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RESUMO 
 

 

Este estudo se fundamentou na análise e na compreensão da dinâmica do circuito inferior da 
economia e na dimensão do comércio ambulante na cidade de Mossoró (RN). A 
operacionalização da teoria dos dois circuitos da economia urbana, com base em Santos 
(2008a) foi imprescindível para se entender o comércio ambulante como parte da totalidade 
da cidade de Mossoró. Deu-se ênfase ao estudo do circuito inferior da economia e sua 
abrangência “ilegal” no centro comercial da cidade, mais especificamente no comércio 
ambulante na Rua Coronel Gurgel. A dinâmica da referida rua revela as diferentes formas que 
o território é usado, simultaneamente, por diversos agentes sociais como pedestres, 
consumidores, proprietários de estabelecimentos comerciais e, sobretudo, pelos vendedores 
ambulantes.  Estes vendedores ocupam os espaços do centro comercial, instalando suas 
barracas ou bancas, especialmente, nas calçadas, locais estratégicos por excelência, para a 
comercialização de seus produtos, devido ao grande fluxo pessoas que buscam bens e serviços 
no local. Como procedimentos metodológicos e técnicos, para o levantamento de dados 
primários, optou-se pela aplicação de questionários e realização de entrevistas, com diversos 
usuários do circuito inferior, tanto consumidores, como vendedores. A análise destes 
questionários, juntamente com o embasamento teórico, nos revelou que existem vários 
conflitos sociais e políticos ligados ao uso dos espaços públicos, como calçadas e canteiros, 
no centro comercial, e que estes conflitos demonstram cada vez mais que os ambulantes 
necessitam de um espaço dotado de infraestrutura para a realização de suas atividades. A falta 
de eficiência do poder público, assim como a lentidão de suas ações, em organizar um espaço 
que tenha condições de instalar adequadamente os vendedores ambulantes, se constitui como 
um dos principais problemas enfrentados por estes pequenos comerciantes, que dispõem de 
poucos recursos financeiros e materiais para desenvolverem suas atividades de sobrevivência 
no mundo globalizado. Ao mesmo tempo, verificou-se a importância desses agentes, enquanto 
último elo do circuito da economia urbana, na distribuição de vários bens consumo, 
possibilitando a satisfação de algumas necessidades da população, em especial, da parcela 
com menor por aquisitivo.  

 

Palavras-Chave: Circuito da economia urbana, comércio, vendedor ambulante, espaço 
público, Mossoró. 
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ABSTRACT 

 

This study was based on the analysis and understanding of the dynamics of the lower circuit 
of the economy and the size of the street trading in the city of Mossoro (RN). The 
operationalization of the theory of the two circuits of the urban economy, based on Santos 
(2008a) was essential to understand the street trading as part of the entire city of Mossoro. It 
was given emphasis on the study of the lower circuit of the economy and its coverage in the 
street trading in the commercial center of the city, specifically in street trading in Coronel 
Gurgel. The dynamics of that street reveals the different ways that the territory is used 
simultaneously by different social actors as pedestrians, consumers, business owners, and 
especially by street vendors. These vendors occupy the spaces along the streets of the city 
commercial center, placing their tents or stalls, especially on sidewalks, excellent strategic 
locations for the marketing of their products, due to the large influx of people seeking goods 
and services nearby. As methodological and technical procedures for gathering primary data, 
we opted for the use of questionnaires and interviews, with many users of the lower circuit, 
both consumers and vendors. The analysis of these questionnaires, along with the theoretical 
background, has revealed that there are several social and political conflicts related to the use 
of public spaces, such as sidewalks and flowerbeds, in the city commercial center, and that 
these conflicts are increasingly demonstrating that vendors need a space endowed with 
infrastructure to conduct their activities. The lack of efficiency of the government, as well as 
the slowness of their actions to organize a space that is able to properly fit salespersons, 
constitutes one of the main problems faced by these small traders who have limited financial 
resources and materials to get their activities through in the globalized world. At the same 
time, this study revealed the importance of these agents, as the last link of the urban economy, 
in the distribution of various consumer goods, enabling the satisfaction of some needs of the 
population, especially the poorer people. 

