segurança, ausência de estacionamento, falta de incentivo das autoridades, 

mudança de muitos comerciantes para outras localidades da cidade por questões de 

melhor rentabilidade e também pelos consumidores de alta renda que passaram a 

preferir fazer suas compras nos shoppings centers. Com isso, aos poucos, o seu 

cenário de área central de atividade comercial para a população de alto poder 

aquisitivo foi sendo modificado. Nos dias atuais, grandes magazines ainda compõem 
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o bairro Cidade Alta, mas boa parte das lojas que fazem parte do seu contexto são 

as que possuem caráter popular. 

O Alecrim foi o quarto bairro da cidade de Natal, seguindo uma ordem 

cronológica, e começou a ser lentamente povoado no final do século XIX, recebendo 

o nome de Refoles e apresentando um aspecto sertanejo. Com uma população 

composta de camponeses e viajantes, aos poucos, foram surgindo locais para a 

acomodação desses negociantes que vinham de outros lugares.  

Os moradores iniciais eram de origem interiorana e tornaram-se, com o 

passar do tempo, os comerciantes da localidade, dando preferência ao Refoles, em 

relação a outros lugares que se mostravam mais vazios e próximos da cidade, 

devido à qualidade da terra fértil que se encontrava próximo das residências 

existentes. O Alecrim era um bairro sertanejo, apresentando uma simplicidade de 

vida.  

Com o acesso para o sertão, pela estrada que ligava à cidade de 

Macaíba, a vinda de pessoas oriundas do interior, e também de outros estados, 

tornou-se mais intensa, passando, gradativamente, a ter uma importância comercial 

significativa na cidade e uma expansão ligando-se cada vez mais aos outros bairros.  

Alguns acontecimentos mostraram-se importantes, ainda na década de 

1940, para a expansão e consolidação do Alecrim, como a influência da Segunda 

Guerra Mundial, a construção da Base Naval de Natal, do hospital da Policlínica e, 

principalmente, o comércio, que estava cada vez mais se firmando.  

À medida que o Alecrim ganhava forma, o seu comércio, que desde o 

princípio mostrava o seu diferencial por apresentar-se mais popular, crescia 

rapidamente. Dessa maneira, já nos anos de 1970, o bairro apresentava-se bem 

consolidado como o mais populoso da cidade e já mostrava claramente uma 

vocação para o comércio de artigos populares, que era bastante diversificado com a 

instalação de várias lojas de eletrodomésticos, revendedoras de automóveis, 

butiques, farmácias, lanchonetes e um considerável número de camelôs, que é o 

ponto marcante do comércio informal do bairro Alecrim. Nesse período, eram as ruas 

Coronel Estevam, Manoel Miranda, Presidente Bandeira, Doutor Mário Negócio e 

Amaro Barreto as principais responsáveis pela estrutura comercial do bairro, e até 

os dias atuais continuam mantendo a importância no que diz respeito ao caráter de 

concentração de comércio e de serviços no bairro. Essa concentração comercial 

acarretou o surgimento de ruas especializadas, como a avenida Amaro Barreto, 
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onde há concentração de óticas, bem como de lojas que vendem calçados e roupas; 

na avenida Presidente José Bento, há um trecho especializado em materiais e 

serviços eletrônicos, como também de autopeças e serviços para carros, entre 

outros.  

 

 

FIGURA 10 – Concentração de lojas de componentes eletrônicos na avenida      
Presidente José Bento 
Fonte: Marcos Paulo, 2010. 
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  FIGURA 11 – Concentração de lojas de autopeças e serviços automotivos 
  Fonte: Marcos Paulo, 2010. 

 

Segundo Corrêa (1995), as áreas especializadas são consequências do 

processo de coesão, que pode ser definido como o movimento que leva as 

atividades a se localizarem juntas. Sobre isso, o autor ainda acrescenta:  

 

Apesar de não manterem ligações entre si, como as lojas varejistas 
de mesma linha de produtos, formam um conjunto funcional que cria 
um monopólio espacial, atraindo consumidores, que têm assim a 
possibilidade de escolher entre vários tipos, marcas e preços. As 
ruas especializadas em móveis, autopeças, lustres e confecções no 
atacado são exemplos típicos de coesão de firmas de uma mesma 
linha de produtos. (CORRÊA, 1995, p. 56-57). 

 

Alguns trabalhos sobre o bairro enfatizam uma ligação da dinâmica 

comercial do Alecrim com a feira ali existente, por volta de 1920, a ponto de 

afirmarem que a feira foi a precursora da imensa atividade comercial que o bairro do 

Alecrim possui.  

Notoriamente, tem sido crescente o comércio varejista em Natal, o que 

vem a tornar atrativas novas áreas que surgem. Porém, o comércio do Alecrim tem 

se firmado como um dos mais importantes e dinâmicos da cidade, principalmente 
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pela peculiaridade da concentração de atividades informais lá existentes, fazendo 

com que as diversas mudanças na sua estrutura sirvam de estímulo para a 

investigação das suas condições. A informalidade se consolida nessa porção do 

território da cidade através das mais diversas atividades de comércio e serviço, 

como oficinas mecânicas, borracharias, consertos de eletrodomésticos, marcenarias, 

sucatas de automóveis, vestuário, bares, lanchonetes, artigos sertanejos e 

pecuários, dentre muitas outras. O elo do Alecrim com o comércio de caráter popular 

faz com que essa presente ligação sirva de referência para a compreensão do seu 

espaço urbano e de sua dinâmica territorial. 

 

4.2 A ESPACIALIDADE DO TERCIÁRIO NO ALECRIM NA ATUALIDADE 

 

O bairro Alecrim possui grande destaque na cidade de Natal no que se 

refere à atuação comercial. Há uma diversidade de atividades que compõem o seu 

território através de relações que convergem à sua dinâmica espacial. De acordo 

com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (2009), a zona leste de 

Natal é a região administrativa da cidade que detém 31% de toda a atividade 

empresarial, e o bairro do alecrim é o maior concentrador de comércio varejista, 

quando comparado aos demais bairros da região administrativa leste, com um 

percentual de 40%.  

De acordo com os dados do SEBRAE (2010), o bairro Alecrim possui 

3.044 empreendimentos comerciais. Na pesquisa do Cadastro Empresarial do Rio 

Grande do Norte (CEMP) realizada pelo SEBRAE, é possível verificar as formas de 

funcionamento dos empreendimentos presentes no bairro Alecrim, conforme aponta 

a Tabela 1: 
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TABELA 1 

Tipo de empreendimento 
 

Forma de 
Funcionamento  

Número de negócios  Percentual (%)  

Associação ou Sindicato  4 0,13% 

Cooperativa  1 0,03% 

Empresa individual 

(antiga firma individual) 
841 27,63% 

Fundação  2 0,07% 

Outras organizações 
sem fins lucrativos  30 0,99% 

Sociedade Anônima  16 0,53% 

Sem constituição  1.192 39,16% 

Setor Público  26 0,85% 

Sociedade Ltda.  712 23,39% 

Não Informado  220 7,23% 

Total  3.044 100% 
Fonte: SEBRAE, 2010 
 

Tendo por base a pesquisa de coleta de dados do CEMP, com a 

finalidade de obtermos um número preciso de empreendimentos presentes no 

território comercial do bairro Alecrim associados a atividades econômicas que visam 

o fim lucrativo, devemos extrair as seguintes categorias do total de 3.044 

empreendimentos existentes e identificados no levantamento: associação ou 

sindicato, fundação, setor público e outras organizações sem fins lucrativos. Esse 

fato se dá devido a essas categorias aqui citadas serem consideradas entidades 

sem fins lucrativos. A Tabela 2 a seguir pretende mostrar o número de 

empreendimentos existentes no bairro que exercem atividades com retorno 

econômico, dentro da realidade vivida no Alecrim. 
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TABELA 2 
Tipo de empreendimento com atividades econômicas lucrativas 

 
Forma  de 
Funcionamento  

Número de negócios  Percentual (%)  

Cooperativa  
1 

0% 

Empresa individual 

(antiga firma individual) 
841 

28% 

Sociedade Anônima  
16 

1% 

Sem constituição  
1.192 

40% 

Sociedade Ltda.  
712 

24% 

Não Informado  220 7% 
Total  2.982 100% 

Fonte: SEBRAE, 2010. 
 