 

Key words: Circuit of the urban economy, trade, street vendor, public space, Mossoro. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A dinâmica da economia urbana das principais cidades brasileiras, em particular no 

Rio Grande do Norte, vem passando por mudanças significativas, diante do aumento do 

consumo, tornando-a mais complexa e diversificada. Assim, faz-se necessário enredar 

esforços para compreender essa nova dinâmica a partir dos agentes, inseridos nos circuitos da 

economia urbana, e suas práticas. Especificamente, neste trabalho será priorizado o circuito 

inferior da economia urbana, com ênfase no comércio ambulante. 

Para desenvolver este trabalho adotou-se a teoria dos dois circuitos da economia 

urbana: o circuito superior e o circuito inferior, formulada por Santos em 1978 (2008a) e 

rediscutida em outras obras como Santos (1979, 2007a, 2009). Ambos os circuitos, superior e 

inferior, são bem identificados na economia urbana dos países subdesenvolvidos a partir do 

processo de modernização tecnológica. O circuito superior baseia-se em tecnologia de alto 

nível, de atividades modernas, procedente de uma lógica global. O fundamento de suas 

relações acontece fora da cidade e da região. Conforme a apreciação de Santos (2009) a 

modernização de atividades é equivalente à ampliação de formas econômicas menos 

modernas que acolhem uma parte da pobreza urbana, permitindo a existência de um setor 

econômico distinto do setor composto pelo grande capital e por agentes hegemônicos. 

 Esse setor distinto se denomina circuito inferior da economia, que se constitui de 

pequenas atividades, criadas e adaptadas no local, e suas vinculações de intercâmbio, 

raramente, ultrapassa a região (SANTOS, 2008a). O circuito inferior é formado de atividades 

de pequena escala, servindo, principalmente, à população pobre, e que oferta um número 

elevado de oportunidades de trabalho com um volume mínimo de capital (SANTOS, 1979). 

Nesse sentido, a operacionalização da teoria dos dois circuitos da economia permitiu 

analisar de forma sistêmica o circuito inferior da economia e o comércio ambulante na cidade 

de Mossoró no estado do Rio Grande do Norte, selecionada como o recorte empírico do 

trabalho de pesquisa (Mapa 01).  

 

 

 

 



 

   M

               F

Mapa 1: Locali

Fonte: IBGE 1994.

ização do municcípio de Mossorró no estado do Rio Grande doo Norte 
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Sob a ótica de Santos (2007) toda cidade tem duas áreas de mercado, cada qual 

obedecendo a um dos dois circuitos da economia. Na cidade de Mossoró esta ocorrência não é 

diferente, uma vez que é possível discernir a influência espacial dos dois subsistemas 

econômicos, o circuito superior e o inferior, os quais funcionam em um mesmo movimento, 

ou seja, lado a lado.  

Os dois circuitos estão interligados e são contraditórios, uma vez que estão inseridos 

dentro de um nexo econômico-espacial, ou seja, a economia é subordinada ao espacial porque 

não funciona sem uma base geográfica (SANTOS, 2008e).  Tal condição é mais explícita 

ainda no centro comercial de Mossoró, onde se identifica uma organização espacial e 

coexistência de atividades econômicas pertencentes ao setor dito “formal”, dos dois circuitos 

da economia, assim como o comércio praticado por ambulantes.  

Ao se estabelecer correlações entre teoria e empiria no desenvolvimento deste trabalho 

deu-se mais ênfase ao circuito inferior do que o circuito superior, sem negligenciar ou 

desconsiderar a articulação e oposição existentes entre ambos os circuitos.  Esta condição 

enseja que os dois circuitos compõem dois subsistemas dentro do sistema urbano. A 

complementaridade é seguida de dominação, característica do sistema de estruturas. E, na 

coerência desse processo, a economia urbana como um todo é avaliada como um sistema de 

estruturas e não um sistema de elementos simples. Parte daí a impossibilidade de apreender 

um circuito isoladamente (SANTOS, 1979). É notório que há entre os dois circuitos um 

antagonismo dialético, mas que é complementar, um não pode ser explicado sem o outro 

(Figura 01). 

                       
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 01: Esquema simplificado dos dois circuitos da 
economia urbana 
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Os vendedores ambulantes exercem um papel similar ao dos pequenos comerciantes, 

ou ainda mais importante, mesmo sendo um produto da pobreza e dos novos estilos de 

consumo, apresenta-se como uma solução temporária que possibilita aos pobres ter acesso ao 

consumo, tanto de produtos de primeira necessidade como de outros bens. Eles constituem 

uma via, mais fluida, do fornecimento de uma grande parcela da população e uma maneira de 

travar o estado de pobreza total de um número significativo de pessoas que se abrigam na 

venda ambulante para adquirir renda.  

 A análise empírica do centro comercial de Mossoró permitiu visualizar vários 

vendedores ambulantes ocupando as principais ruas, comercializando seus produtos em 

barracas e bancas instaladas nos locais de maior intensidade de fluxo de pessoas. Apesar de se 

observar que tais vendedores ambulantes ocupavam as calçadas das principais lojas, 

obstruindo a passagem livre dos pedestres, as constantes inquietações nos instigaram a pensar 

que tal fato decorria por questões de sobrevivência, como de garantir o seu sustento e de sua 

família, já que era esse o espaço no centro comercial da cidade que conseguiam ocupar.  

A situação exposta é contraditória, visto que a maneira como os vendedores 

ambulantes apropriam-se dos espaços das calçadas do centro comercial é desorganizada, mas 

é passível de ordenamento e regulação. Apesar de tudo tem-se conhecimento que é 

imprescindível deixar livre a área para a circulação de todas as pessoas. E isto se fundamenta 

através das normas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM) quanto ao uso 

do espaço público. Do ponto de vista geográfico, todos podem usar o espaço, pois se trata de 

uma versão do espaço banal. De fato, os vendedores ambulantes utilizam o espaço das 

calçadas, mas como base material de existência, ao venderem suas mercadorias garantem sua 

sobrevivência em meio ao mundo de globalização da economia perversa e excludente, com 

acentuado desemprego e desigualdades socioeconômicas marcantes. 

Contudo, torna-se indispensável organizar um espaço para os vendedores ambulantes, 

no sentido de removê-los para outro local, dotado de infraestrutura adequada e formal, de 

modo que as calçadas do centro comercial voltem a assumir a sua função de garantir a 

acessibilidade, o direito de caminhar, de ir e vir livremente a todos os usuários desse espaço. 

Em decorrência do agrupamento de atividades comerciais mistas e de uma gama de 

consumidores circulando no local, se constatou que há uma concentração de vendedores 

ambulantes na Rua Coronel Gurgel, especificamente, ocupando as calçadas para 

comercializar os seus produtos. Essa concentração está relacionada ao maior dinamismo do 

circuito superior nesse local do que nas demais áreas da cidade, haja vista a maior 
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concentração de grandes lojas comerciais, bancos e serviços, por conseguinte, existem 

intensidade e variedade de fluxos significativos que circulam no território.  

Mesmo sendo considerada uma atividade de pequena dimensão do circuito inferior, de 

caráter ilegal, e direcionado principalmente às populações pobres, devido aos baixos preços 

de venda das mercadorias, identificou-se a presença de diversos tipos de produtos importados 

(às vezes contrabandeados), adicionados de elementos técnico-informacionais, provenientes 

do circuito superior da economia. 

A partir da verificação empírica, constatou-se que a função primaz do circuito inferior 

é o de permitir que as classes pobres tenham acesso, por modalidades distintas de 

comercialização, às mercadorias produzidas no circuito superior (SANTOS, 2007a). É a partir 

dessas vinculações de intercâmbios que os consumidores pobres têm acesso aos produtos de 

que necessitam.  