Esses dados também podem ser visualizados através de um gráfico que 

contempla os tipos de empreendimentos que visam o lucro econômico, de acordo 

com as formas de funcionamento, através de representações percentuais.  



83 
 

 

 

   GRÁFICO 3 – Tipo de empreendimento com atividades econômicas lucrativas 
   Fonte: SEBRAE, 2010. 

 

De acordo com o Cadastro Empresarial do Rio Grande do Norte (CEMP), 

realizado pelo SEBRAE, as definições para o tipo de funcionamento das atividades, 

existentes na Tabela 2, são as seguintes:  

• Cooperativa: as cooperativas são regidas por uma Legislação específica, a 

Lei 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que as define como uma associação 

independente de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas 

necessidades e aspirações econômicas, sociais e culturais em comum, 

através de uma organização, com força de pessoa jurídica, voltada a buscar, 

numa economia de mercado, o justo preço de seus produtos e serviços, por 

meio da solidariedade e da ajuda mútua, de propriedade conjunta e gestão 

democrática; 

• Empresa Individual (antiga firma individual): tem apenas um representante. 

Nesse caso, a razão social da empresa é o próprio nome da pessoa. O 

documento de constituição é a Declaração de Firma Individual; 

• Sociedade Anônima (S/A): é constituída de dois ou mais sócios. O número de 

sócios é limitado (empresa de capital fechado). O documento de constituição 

é o Contrato Social; 
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• Sem Constituição: é aquela empresa que funciona normalmente em um local 

específico, mas não tem registro. Ou seja, não tem CNPJ (Cadastro Nacional 

das Pessoas Jurídicas), Inscrição Estadual, Declaração de Firma Individual ou 

Contrato Social;  

• Sociedade LTDA: é constituída de dois ou mais sócios. O número de sócios é 

ilimitado (empresa de capital fechado). O documento de constituição é o 

Contrato Social.  

 

Durante a nossa pesquisa de campo, realizada para a coleta de dados 

nas empresas formais, verificamos que a maior parte das atividades econômicas 

presentes no bairro Alecrim se dá através do comércio, com 42%, como mostra o 

Gráfico 4: 

 

 

    GRÁFICO 4 – Tipo de atividade econômica do bairro Alecrim 
     Fonte: Pesquisa de campo, 2009 e 2010. 

 

As atividades econômicas, ligadas aos serviços, que são exercidas no 

Alecrim representam 37%. Além disso, verificamos na pesquisa que muitas 

empresas realizam concomitante as atividades de comércio e serviço, como, por 

exemplo, venda e manutenção de equipamentos de informática; comercialização de 

autopeças e manutenção de automóveis; comercialização e manutenção de 

aparelhos celulares, dentre outras. Esses empreendimentos que exercem os dois 

tipos de atividades representam 19% da realidade vivenciada no bairro Alecrim. Em 
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menor escala está a atividade industrial, que abarca 2% da realidade do nosso local 

objeto de estudo. 

A partir dos dados é possível verificar que a maior concentração de 

empresas que realizam atividade de comércio está nas avenidas Presidente 

Bandeira e Coronel Estevam e na rua Amaro Barreto. As atividades de serviços têm 

maior concentração nas avenidas Coronel Estevam e Presidente Bandeira, bem 

como na rua dos Canindés. Os mapas 3, 4 e 5 a seguir mostram a distribuição das 

empresas mediante o exercício de suas atividades de comércio e serviços. 
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                  MAPA 3 – Comércio no bairro Alecrim 
                  Fonte: SEBRAE, 2010 e pesquisa de campo, 2010. 
                  Nota: Cartografia e organização de Simon Klecius, 2011. 
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      MAPA 4 – Serviços no bairro Alecrim 

                  Fonte: SEBRAE, 2010 e pesquisa de campo, 2010. 
                  Nota: Cartografia e organização de Simon Klecius, 2011. 
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      MAPA 5 – Comércio e serviços no bairro Alecrim 

                  Fonte: SEBRAE, 2010 e pesquisa de campo, 2010. 
                  Nota: Cartografia e organização de Simon Klecius, 2011. 
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4.3 A RELAÇÃO ENTRE O FORMAL E O INFORMAL  

 

Para a medição do trabalho informal, a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) toma a unidade econômica como ponto de partida. Essa unidade é 

caracterizada pela produção em pequena escala, pelo baixo nível de organização e 

pela quase inexistência da separação entre capital e trabalho, segundo Jakobsen, 

Martins e Dombrowski (2000).  

De acordo com Cacciamali (1982), um marco importante para a 

delimitação teórica de definição do setor informal e sua relação com a economia 

está situado no relatório da OIT sobre Emprego e Renda em Kenya. A finalidade da 

conceituação apresentada nesse relatório era construir uma categoria de análise 

que descrevesse as atividades geradoras de uma renda relativamente baixa e 

aglutinasse os grupos de trabalhadores mais pobres no meio urbano. 

Posteriormente, por meio de políticas de emprego e renda específicas dirigidas a 

esses grupos, seria possível diminuir a sua situação de pobreza e as desigualdades 

de renda ali observáveis. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2003) classifica como 

atividade informal todas as unidades econômicas de propriedade de trabalhadores 

que exercem atividade por conta própria e aquelas cujos empregadores dispõem de 

até cinco empregados, moradores de áreas urbanas, configurando-se a atividade 

principal de seus proprietários ou as atividades secundárias. A base conceitual 

determinada pelo IBGE foi criada em função da aplicação da pesquisa Economia 

Informal Urbana (ECINF), que tem por objetivo produzir informações para o estudo e 

o planejamento do desenvolvimento socioeconômico do país. Tal proposta, 

baseando-se na sua definição, mostra uma parcela de ineficiência, pelo fato de não 

coincidir com a realidade vivida no cotidiano dos indivíduos que se inserem nesse 

tipo de trabalho. Essa definição, por exemplo, deixa de incluir as atividades 

desenvolvidas por trabalhadores residentes em áreas rurais, bem como os 

empregados domésticos (que não possuem carteira assinada) e os ambulantes – 

que não possuem unidade fixa e há dificuldade em sua localização.  

Várias definições surgem a respeito da informalidade. De acordo com 

Prado (1991), a economia informal recebe diversas denominações, como informal, 

oculta, subterrânea, submersa, paralela, negra, não oficial ou, em forma sintética, 

criptoeconomia. O autor ainda acrescenta: 
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A mera existência dessa incrível diversidade de nomenclatura já 
evidencia a falta de consenso sobre seus elementos e 
características, embora todas elas sejam inegavelmente, 
convergentes no sentido de expressar a mesma ideia comum: o 
desvio da normalidade. (PRADO, 1991, p. 22, grifo do autor). 

 

O desdobramento crescente da economia nacional em dois segmentos, o 

formal e o informal, provoca uma espécie de cisão social que apresenta 

consequências. Porém, devemos reconhecer que, cada vez mais, torna-se difícil 

fazer uma separação do que é “formal” e “informal”, pelo fato de ambos estarem, de 

alguma maneira, ligados. A realidade da informalidade está inserida, de certo modo, 

na vida comercial de muitos empreendimentos que pertencem ao meio considerado 

formal, no qual há o registro das empresas através do Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ), estando regularizados conforme exigências da lei. Malaguti (2000) 

ressalta na sua obra que a informalidade é como uma dimensão atemporal da 

sociedade do capital, sendo de alguma forma sempre presente e podendo ocorrer 

de maneiras distintas. Uma dessas formas de representação está na própria origem 

das empresas – pois grande parte teve seu início na informalidade – ou na 

existência de empresas do setor formal que se utilizam de mão de obra sem vínculo 

empregatício ou qualquer registro em carteira de trabalho, por exemplo. O autor traz 

algumas explicações quanto à ligação de elementos informais que podem estar 

contidas na dita “formalidade” e elementos formais que podem estar inseridos na 

dita “informalidade”. Para tal, ele usa o seguinte exemplo:  

 

Como poderíamos caracterizar a funcionária pública, esposa do 
ambulante, que trabalha na rua ao seu lado e financia a compra das 
mercadorias expostas? Seria ela uma trabalhadora informal? 
Dificilmente, dado que ela é também funcionária pública. Seria, 
então, uma trabalhadora formal? Dificilmente, dado que também 
trabalha na rua, vendendo mercadorias de sua propriedade. 
(MALAGUTI, 2000, p. 103). 

 

Isso mostra o quanto a dinâmica existente no mundo do trabalho tem se 

tornado cada vez mais complexa, tanto para a compreensão dos indivíduos que 

compõem a sociedade quanto para as ações do Estado.  
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A economia informal tem uma espécie de seletividade própria, pois 

costuma se iniciar e se estender àquelas atividades que apresentam condições de 

gerar ganhos relativamente mais fáceis que os que seriam obtidos formalmente, sob 

a lei, e que se distinguem conforme o surgimento das necessidades cotidianas. 

Nesse sentido, Prado (1991, p. 42) faz a seguinte colocação: 

 

Assim, com a exclusão de certas condutas criminosas proscritas pela 
sociedade e pela lei, há um crescente e cambiante elenco de 
atividades econômicas que, de alguma forma, passam à 
marginalidade. Hoje, pode ser o jogo de azar, amanhã, o comércio 
de certas mercadorias; hoje o câmbio da moeda estrangeira, amanhã 
o aborto; hoje; a venda de “proteção” contra assaltantes, amanhã, a 
“pirataria” de softwares de informática etc. As atividades se 
marginalizam segundo a velha lei da oferta e da procura [...]. 

 

Quanto aos custos em níveis econômicos para a formalidade é possível 

identificar dois – que dizem respeito ao acesso à atividade – e os de permanência. 

No tocante ao acesso à atividade econômica da forma considerada oficial, há a 

necessidade de seguir alguns requisitos legais que implicam gastos provenientes 

das exigências das regulamentações e dos tributos necessários para iniciar 

atividades. A permanência na atividade econômica, como foi citado, também é algo 

que requer custos, pois as atividades devem seguir novas regulamentações de 

administração, fiscalização, leis trabalhistas e tarifárias. Dessa forma, entram em 

questão a rentabilidade das empresas, como também a continuação e o possível 

progresso destas. 

A escolha pela informalidade passa a ser vista de forma positiva no que 

diz respeito aos seus gastos econômicos serem, a princípio, menores; no entanto, 

em longo prazo, pode vir a se tornar um negócio totalmente inviável. Para os 

trabalhadores que optaram pelo exercício desse tipo de atividade, o custo da 

informalidade está na falta da proteção trabalhista ou previdenciária. Para os 

informais, o único bem que eles possuem é o seu próprio trabalho. Devido a isso, 

sofrem com a instabilidade que pode ser percebida tanto na falta da segurança 

pessoal deles, como também na incerteza de não terem as perspectivas exatas de 

lucros ou perdas. 

O território se reproduz através das práticas espaciais que se dão no 

cotidiano. São as ações e as relações da sociedade que são capazes de recriar 
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através de suas possibilidades e necessidades um novo tecido urbano. O trabalho é 

um tipo de prática social que viabiliza a reconstrução do espaço e o surgimento de 

territórios, principalmente quando se instala a crise estrutural do desemprego. 

Assim, novas formas de sobrevivência são criadas.  

A prática dos trabalhadores informais expressa uma das diversas 

territorialidades alternativas construídas, através da experiência da escassez 

(SANTOS, 2008), sendo capaz de estabelecer espaços que para esses 

trabalhadores são positivos para amenizarem a dura realidade política, econômica e 

social do local em que vivem. 

 

4.3.1 Alguns aspectos da relação formal x informal na realidade do bairro 
Alecrim 

 

A atividade informal se faz mais do que presente na realidade natalense, 

especialmente no nosso local objeto de estudo, o bairro Alecrim. Mas, essa 

presença vai além da primeira lembrança que várias pessoas podem ter ao 

remeterem-se aos trabalhadores vendendo sua mercadoria nas ruas, ou fixados nas 

calçadas, cujos produtos não têm nota fiscal ou são falsificados, por exemplo. Pela 

concepção de Malaguti (2000), temos consciência de que, muitas vezes, o informal 

pode estar contido no que é considerado formal, como já mencionado. Quando 

falamos isso, podemos nos reportar à realidade da vida empresarial, composta por 

exigências e regulamentações que partem da legalidade do Estado. Porém, para se 

manterem, as empresas usufruem, muitas vezes, também de meios ilegais. 

Montenegro (2006, p. 45) fala da relação do formal e do informal que existe em 

algumas empresas: 

 

Por outro lado, a organização das micro e pequenas empresas no 
circuito inferior tende a misturar elementos ditos “formais” e 
“informais”. Muitas vezes constituem estabelecimentos registrados 
com trabalhadores com carteira assinada, em outras ocasiões 
compreendem empresas registradas mas que não trabalham com 
mão de obra com carteira assinada; outras vezes têm parte de seus 
empregados registrados e parte não, especialmente a mão de obra 
familiar. Em certos casos esses pequenos estabelecimentos podem 
trabalhar com mão de obra com carteira assinada e não pagar outros 
impostos, ou podem até mesmo constituir estabelecimentos não 
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registrados que trabalham com empregados sem carteira e que não 
pagam nenhum tipo de benefício social. 

 

Na nossa pesquisa in loco, realizada no bairro Alecrim, procuramos 

verificar algumas dessas questões que implicam o envolvimento desses dois setores 

da economia, observando como o informal pode estar contido no formal. 

Tomando por base os dados empíricos colhidos no momento das 

entrevistas, foi possível verificar que 71% das empresas iniciaram suas atividades 

ainda na informalidade e 29% das empresas começaram suas atividades já com o 

registro do CNPJ, conforme aponta o Gráfico 5: 

 

 

         GRÁFICO 5 – Origem das empresas do bairro Alecrim 
             Fonte: Pesquisa de campo, 2009 e 2010. 
 

Durante a coleta das informações, os entrevistados que afirmaram terem 

iniciado seu negócio de maneira formal enfatizaram que já possuíam outros 

empreendimentos em outros bairros da cidade de Natal, iniciando posteriormente 

seu negócio no Alecrim. Assim, por já terem a experiência e o conhecimento quanto 

aos trâmites burocráticos pertinentes à abertura de empresa, ao resolveram iniciar a 

atividade empresarial no bairro Alecrim, já tiveram o cuidado de começar com a 

legalização da empresa frente à Receita Federal. Outros afirmaram que optaram por 

iniciar o negócio sem a regulamentação legal pelo fato de desejarem primeiro 
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experimentar a viabilidade e o retorno financeiro da sua atividade para depois 

buscarem os órgãos responsáveis e realizarem o registro formal. 

Com a realização da pesquisa de campo, constatou-se que não é apenas 

no que se refere ao surgimento das empresas que se dá a informalidade. Ao 

analisarmos a questão do vínculo empregatício existente entre os empresários e os 

seus funcionários, verificamos que em boa parte dos negócios considerados formais 

há a presença de funcionários trabalhando de forma ilegal, sem o devido vínculo 

empregatício com registro da carteira de trabalho, conforme assegura o Ministério do 

Trabalho e Emprego. De acordo com a pesquisa in loco, 29% das empresas 

possuem funcionários sem carteira assinada e 71% apresentam todos os seus 

funcionários com carteira assinada, como aponta o Gráfico 6: 

 

 

   GRÁFICO 6 – Vínculo empregatício dos funcionários nas empresas do Alecrim 
   Fonte: Pesquisa de campo, 2009 e 2010. 

 

Os empregadores entrevistados expuseram razões diversas para a não 

realização do registro da carteira, e algumas delas são: falta de recursos financeiros, 

tempo de adaptação do funcionário, falta de interesse do próprio empregador e 

contratação sazonal. 