Desse modo, constatou-se que a Rua Coronel Gurgel apresenta aspecto funcional e 

espacial, tanto pela venda de produtos, nos estabelecimentos comerciais destinados aos 

consumidores de classe média e alta, como também os vendedores ambulantes, que são 

responsáveis pela distribuição espacial dos produtos modernos (porém, às vezes de qualidade 

inferior) às classes sociais mais pobres, que muitas vezes não têm condições de adquirir 

mercadorias nas lojas.  

A partir da problemática exposta até aqui, surgiu à questão principal que norteou a 

realização desse trabalho de pesquisa, que foi: como analisar e apreende a dinâmica do 

circuito inferior da economia urbana e o comércio de ambulantes na cidade de Mossoró? Este 

questionamento geral contribuiu para a formulação de mais três questões específicas, a saber: 

De que forma se configura a estruturação do circuito inferior no espaço mossoroense e a sua 

relação com o comércio? Como se identifica e se caracteriza o circuito inferior e a 

apropriação do território na Rua Coronel Gurgel da cidade de Mossoró? Como a dimensão do 

comércio ambulante do circuito inferior da economia urbana no centro comercial de Mossoró 

é inserida nos planos de gestão pública municipal?  

A partir dos questionamentos formulados, definiu-se o objetivo geral deste trabalho, 

que incide em analisar e compreender a dinâmica do circuito inferior da economia, com 

ênfase no comércio de ambulantes, na cidade de Mossoró. Para complementar o objetivo geral 

se elaborou três objetivos específicos: 1) examinar a estruturação do circuito inferior no 

espaço mossoroense e a sua relação com o comércio; 2) identificar e caracterizar o circuito 

inferior e a apropriação do território na Rua Coronel Gurgel da cidade de Mossoró pelos 
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agentes hegemônicos e não hegemônicos; 3) analisar a dimensão do comércio ambulante do 

circuito inferior da economia urbana no centro comercial da cidade de Mossoró.  

Fundamentados nessas proposições nos certificamos que a operacionalização dos dois 

circuitos da economia urbana foi à base teórica mais adequada e consistente para se entender 

os contextos históricos e geográficos que favoreceram a constituição do comércio na cidade 

de Mossoró. A compreensão da formação do circuito inferior e a sua dimensão espacial na 

cidade elucidam os processos socioeconômicos que condicionaram à sua manifestação no 

centro comercial. 

O desenvolvimento do trabalho baseou-se na construção de um sistema coerente de 

ideias, mediando instrumentais teóricos, empíricos e técnicos, na tentativa de compreender o 

espaço geográfico, apoiado no referencial da teoria dos circuitos econômicos, tendo como 

base territorial a cidade de Mossoró, na condição de totalidade. Sem destacar a noção de 

totalidade não seria possível estudar a dialética entre os dois circuitos (SANTOS, 1979). 

Com a intenção de atingir os objetivos estabelecidos, a pesquisa foi realizada em três 

etapas diferentes: as duas primeiras foram exploratórias e a terceira de aspectos descritivo e 

analítico. A fase exploratória foi dividida em duas partes, a primeira firmou-se na coleta de 

informações secundárias, ou seja, a investigação de conhecimento acadêmico-científico 

produzido em trabalhos publicados por geógrafos e de outras áreas do conhecimento, e a 

segunda balizou-se na técnica de coleta de informações de dados primários. 

A base teórica do trabalho foi edificada a partir de pesquisa bibliográfica arrolada em 

leituras focadas nos dois circuitos da economia urbana propostos por Santos (1979, 2007a, 

2008a, 2009), Arroyo (2008), Silveira (2004, 2007, 2008). Para subsidiar o instrumental 

teórico, além das reflexões de Milton Santos a respeito dos circuitos da economia, avaliaram-

se outros trabalhos de sua autoria como Santos (1980, 1994, 1996, 1997, 2007b, 2008b, 

2008c, 2008d, 2008e), os quais foram incorporados visando expandir a discussão. 