Outro fato verificado na pesquisa junto aos empreendimentos foi a 

questão relacionada à Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), na 

qual cada empresa, ao ser formalizada junto à Receita Federal, passa a possuir um 

código da CNAE que irá representar as atividades econômicas exercidas por essa 
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empresa, de caráter primário e secundário. De acordo com o IBGE (2007), a 

definição de CNAE é a seguinte:  

 

A CNAE é a classificação oficialmente adotada pelo Sistema 
Estatístico Nacional na produção de estatísticas por tipo de atividade 
econômica, e pela Administração Pública, na identificação da 
atividade econômica em cadastros e registros de pessoa jurídica. [...] 
Servem para classificar as unidades de produção de acordo com a 
atividade que desenvolvem, em categorias definidas como 
segmentos homogêneos quanto à similaridade de funções 
produtivas. 

 

Muitos empreendimentos exercem atividades econômicas que não estão 

inseridas no seu registro da CNAE, o que é um tipo de ação inadequada. Durante a 

pesquisa de campo, essa realidade pôde ser vista, e muitos empresários informaram 

que passaram a adotar outras atividades ou serviços, além do que foi especificado 

para sua empresa no momento do registro, pelo fato de enxergarem novas 

possibilidades de rentabilidade financeira. Foi uma forma por eles encontrada de 

adaptarem seu negócio às necessidades do mercado, da clientela, 

consequentemente, um retorno financeiro positivo. 

Outro elemento pertinente ao comércio dito formal envolve questões de 

ordem tributária. É sabido que muitas empresas não emitem a nota fiscal, que está 

relacionada ao recolhimento de impostos pela Receita Federal. É uma ilegalidade 

também presente em muitas empresas, mas raríssimas admitem quando indagadas 

nesse questionamento.   
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4.3.2 A atividade informal e a construção de territ órios no Alecrim 

 

Tratando-se da cidade de Natal, o comércio informal está fortemente 

presente na paisagem urbana do bairro Alecrim, no qual territórios são criados por 

aqueles que exercem esse tipo de atividade. Assim, é importante ratificar que o seu 

comércio se firma cada vez mais devido ao fato de estar voltado para as classes 

mais populares da cidade. Quanto maiores os problemas econômicos para a 

população, mais ela recorre ao comércio informal, contribuindo para o aumento 

dessa categoria.  

Na paisagem urbana do Alecrim é possível ver a concepção da posse do 

território realizada pelos camelôs nas calçadas, mesmo que temporária. A prática 

dos trabalhadores informais demonstra uma territorialidade construída, possuindo 

uma raiz direta com o processo atual de crescimento da exclusão do mercado formal 

de trabalho. 

Segundo Gomes, Silva e Silva (2000), o bairro Alecrim oferece à sua 

clientela produtos populares, o que condiz com a realidade da população que 

consome no bairro, pela razão de ela possuir baixo poder aquisitivo. Assim, uma 

marcante característica no comércio do Alecrim é, inegavelmente, a presença da 

atividade informal. É enorme o número de indivíduos que se instalaram no bairro ou 

trafegam em suas ruas vendendo diversos artigos de caráter popular, como roupas, 

panelas, artigos de couro, sapatos, CDs, DVDs etc. Além disso, ao longo dos anos, 

o bairro passou por mudanças, dentro de sua estrutura urbana, diretamente ligadas 

à atividade informal. A sua dinâmica econômica está fortemente associada à 

rentabilidade que muitos buscam através do trabalho de caráter informal que 

realizam. Essas atividades exercitadas no Alecrim têm trazido uma gama de conflitos 

entre camelôs, fiscais da prefeitura e comerciantes formais. Muitos dos camelôs 

colocam suas bancas nas calçadas das lojas, como mostram as Figuras 12 e 13: 
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FIGURAS 12 e 13 – Camelôs instalados nas calçadas das lojas do Alecrim 
Fonte: Andria Carla, 2008. 
 
 

Quanto a essa questão da posse territorial dos camelôs nas calçadas das 

lojas, durante a pesquisa de campo, tivemos conhecimento de que alguns 

proprietários permitem essa apropriação dos camelôs, em troca de um pagamento 

mensal. 

Apesar da tentativa de acomodação dos camelôs por parte da Prefeitura 

Municipal do Natal com a criação do Camelódromo do Alecrim (Figuras 14 e 15), que 

se encontra na avenida Presidente Bandeira, eles continuam a dominar a paisagem 

comercial das principais ruas e avenidas do bairro. De acordo com a Associação do 

Camelódromo, essa construção possui 415 boxes, e os seus associados pagam 

uma taxa mensal que é revertida para a manutenção da Associação e de algumas 

necessidades do camelódromo, como limpeza, vigilância e alguns pequenos reparos 

na infraestrutura do local, quando necessários.  

 

   

FIGURAS 14 e 15 – Camelódromo do Alecrim 
Fonte: Andria Carla, 2008. 
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A ação de transferir os camelôs para os locais estabelecidos pela 

prefeitura foi realizada sob o pretexto de desafogar as vias públicas e as calçadas, 

facilitando ainda mais a livre circulação das pessoas e minimizando a concorrência 

com o comércio formal, cumpridor das obrigações fiscais. Porém, o fato de muitos 

camelôs estarem ainda presentes nas ruas do Alecrim mostra a abrangência que a 

informalidade possui e como é crescente. Mas, levando em consideração a 

realidade do Alecrim, mediante as questões apontadas, durante a coleta de 

informações na pesquisa de campo realizada na Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos (SEMSUR), uma outra razão para essa ocupação de ambulantes nas 

calçadas é o fato de que algumas pessoas proprietárias de boxes no camelódromo 

passaram a alugá-los, voltando a se instalarem novamente nas ruas. Nas entrevistas 

realizadas com alguns camelôs, alguns confirmaram a ocorrência desse tipo de 

prática. O que podemos extrair disso é que a prática dos camelôs se realiza na 

dimensão do cotidiano, aproveitando as oportunidades e as lacunas de uma ordem 

dominante, sendo capazes de construir redes de sociabilidade que colaboram para 

sua permanência no território. 

Algumas possíveis soluções foram expostas tanto pelos camelôs 

presentes no camelódromo como pelo órgão responsável pela sua organização e 

fiscalização em Natal, a SEMSUR, no que se refere às melhorias das condições 

desses trabalhadores que estão nas ruas e também no camelódromo, bem como do 

centro comercial do Alecrim. Para os trabalhadores informais, seria interessante a 

construção de outro local em substituição ao que já existe ou a ampliação do 

camelódromo, além de mais eficácia na limpeza e na segurança da área, 

possibilitando maior adequação e conforto para eles e seus clientes. Para a 

SEMSUR, o ideal é a prática periódica do recadastramento dos informais, a 

proibição quanto ao aluguel do box, a remoção dos trabalhadores informais com 

bancas nas ruas e uma possível ampliação do camelódromo. 

É pelo fato de, inegavelmente, o setor informal estar nitidamente presente 

na dinâmica do espaço que há uma certa tolerância recíproca, com a consequente 

aceitação de um mínimo de normatividade que parte até do poder público. O 

território dos camelôs já está tão consolidado que o Estado necessita desenvolver 

algumas práticas voltadas para ele, como a criação de órgãos que se 
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responsabilizam por sua fiscalização, elaboração de projetos e tentativas de 

controle.  

Os trabalhadores informais constroem territórios, são integrantes do 

espaço e contribuem fielmente para a sua dinamicidade. Eles compõem a paisagem 

urbana do cotidiano de muitas localidades. A própria situação em que se encontram, 

na busca de formas alternativas de sobrevivência, faz com que a sua presença no 

território se torne crítica, instalando, segundo Santos (2008c, p. 132-133), uma 

política dos de baixo que é “alimentada pela simples necessidade de continuar 

existindo”. 

Procuramos deixar evidente que a questão da informalidade é um ponto 

que não pode deixar de ser lembrado quando mencionamos as atividades 

comerciais presentes no bairro Alecrim. Vale salientar a classificação feita na Tabela 

2, em que os empreendimentos identificados como sem constituição (com um 

número de 1.192 empresas) representam a quantidade de empreendimentos 

informais presentes no bairro. Assim, ao subtrairmos esse número de empresas sem 

constituição jurídica, do total de 2.982 empresas que exercem atividade econômica 

identificadas no bairro, podemos considerar que há, na verdade, 1.790 

empreendimentos formais no Alecrim exercendo suas atividades econômicas. 

Abaixo está a representação em percentual das empresas formais (com constituição 

jurídica) e informais (sem constituição jurídica):  

 

 

   GRÁFICO 7 – Tipo de empreendimento com atividades econômicas lucrativas 
      Fonte: SEBRAE, 2010. 
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Ainda fazendo a relação com os negócios de caráter informal gerados no 

bairro, não podemos deixar de levar em consideração um dos elementos mais 

visíveis no Alecrim: os camelôs. No ano de 2008, foi realizado um cadastramento 

pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, órgão municipal da cidade de Natal 

responsável pela administração, controle e fiscalização das áreas direcionadas para 

a atividade informal, além de outras atribuições. O fato de haver na esfera municipal 

um órgão responsável por uma tentativa de organização explicita mostra a 

importância que esse tipo de atividade e economia representa para o Estado.  

A SEMSUR realizou um Levantamento Ambiental/Urbanístico dos 

camelôs das ruas e calçadas presentes no bairro Alecrim, fazendo um 

cadastramento desses trabalhadores de acordo com as ruas em que se 

encontravam, dividindo-os por setores e adotando essa classificação como forma de 

facilitar a realização do levantamento. Foram cadastrados 392 camelôs, como 

apresenta a Tabela 3, identificando a quantidade de camelôs conforme o território 

que ocupavam no Alecrim, bem como a localização correspondente. 

 
 

TABELA 3 
Levantamento dos camelôs presentes no bairro Alecrim 

 
SETOR LOCALIZAÇÃO QUANTIDADE  

A 
Av. Coronel Estevam (trecho entre a av. Presidente 

Bandeira e a rua Presidente Quaresma) 
30 

B 
Av. Coronel Estevam (trecho entre a av. Presidente 

Bandeira e a rua Presidente Quaresma) 
25 

C 
Av. Coronel Estevam (trecho entre a av. Presidente 

Bandeira e a rua Presidente Quaresma) 
25 

D 
Av. Coronel Estevam (trecho entre a av. Presidente 

Bandeira e a rua Presidente Quaresma) 
15 

E 
Av. Coronel Estevam (trecho entre a av. Presidente 

Bandeira e a rua Presidente Quaresma) 
21 
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F 
Av. Coronel Estevam (trecho entre a av. Presidente 

Bandeira e a rua Presidente Quaresma) 
22 

G 
Av. Coronel Estevam (trecho entre a av. Presidente 

Bandeira e a rua Presidente Quaresma) 
17 

H 
Av. Coronel Estevam (trecho entre a av. Presidente 

Bandeira e a rua Presidente Quaresma) 
12 

I 
Av. Presidente Bandeira (trecho entre a av. Coronel 

Estevam e a rua dos Canindés) 
48 

J 
Av. Presidente Bandeira (trecho entre a av. Coronel 

Estevam e a rua Leonel Leite) 
35 

K 
Rua Leonel Leite (trecho entre a av. Presidente 

Bandeira e rua Presidente José Bento) 
29 

L 
Av. Presidente Bandeira (trecho entre a rua Leonel 

Leite e a av. Manoel Miranda) 
31 

M 
Av. Manoel Miranda (trecho entre a av. Presidente 

Bandeira e a  rua Presidente José Bento) 
16 

M 

Rua Doutor Mário Negócio (trecho entre a av. 

Presidente Bandeira e a rua Presidente José 

Bento) 

17 

M 
Av. Presidente Bandeira (trecho entre a rua Doutor 

Mário Negócio e a rua Cabugi) 
05 

M 
Av. Presidente Bandeira (trecho entre a av. Amaro 

Barreto e a rua Cabugi) 
05 

M 
Av. Amaro Barreto (trecho entre a av. Presidente 

Bandeira e a rua Presidente Quaresma) 
10 

M 
Av. Amaro Barreto (trecho entre a av. Presidente 

Bandeira e a av. Alexandrino de Alencar) 
03 
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N 
Av. Presidente Quaresma (trecho entre a av. 

Amaro Barreto e a av. Coronel Estevam) 
18 

N 
Av. Coronel Estevam (trecho entre a av. Presidente 

Quaresma e a av. Alexandrino de Alencar) 
08 

TOTAL 392 

   Fonte: SEMSUR, 2008. 
 

Analisando os dados da SEMSUR, podemos verificar que os corredores 

viários com maior concentração de camelôs são, em sentindo decrescente: as 

avenidas Coronel Estevam e Presidente Bandeira, a rua Leonel Leite, a avenida 

Presidente Quaresma, a rua Doutor Mário Negócio, a avenida Manoel Miranda e a 

avenida Amaro Barreto. A Tabela 4 aponta a concentração territorial desses camelôs 

nas ruas e avenidas (Figuras 16 e 17), em proporção numérica, segundo os dados 

da SEMSUR: 
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TABELA 4 
Número de camelôs distribuídos no bairro Alecrim 

 
DISTRIBUIÇÃO DOS CAMELÔS NO BAIRRO ALECRIM  

AVENIDA CORONEL ESTEVAM 175 

AVENIDA PRESIDENTE BANDEIRA 124 

RUA LEONEL LEITE 29 

AVENIDA PRESIDENTE QUARESMA 18 

RUA DOUTOR MÁRIO NEGÓCIO 17 

AVENIDA MANOEL MIRANDA 16 

AVENIDA AMARO BARRETO 13 

TOTAL 392 

       Fonte: SEMSUR, 2008. 
 

 

FIGURA 16 – Presença de camelôs na avenida Coronel Estevam 
Fonte: Andria Carla, 2008. 
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    FIGURA 17 – Presença de camelôs na avenida Presidente Bandeira 
    Fonte: Andria Carla, 2008. 

 

Analisando a quantidade de camelôs no bairro Alecrim e sua distribuição 

espacial, percebemos que eles constroem seus territórios à medida que tomam 

posse e fazem uso deles. A luta dos camelôs para manterem os seus pontos de 

vendas é a luta pela posse de um território, ainda que apropriado temporariamente.  

Com base no levantamento da SEMSUR (2008) sobre a distribuição dos 

camelôs, realizamos um mapeamento que tenta mostrar a territorialidade desses 

participantes do cenário urbano do Alecrim. 
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      MAPA 6 – Distribuição territorial dos camelôs no bairro Alecrim 
      Fonte: SEMSUR, 2008. 
      Nota: Cartografia e organização de Simon Klecius, 2011. 
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A maior parte dos camelôs que estão nas calçadas, presentes no Alecrim, 

concentra-se próxima ao camelódromo, criando uma espécie de “território da 

informalidade” naquele espaço. Essa proximidade com o local de maior 

concentração de camelôs, que é o camelódromo, lembra-nos novamente o conceito 

de coesão de Corrêa (1995), o qual afirma que à medida que atividades econômicas 

se juntam criam um monopólio espacial, atraindo consumidores. Muitas vezes essas 

atividades são também complementares entre si, agrupando-se em um mesmo 

território. 

  Ao somarmos o número de negócios informais com endereço fixo 

identificados no bairro Alecrim, que é de 1.192, ao número de camelôs cadastrados, 

que é de 392, identificamos que há um dado numérico de 1.584 negócios sem 

registros formais no Alecrim. Para uma melhor compreensão, a Tabela 5 agrupa 

estes dados: 

 

TABELA 5 
Total dos negócios com atividades formais e informais 

 

NEGÓCIOS COM ATIVIDADES FORMAIS E INFORMAIS QUANTID ADE 

Empresas com constituição jurídica (formais) exercendo 

atividades econômicas de fins lucrativos 
1.790 

Empresas sem constituição jurídica (informais) exercendo 

atividades econômicas de fins lucrativos 
1.192 

Camelôs nas ruas 392 

TOTAL DE ATIVIDADES FORMAIS 1.790 

TOTAL DE ATIVIDADES INFORMAIS 1.584 

Fonte: SEBRAE, 2010; SEMSUR, 2008. 
 