Além das obras citadas ainda se consultou vários autores como Bonnemaison (2002), 

Castells (2008), Castillo e Frederico (2009), Felipe (1980, 1982, 1986), Giddens (1991, 

2002), Haesbaert (1999, 2007), Hall (2002), Montenegro (2006), Ortiz (1984), Santos (1994, 

1996, 2008b), Silva (1975), Soares (2010), Souza (2005).  O diálogo entre os autores 

mencionados auxiliou no exame da estruturação do circuito inferior no espaço mossoroense e 

a sua relação com o comércio.  

Para subsidiar nossas bases empíricas foram consultados também revistas e jornais 

periódicos que noticiaram questões relacionadas à dinâmica socioeconômica da cidade de 
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Mossoró nos últimos anos, tais como: Jornal O Mossoroense, Jornal Gazeta do Oeste, Revista 

Veja, Revista Você S/A. 

A formação do circuito inferior no espaço produtivo de Mossoró encontra-se 

vinculada ao estudo dos elementos histórico-espaciais que contribuíram para a sua 

constituição, desde a sua posição de “empório comercial”1 até os dias atuais, como centro 

regional, distribuidor de bens e serviços, no atual período técnico-científico-informacional ou 

período da globalização. Com aporte no contexto delimitado, buscou-se compreender como se 

processou a sua economia e os seus rebatimentos, sob uma base geográfica, atentando para as 

diferentes formas de uso do território pela sociedade e para a emergência dos dois circuitos, 

sobretudo, o circuito inferior no centro comercial da cidade. 

Os fatores que influenciaram o surgimento do circuito inferior na cidade de Mossoró 

admitiram o entendimento de sua expansão e a circunscrição de sua dinâmica no centro 

comercial, ou seja, de como ele foi se delineando no território. A partir do estudo da gênese 

do circuito inferior em Mossoró tornou-se possível vislumbrar, nos dias atuais, a dialética 

entre os dois circuitos na Rua Coronel Gurgel, como também conhecer as suas características 

e diferenças. Não se pode deixar de citar a relevância de algumas obras pesquisadas para dar 

solidez ao trabalho como Tavares (2006), Castillo; Toledo e Andrade (1997), Corrêa (1995), 

Elias (2010), Pinheiro (2006), Pochmann (2001), Rolnik; Campos e Nakano (2005), Santos e 

Silveira (2001). 

Na segunda etapa exploratória do trabalho, organizou-se uma pesquisa de campo, ao 

se utilizar a técnica da coleta de informações em fontes primárias como questionários 

seguidos de roteiro de entrevistas. As informações obtidas derivaram das respostas relatadas 

nos questionários, aplicados a vários agentes que ocupam os espaços do centro comercial, 

tanto do circuito superior como inferior e, também, aqueles que circulam, ora como 

transeuntes, ora como consumidores. É necessário salientar que se aplicou um tipo de 

questionário aos comerciantes instalados em outras áreas da cidade. 

A pesquisa de campo no centro comercial consolidou-se como uma autêntica fonte de 

conhecimentos para a análise pretendida. A composição dos questionários foi ajustada em 

quatro modelos direcionados aos comerciantes do circuito superior (APÊNDICE A), aos 

comerciantes do circuito inferior (APÊNDICE B), aos consumidores do circuito inferior 

(APÊNDICE C), e aos comerciantes que foram removidos das ruas do centro comercial da 

cidade para um camelódromo (APÊNDICE D). Em determinadas ocasiões da coleta de dados 
                                                            
1 De acordo com Felipe (1982) uma cidade se constitui como empório comercial quando suas funções regionais e 
seu poder de polarização estão ligadas diretamente ao comércio. 
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quebrava-se a lógica do roteiro de perguntas, quando apareciam informações convenientes 

entre as conversas, as quais eram anotadas para posteriores consultas e reflexões. 