O Alecrim e o seu caráter informal mostram de que forma o espaço pode 

ser construído e modificado dentro de uma dinâmica que corresponde às 

necessidades da sociedade. Verificamos que no bairro se dá a formação de um 

território construído através de uma atividade que nasce a partir dos anseios de uma 

parcela da população que, através da necessidade cotidiana, cria novas formas de 
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atuação no espaço. O formal e o informal compõem a paisagem urbana do Alecrim, 

participando da dinamicidade e da produção do espaço, por meio de relações que 

permitem que o bairro seja conhecido como um dos principais territórios comerciais 

da cidade de Natal.  

 

4.3.3 Novas perspectivas aos trabalhadores informai s: a Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas – o Empreendedor Individual 

 
Segundo Lopes (1996), alguns elementos que favoreceram o aumento do 

fenômeno econômico da informalidade foram as limitações da economia e as 

dificuldades de acesso de parte substancial da população a uma forma organizada 

de atividade econômica. Quanto ao governo, o autor acrescenta que os seus 

esforços foram sempre no sentido de impedir que esse fenômeno de 

desorganização da sociedade levasse a um processo de destruição do espaço 

público, tornando ainda mais vulnerável a estrutura urbana da cidade e aumentando 

as dificuldades para alcançar condições de progresso econômico. 

Em meio a explicações sobre o que seria a economia informal e sua 

importância, Lopes (1996, p. 49) coloca: 

 

 
A economia informal tem que ser entendida como um fator 
importante na nova ordem econômica, e portanto, necessita de 
ações de regulação e incentivo para que possa existir de forma 
organizada e produtiva. O assunto não pode ser considerado 
simplesmente como uma ação de assistência social a uma classe 
excluída, mas como um setor extremamente dinâmico do setor 
empresarial e capaz de dar uma importante contribuição para o 
desenvolvimento econômico da cidade e para melhoria da qualidade 
de vida de seus cidadãos. 

 
 

A expansão das atividades informais obriga, de certa forma, os poderes 

públicos a reverem a maneira como devem encará-las, tendo em vista que não é 

possível combatê-las pela força devido ao enorme volume de pessoas que já fazem 

parte delas, bem como pelo grande número que ingressa diariamente. Desse modo, 

não se pode mais acreditar na ideia de que apenas o crescimento da economia 

poderia levar ao desaparecimento natural de tais atividades. Recentemente, 

ocorreram mudanças provenientes do Estado diretamente ligadas ao fenômeno da 
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informalidade, o que se deu através de alterações que, de alguma maneira, resultam 

em facilidades para que a população que exerce atividades econômicas informais 

possa migrar para a formalidade.  

A Lei Complementar 123/2006, conhecida como Lei Geral das Micro e 

Pequenas Empresas, ou simplesmente Lei Geral, sancionada pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva em 14 de dezembro de 2006, visa estabelecer um tratamento 

diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte2. Posteriormente, o 

Congresso Nacional também aprovou, e o Presidente Luiz Inácio sancionou a Lei 

128, de 19 de dezembro de 2008, estabelecendo alterações que foram incorporadas 

à Lei Geral. Essas leis podem ser consideradas como medidas de incentivo à 

regulamentação empresarial, passando a haver algumas mudanças no que se refere 

a redução da carga tributária, desburocratização, acesso ao crédito de mercado, 

dentre outras. Assim, essas leis vieram a trazer adequações, criando condições 

especiais para que os trabalhadores considerados como informais pudessem se 

tornar formais perante a legislação. A esse respeito, Pereira (2009, p. 61) nos traz a 

seguinte explanação:  

 

A Lei Geral tem sua classificação em pelo menos duas modalidades 
de política. A primeira delas relacionada à política econômica porque 
trata da dimensão tributária e a segunda, da política social, visto que 
ela proporciona, entre os seus benefícios da dimensão não tributária, 
os incentivos à desburocratização para aberturas de novas unidades 
produtivas e/ou à formalização daquelas unidades que estão na 
informalidade; esta medida gera na sua implementação, demanda 
por força de trabalho formal. 

 

Não é de nosso interesse discorrer de forma ampla e detalhada sobre a 

construção da Lei Geral 123/2006 com todo seu conjunto de medidas, emendas e 

benefícios, pois remete a uma larga análise que não compete à nossa intenção de 
                                                           
2
 Para efeito da nova Lei Complementar n. 123/06, consideram-se microempresas e empresas de 

pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 
966 da Lei n. 10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrado no registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: no caso das 
microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); no caso 
das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em 
cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais). (LEI COMPLEMENTAR 
Nº123/06, Incisos I e II do Art. 3). 
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trabalho no momento, pois temos por objetivo mostrar de que forma essa lei, 

especialmente a Lei Complementar n. 128/2008, tem influência nas atividades 

comerciais e, consequentemente, na dinâmica espacial. Para tanto, vamos nos 

remeter à questão do incentivo à formalização dos negócios, explicando de forma 

sucinta como se dá esse processo.  

Através da Lei Geral, passa a haver uma diminuição no que se refere à 

burocratização para a abertura de empresas, e isso vem a favorecer aos que 

desejam iniciar atividades comerciais ou que já possuem algum tipo de negócio, mas 

que são informais perante a lei. Isso se dá por meio do chamado Empreendedor 

Individual3, que se constitui como figura jurídica, entrando em vigor em 1° de julho de 

2009, através da Lei Complementar 128/2008. Esse empreendedor deve ter uma 

receita bruta anual de até R$ 36.000,00. (RECEITA FEDERAL, 2009). Além disso, o 

trabalhador poderá contratar apenas um empregado, com remuneração de um 

salário mínimo ou piso da categoria. Também é necessário que haja um endereço 

fixo para o seu negócio.  Os benefícios expostos pela Receita Federal (2009, p. 09) 

são os seguintes: 

 

a) cobertura previdenciária para o empreendedor e sua família, traduzida nos 

seguintes benefícios. 

Para o empreendedor: 

1- Aposentadoria por idade: mulher aos 60 anos e homem aos 65. É necessário 

contribuir durante 15 anos, pelo menos, e a renda é de um salário mínimo; 

2- Aposentadoria por invalidez: é necessário 1 ano de contribuição; 

3- Auxílio doença: é necessário 1 ano de contribuição; 

4 - Salário maternidade (mulher): são necessários 10 meses de contribuição; 

Para a família: 

1- Pensão por morte: a partir do primeiro pagamento em dia; 

2- Auxílio reclusão: a partir do primeiro pagamento em dia; 

                                                           
3 Também chamado de microempreendedor individual. 
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b) acesso a serviços bancários, incluindo crédito; 

c) apoio técnico do SEBRAE sobre a atividade exercida; 

d) possibilidade de crescimento em um ambiente seguro; 

e) desempenhar a atividade de forma legal, sabendo que não sofrerá ações do 

Estado; 

f) formalização simplificada e sem maiores burocracias; 

g) baixo custo da formalização em valores mensais fixos; 

h) simplificação no processo de baixa e ausência de pagamento de taxas. 

 

Quanto aos impostos que são pagos pelos que aderem ao Empreendedor 

Individual, relacionam-se: INSS (11% do salário mínimo vigente); ICMS (R$ 1,00); e 

ISS (R$ 5,00). De acordo com a Receita Federal (2009), no ato da abertura da 

empresa não é pago nenhum valor. Então, após a formalização, haverá os seguintes 

custos:  

 

• para a Previdência: R$ 56,10 por mês (representa 11% do salário mínimo, 
que é reajustado no início de cada ano). No caso do salário mínimo 
vigente em 2010, de R$ 510,00; 

• para o Estado: R$ 1,00 fixo por mês se a atividade for comércio ou 
indústria; 

• para o Município: R$ 5,00 fixos por mês se a atividade for prestação de 
serviço. 
 

Quando a legislação do Empreendedor Individual entrou em vigor, foi 

sendo implantada nos estados brasileiros aos poucos. No Rio Grande do Norte, por 

exemplo, os registros dos interessados em se tornarem Empreendedores Individuais 

só passaram a correr a partir de fevereiro de 2010. 

Após a implantação desse projeto, 809.416 pessoas passaram a integrar 

o Empreendedor Individual no Brasil e tiveram a oportunidade de se tornar formais, 

conforme dados da Receita Federal (2010).  
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No Rio Grande do Norte, houve 11.178 optantes pelo Empreendedor 

Individual; em Natal, foram 4.142 cadastrados que se formalizaram, até dezembro 

de 2010, de acordo com a Receita Federal (2010). O Gráfico 8 aponta o valor 

percentual de cadastros em Natal e no Rio Grande do Norte como um todo. 

 

 

GRÁFICO 8 – Quantidade de cadastros no Empreendedor Individual no Rio Grande 
do Norte 
Fonte: Receita Federal, 2010. 

 

No bairro Alecrim, houve um número de 249 pessoas que se formalizaram 

através do Empreendedor Informal. (SEBRAE, 2010). 

Em um momento anterior, quando falávamos sobre a quantidade de 

formais e informais presentes no Alecrim, usando por base os dados do CEMP 

(2010), apresentamos que no bairro havia uma média de 1.790 empresas formais. 

Porém, esse número não abriga a quantidade de Empreendedores Individuais que 

se cadastraram, então somamos esse número de formais (1.790) à quantidade de 

Empreendedores Individuais que surgiram no Alecrim (249). Assim, podemos 

verificar as alterações que isso apresenta: na atualidade, o bairro apresenta 2.039 

empreendimentos formais.  

Na concepção de Pereira (2009), a Lei Geral e o surgimento da categoria 

de Empreendedor Individual passam a se constituir alternativas do Estado para o 

enfrentamento da questão do desemprego, beneficiando as unidades produtivas ao 

mesmo tempo em que propiciam oportunidades de emprego e renda para os 

desempregados e trabalhadores que estão na informalidade. Além disso, devemos 
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considerar que o Estado passará a ter ganhos devido ao recolhimento de impostos 

provenientes dessa nova categoria. De qualquer maneira, essas novas perspectivas 

vêm a contribuir para a (re)produção do espaço, com toda a sua pluralidade de 

elementos.  

Detendo-nos ao bairro Alecrim, acreditamos que esse projeto do Governo 

Federal – o de possibilitar certas facilidades para a formalização dos trabalhadores – 

venha a trazer mudanças espaciais no bairro, indo além da esfera quantitativa, 

atingindo também a produção espacial e a construção do território do Alecrim. Por 

ser algo ainda relativamente recente, acreditamos que nos próximos anos será 

possível analisar melhor e perceber com mais clareza a influência que terá para o 

Alecrim, celeiro da informalidade em Natal, e até mesmo para as demais cidades do 

estado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A discussão exposta no presente trabalho pautou-se na construção do 

território comercial no bairro Alecrim. No nosso estudo, optamos pelo uso do 

conceito de território, utilizado como categoria de análise, pois está centrado na ideia 

de pertencimento e da inseparabilidade da materialidade e o seu uso, como aponta 

Santos (2010), revelando ações passadas e presentes, produto das relações sociais 

que marcaram as diversas temporalidades desse território. Assim, à medida que 

ocorre a compreensão acerca do comércio, a noção de território permite também 

que seja possível apreender as mudanças da sociedade, bem como as modificações 

na estrutura urbana do bairro e da cidade. O Alecrim, desde a sua origem, já 

apresentava indícios de que assumiria as duas funções – residencial e comercial –, 

ainda quando possuía algumas pequenas estrebarias para abrigar os tropeiros, os 

comerciantes e os viajantes que passavam pela cidade de Natal. Ao dizer que o 

Alecrim assumiu a função de bairro comercial, não estamos anulando o fato de 

haver no bairro um contingente populacional que historicamente sempre foi 

numeroso, mas afirmando que atualmente o Alecrim é reconhecido como um local 

que abriga uma grande e dinâmica vida comercial dentro da cidade de Natal. 

A produção do espaço no Alecrim foi tomando características distintas 

conforme o desenvolvimento da cidade de Natal, nesse sentido, podemos nos 

remeter a alguns acontecimentos, quais sejam: a implementação dos planos 

urbanísticos na cidade, os quais favoreceram o surgimento desse espaço como 

lugar de moradia e de trocas de mercadorias, acompanhando a dinâmica comercial 

que se dava na cidade de Natal; bem como a economia algodoeira, que 

consequentemente influenciou na vinda de muitos comerciantes de algodão do 

sertão, que vinham à capital e se hospedavam nos pequenos hotéis e em casas 

pouco existentes no Alecrim. Outro fato importante citado neste trabalho foi a 

influência da Segunda Guerra Mundial, a qual causou grandes mudanças na 

infraestrutura da cidade, assim como fortes alterações no Alecrim, especialmente 

com a construção da Base Naval e de alguns conjuntos habitacionais para abrigar 

marinheiros e fuzileiros navais e suas famílias no bairro, requerendo novas 

atividades, de comércio e de serviços, para suprirem as necessidades da população, 

que estava aumentando.  
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Esse crescimento se reflete, na década de 1950, quando o censo registra 

uma população de 52.226 habitantes no Alecrim e de 103.215 habitantes na cidade 

de Natal, o que mostra que mais da metade da população da cidade estava 

concentrada nesse bairro. Se nesse período a atividade comercial, para a burguesia 

da cidade, estava concentrada no bairro Cidade Alta, o Alecrim também já se 

mostrava em destaque quanto ao seu comércio, porém de caráter popular, 

configurando-se nascedouro de uma dinâmica comercial informal fortemente 

presente no bairro até os dias atuais. Essa realidade presente no Alecrim mostra a 

capacidade que a população tem de construir novas espacialidades e territórios ao 

longo dos anos, de acordo com o contexto em que vivem e com suas necessidades 

de moradia, trabalho e lazer presente em seu dia a dia. Assim, a territorialidade 

existente nesse lugar também é formada a partir da informalidade, que é uma das 

alternativas de sobrevivência de parcela da população que compra e vende, 

ganhando destaque na paisagem urbana do bairro.    

Hoje, há uma diversidade de atividades que compõem o território do 

Alecrim, contidas no âmbito da formalidade e da informalidade, abrigando uma 

variedade de produtos de gêneros distintos. Vimos que mesmo as empresas 

consideradas formais, pelo fato de estarem regulamentadas frente à legislação, 

também podem conter elementos de informalidade, como, por exemplo, o caso de 

empresas que não registram a carteira de trabalho dos seus funcionários. Além 

disso, verificamos também que muitas dessas empresas repassam alguns de seus 

produtos para serem vendidos pelos ambulantes. Assim, o formal e o informal de 

alguma forma estão contidos um no outro. 

No Alecrim, mesmo havendo a hegemonia do comércio de produto 

populares, existem também formas de organização comercial modernas, como é o 

caso de um shopping center que existe no bairro, na rua Leonel Leite, o Shopping 

10. Além disso, é possível verificar que em certos trechos das avenidas as lojas, se 

comparadas, apresentam atividades com maior ou menor caráter popular. Ao 

observarmos certas áreas da avenida Coronel Estevam e Amaro Barreto, podemos 

comprovar que os produtos e empreendimentos existentes são distintos. Na Amaro 

Barreto, encontramos áreas em que há grandes lojas filiais de empresas maiores no 

ramo de eletrodomésticos e móveis, por exemplo. Já na avenida Coronel Estevam, 

há localidades com lojas de menor porte e mercadorias de preços mais baixos. É 

possível notar essas disparidades que existem na organização espacial do bairro, 
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uma geografia marcada pelas diferenças determinadas pela incorporação de mais 

ou menos informalidade, pois é o mercado informal que dá densidade à paisagem 

urbana do bairro Alecrim. Nesse sentido, para esta pesquisa, buscamos ideias que 

compreendessem a informalidade, como a concepção de Lopes (1996), a qual 

expõe que a economia informal pode ser definida tanto em relação à área de 

atuação quanto ao nível de ilegalidade; a visão de Jakobsen (2000), em que o setor 

informal também é visto como o conjunto de atividades geradoras de renda 

desregulamentadas pelo Estado; e a de Prado (1991), que enfatiza a relação da 

informalidade e o desvio da normatividade. 