O relato dos referidos agentes do circuito superior e inferior esclareceu o perfil do seu 

comércio, os produtos comercializados, o porquê de ter selecionado aquela área da cidade, se 

pagam alguma taxa ou imposto para usar aquele espaço para vender suas mercadorias, dentre 

outras questões pertinentes.  

Quanto aos consumidores do circuito inferior foram indagados sobre a sua profissão, 

quais os produtos que consomem mais frequentemente no circuito inferior, os pontos 

positivos e negativos com relação à aquisição de mercadorias do circuito superior e inferior, o 

motivo pela procura daqueles produtos, sugestão de algumas alternativas ou soluções para a 

melhoria do comércio ambulante, dentro outras perguntas relativas.  

As questões colocadas para os comerciantes removidos do centro para outras áreas de 

comércio envolvem a média de faturamento mensal, jornada de trabalho, quais os produtos 

comercializados e a sua origem, em que ano foi deslocado para aquela área, se há gestão do 

poder público no espaço destinado para esse tipo de comércio, e demais perguntas específicas.  

Tal etapa da pesquisa, com base nessa ferramenta de coleta de dado, contribuiu para a 

explicação de algumas questões, que ao serem sistematizadas, colaboraram na caracterização 

do circuito inferior no centro comercial da cidade, mais precisamente na Rua Coronel Gurgel. 

As informações fornecidas pelos interlocutores foram essenciais para se traçar o perfil geral 

das pessoas que exercem suas atividades ligadas ao circuito inferior, e algumas atreladas ao 

circuito superior. A propósito dos comerciantes do circuito inferior, os vendedores 

ambulantes, os conhecimentos adquiridos possibilitaram descrever alguns aspectos de seu 

comércio, seus impasses e suas perspectivas.   

 É notório que a etapa da pesquisa de campo aportada na empiria e na técnica de 

aplicação de questionários, realizada com diversos agentes encontrados na Rua Coronel 

Gurgel e em outros locais, viabilizou identificar e caracterizar o circuito inferior e a 

apropriação do território na Rua Coronel Gurgel da cidade de Mossoró.  

Entre todos os agentes do circuito inferior foram aplicados 115 questionários. A 

técnica da pesquisa de campo ainda se desdobrou por meio da realização de entrevistas com 

alguns agentes sociais como o diretor do Vuco-vuco (Mercado), diretor do SEBRAE, 

Promotor Público, gerentes de várias secretarias do município, destacando-se a de 

Infraestrutura, Gestão Territorial, Cidadania, bem como a de Tributação. A duração do 

trabalho de campo foi de aproximadamente 60 dias alternados. 
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Outra técnica aplicada na observação in loco foi a do registro fotográfico, utilizado 

para ilustrar os aspectos do comércio ambulante, o modo como são arrumados os produtos, e 

como são dispostas as bancas ou barracas de vendas. Para dar suporte a análise desse estágio 

da pesquisa, buscou-se assuntos equivalentes ao tema em sites da Internet, pesquisando 

artigos ou trabalhos, visando uma melhor compreensão dos elementos que caracterizam os 

agentes envolvidos no comércio ambulante. 

Além das entrevistas feitas recorreu-se ainda à averiguação de alguns trabalhos de 

Gomes (2006), Matos (2010) e Rolnik (2004) para consolidar as definições sobre os processos 

de ocupação e apropriação dos espaços públicos, e a normatização do uso do solo regulada 

pelo poder público municipal. Ao se ter conhecimento sobre a ação do poder público 

municipal na ordenação das atividades desenvolvidas nos espaços públicos, reconheceu-se a 

dimensão ambulante do circuito inferior da economia urbana no centro comercial da cidade de 

Mossoró.  

A terceira etapa da pesquisa se concretizou com a quantificação e interpretação dos 

dados, sistematização das informações, introduzindo-se figuras ou ilustrações, mapas, 

fotografias do centro comercial, fotografia aérea da cidade, tabelas, gráficos, que se 

completou com a descrição e a análise. 