Por meio de algumas análises empíricas sobre a questão da 

informalidade presente no nosso recorte espacial de estudo, verificamos que na 

concepção de alguns trabalhadores informais do local e também por parte do órgão 

público responsável pela organização e fiscalização da atividade informal em Natal – 

a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos – há algumas medidas que podem 

resultar em melhorias para o contexto urbano do bairro. Para os trabalhadores 

informais, seria interessante a construção de outro local em substituição ao que já 

existe, ou a ampliação do camelódromo, para que seja possível comportar uma 

maior quantidade de trabalhadores. Para essa secretaria, o ideal é que haja o 

recadastramento dos informais; a proibição quanto ao aluguel do box para que 

nenhum trabalhador que possui seu espaço no camelódromo o deixe e volte a 

instalar bancas nas calçadas; e a remoção dos ambulantes com bancas nas ruas 

para outro local, que pode vir a ser criado mediante projeto da referida secretaria 

municipal. 

Há uma indagação sobre se a construção de um local específico para 

abrigar os trabalhadores informais ou a ampliação de algum outro lugar já existente 

será capaz de estabelecer a formalização, como é desejo de algumas políticas 

públicas. Esse questionamento se deve ao fato de que o surgimento e crescimento 

da informalidade apresentam fortes razões, envolvendo circunstâncias maiores, 

como a problemática do desemprego estrutural. Assim, o setor informal tende a se 

reproduzir, seja em Natal, seja em qualquer outra cidade do país, já que ele também 

contém, como já dito, elementos e relações com o mercado formal. Direta ou 

indiretamente (isso cabe à interpretação de cada um), a sociedade criou, ao longo 

do tempo, populações com condições de miséria, no que diz respeito tanto aos 



116 
 

direitos quanto ao trabalho e ao progresso, o que vem a ocasionar custos em 

relação à paz social, às condições dignas de vida humana e à economia.  

Tanto os empreendimentos formais, perante a lei, quanto os informais 

buscam formas de articulação para se manterem fortalecidos, por meio de 

associações e organizações. Relativamente às atividades informais presentes no 

bairro Alecrim, o seu exercício não pode ser considerado como algo desintegrado, 

pois há algumas organizações que demonstram a consistência dos que compõem 

esse setor. É o caso da Associação do Camelódromo do Alecrim, que possui o 

nome de todos os componentes dos boxes que estão no local e cuja sede está 

localizada dentro do camelódromo do bairro, funcionando diariamente das 08h às 

18h. A associação se mantém mediante o pagamento de uma taxa dos integrantes 

do camelódromo, revertida para algumas necessidades na infraestrutura do local. Há 

também a Associação dos Ambulantes, que participa de reuniões com a Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos para tratar dos assuntos relevantes à categoria, 

como por exemplo, o cadastramento dos camelôs. Essa realidade mostra uma forma 

de organização desses trabalhadores, demonstrando articulação. Assim, reflete-se o 

poder que possuem dentro do território apropriado, o qual está voltado para a venda 

de suas mercadorias, procurando garantir uma renda que favoreça a sua 

reprodução. 

No bairro, existe ainda uma associação formada pelos empresários que 

possuem estabelecimentos no Alecrim – a Associação dos Empresários do Bairro do 

Alecrim (AEBA) –, cujos membros se reúnem para discutirem as necessidades da 

categoria, levando, quando julgam necessário, suas questões para a Prefeitura 

Municipal de Natal. A associação teve participação num projeto de reestruturação do 

bairro Alecrim que envolve a praça Gentil Ferreira e as avenidas Coronel Estevam, 

Leonel Leite e Manoel Miranda. Esse projeto abrange diversas ideias e soluções 

para os principais pontos de conflitos do Alecrim, como por exemplo, os 

congestionamentos, a aglomeração de camelôs e as poluições sonora e visual. O 

plano contempla a desobstrução de vias, a sinalização urbana, a melhoria da malha 

viária, de equipamentos urbanos e de fachadas comerciais, além da realocação de 

camelôs para uma nova forma de centro comercial. (PREFEITURA DO NATAL, 

2010). Esse projeto reúne, na sua elaboração, a participação da Associação dos 

Empresários do Bairro do Alecrim, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas e a Prefeitura Municipal. Caso seja posto em prática, trará mudanças na 
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dinâmica comercial e na configuração espacial do Alecrim, tendo impacto na sua 

paisagem urbana. 

No ano de 2009, passou a ser implantado no bairro Alecrim um projeto 

fruto de uma parceria entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e a 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Norte – o projeto 

Agentes Locais de Inovação (ALI) –, que visa levar a inovação às microempresas do 

Alecrim através de um conjunto de ações de melhorias, mediante as necessidades 

que essas empresas apresentam, favorecendo a reestruturação da vida comercial 

dos empreendimentos formalizados que aderiram a esse projeto, tendo a intenção 

de atender a 1.500 empresas no período de 2009 a 2011. 

Tratando-se de ações do Estado, surgiu algo novo voltado para os 

trabalhadores que se encontram na informalidade, que é a possibilidade da 

formalização, perante a lei, através da criação do Empreendedor Individual4, por 

meio do qual é possível obter, sem custos, o registro junto à Receita Federal e a 

obtenção do CNPJ, além de pagar impostos menores. No estado do Rio Grande do 

Norte, esse procedimento iniciou-se em fevereiro de 2010, havendo 11.178 

cadastros; em Natal, foram 4.142; no Alecrim, 249 se formalizaram, referentes ao 

ano de 2010, segundo dados do SEBRAE (2010). Alguns consideram essa ação 

como uma tentativa de combate ao desemprego, outros como uma maneira de o 

Estado ter retorno financeiro, mesmo que pequeno, de uma camada da população 

que não fazia nenhuma contribuição no que diz respeito a impostos. Por ser algo 

recente, ainda não podemos fazer grandes afirmações acerca das alterações que 

podem advir desse projeto, o qual também objetiva formalizar o comércio popular, 

mas cremos que, de alguma maneira, poderá haver mudança nas relações sociais e 

econômicas, refletindo, consequentemente, no contexto do espaço, na medida em 

que o projeto pretende inovar ações e atitudes desse Empreendedor Individual, 

aproximando-o das instituições financeiras que passaram a oferecer linhas de 

crédito especiais a essa nova modalidade de pessoa jurídica.  É o caso da Agência 

de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN), uma instituição financeira com 

participação acionária majoritária do Governo do Estado do Rio Grande do Norte e 

de sócios minoritários privados que abriram linhas especiais de crédito de até R$ 

                                                           
4 O Empreendedor Individual se constitui como uma figura jurídica, através da Lei Complementar 
128/2008, que passou a entrar em vigor em 1° de Jul ho de 2009, que permite a formalização de 
empresas que tenham um faturamento anual de até R$ 36.000, sem pagamento de taxa alguma no 
ato do registro, e com valores menores de impostos.   
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3.600,00 e taxa de juros de 1,2% ao mês para o Empreendedor Individual. Há 

bancos que fornecem linhas de crédito até mesmo para os trabalhadores informais, 

como a Caixa Econômica Federal, que vem oferecendo empréstimos com juros de 

até 3,9% ao mês. 

Todos esses fatos podem desencadear processos e mudanças futuras no 

bairro Alecrim e novas formas de organização dos sujeitos sociais que compõem a 

vida comercial do bairro, como o projeto de reestruturação do bairro, a nova 

possibilidade de formalização, criada pelo Estado e o projeto Agentes Locais de 

Inovação. Nesse sentido, entendemos o espaço como um fator social, portanto um 

produto histórico capaz de mobilizar sujeitos e ações, com capacidade de 

estabelecer novos usos e formas para o território da cidade. 
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