Essas subetapas citadas, acompanhadas da etapa final foram, por excelência, 

fundamentais para se construir reflexões analíticas e conjecturas a despeito do circuito inferior 

e a sua dimensão ambulante no centro comercial da cidade de Mossoró. Portanto, os 

procedimentos teórico-metodológicos e técnicos utilizados foram significantes no 

desenvolvimento do trabalho, como a estruturação, descrição, análise, compreensão dos 

conceitos e do tema e na elaboração dos três capítulos, além dessa introdução, que compõe 

essa dissertação. 

No primeiro capítulo definiu-se a estruturação do circuito inferior no espaço 

mossoroense e a sua relação com o comércio. Deu-se evidência a base teórica dos dois 

circuitos da economia. Abordou-se a cidade de Mossoró como “empório comercial” para 

contextualizar o surgimento dos dois circuitos e a sua condição atual de centro regional. 

Problematizou-se o uso do city marketing da cidade no período da globalização, a emergência 

do circuito inferior, e os ambulantes como o último elo entre os agentes do circuito inferior. 

No segundo capítulo ressaltou-se um estudo sobre o circuito inferior e a apropriação 

do território na Rua Coronel Gurgel da cidade de Mossoró. Realizou-se uma identificação do 

território do circuito inferior, distinguindo a rua citada como um espaço que dialoga com os 
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dois circuitos. No último tópico descreveu-se uma pequena caracterização do circuito inferior 

na rua selecionada com recorte espacial.  

No terceiro capítulo, discorreu-se sobre a dimensão ambulante do circuito inferior da 

economia urbana no centro comercial da cidade de Mossoró. Relatou-se o espaço do cidadão 

como o espaço banal, pertencente a todos, com direito ao uso da cidade e do entorno. Captou-

se que nas cidades vêm crescendo o uso privado dos espaços públicos. E, nesta perspectiva, 

foi exemplificada a apropriação do espaço na Rua Coronel Gurgel por diversos agentes. 

Complementou-se, então, que o Estado é o agente principal de normatização do solo urbano. 

Sendo assim, cabe a este agente decidir como deve ser usado o espaço público, tomando como 

norteador de suas regulações não apenas interesses econômicos e/ou estéticos, mas, 

sobretudo, os interesses público-sociais.  
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2 A ESTRUTURAÇÃO DO CIRCUITO INFERIOR NO ESPAÇO MOSSOROENSE E 
A SUA RELAÇÃO COM O COMÉRCIO 

 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo vem passando por transformações cada vez 

mais aceleradas, onde os padrões da economia, da política e da cultura, estão em constante 

mudança em razão, principalmente, dos avanços da ciência que promoveu o desenvolvimento 

de um sistema de técnicas, que tende a ser universal, muito embora não atinja os espaços com 

a mesma intensidade (SANTOS, 1996). O período histórico atual, denominado de 

globalização, ou período tecnológico2, se diferencia dos anteriores mediante ao uso das 

técnicas modernas da informação, que se difunde rapidamente nos lugares, em forma de 

sistemas técnicos, que possuem a capacidade de atingir mais e mais indivíduos, mesmo que 

seja de modo parcial ou ocasional nas camadas menos favorecidas (SANTOS, 2008a).  

Para Santos (2008a, p. 31), cada período da história da sociedade capitalista é 

caracterizado pela existência de um conjunto de elementos de ordem econômica, social, 

política e moral, que se fundamenta em um verdadeiro sistema, o qual representa uma 

modernização, com tendência a “desdobrar sua nova energia para subsistemas subordinados. 

Isto representa uma pressão para que, nos subsistemas atingidos, haja modernização”. Essa 

modernização tende a se dispersar, das regiões polarizadoras, de poder estruturante, para as 

regiões periféricas ou países subdesenvolvidos. Nos sistemas dominados, as possibilidades de 

inovação estão abertas às mesmas variáveis que foram objeto de modernização do sistema 

dominante. 

Mesmo cientes que nem todos os lugares foram atingidos na mesma intensidade pelos 

efeitos da modernização, visto que seu impacto é seletivo – e esta máxima se traduz tanto em 

escala global como nacional (SANTOS, 2008a) – sabemos que a difusão da informação 

contribuiu para que as pessoas tivessem conhecimento de certos bens e produtos, 

impulsionando novos métodos de consumo, provocando o agravamento do efeito-

demonstração3. Mais consumo significa mais produção e distribuição de um determinado bem 

                                                            
2  Com o intuito de se promover uma leitura espacial mais eficaz, Santos (1997) propõe a divisão da história da 
formação da sociedade capitalista em períodos, são eles: 1) Período do comércio em grande escala (a partir dos 
fins do século XV até maios ou menos 1620); 2) O período manufatureiro (1620 – 1750); 3) O período da 
revolução industrial (1750 – 1870); 4) O período industrial (1870 – 1945); 5) O período tecnológico (1945 – até 
o atual período da globalização). 
3 A presença ou o simples conhecimento da existência de novos bens e de novos métodos de consumo aumentam 
a propensão geral ao consumo (SANTOS, 2008a, p. 36). 
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ou produto, ocasionando, dessa maneira, uma demanda por modernizações, que ao serem 

rebatidas de forma diferenciada no território, estimulam a criação dos dois circuitos da 

economia urbana: circuito espacial superior e circuito espacial inferior. Estes, por sua vez, 

tornam-se responsáveis pelo processo econômico e pelo processo de organização espacial. 

Seguindo essa perspectiva, Santos (2008a, p. 96) defende que “o tema dos dois 

circuitos da economia urbana aparece então como um verdadeiro e novo paradigma da 

Geografia Urbana e do planejamento em países subdesenvolvidos”. Seguindo essa linha de 

pensamento, este renomado geógrafo brasileiro, formula, em 1978, a teoria dos dois circuitos 

da economia urbana; o circuito superior e o circuito inferior, e discute o impacto da 

modernização tecnológica sobre o espaço do Terceiro Mundo, considerando como essenciais, 

a base econômica e política, os dois circuitos que são assim definidos por Santos (2008a, p. 

22): 

 
O circuito superior originou-se diretamente da modernização tecnológica e 
seus elementos mais representativos hoje são os monopólios. O essencial de 
suas relações ocorre fora da cidade e da região que os abrigam e tem por 
cenário o país ou o exterior. O circuito inferior, formado de atividades de 
pequena dimensão e interessando principalmente às populações pobres, é, ao 
contrário, bem enraizado e mantém relações privilegiadas com sua região. 

 

É nesse contexto que cada circuito constitui, em si mesmo, um subsistema do sistema 

urbano. O circuito superior utiliza uma tecnologia de capital intensivo, cujos elementos mais 

significativos dizem respeito aos monopólios, as grandes empresas, dispersando-se em 

espaços mais longínquos.  No circuito inferior a tecnologia é decorrente de trabalho intensivo, 

constantemente recriado, ou até mesmo adaptado, considerado como o verdadeiro fornecedor 

de ocupação para a população pobre da cidade e os migrantes, a maioria sem qualificação 

profissional. As diferenças fundamentais entre as atividades do circuito inferior e as do 

circuito superior são a tecnologia e a organização. 

Além disso, podemos acrescentar, aportados em Santos (2008a, p. 41), que “cada 

circuito se define por: 1) o conjunto das atividades realizadas em certo contexto; 2) o setor da 

população que se liga essencialmente pela atividade e pelo consumo”. Mas, não é só isso, uma 

vez que os circuitos econômicos dos países subdesenvolvidos apresentam peculiaridades que 

lhes são inerentes. O circuito superior, por exemplo, se beneficia diretamente das inovações 

tecnológicas, sendo caracterizado pela grande produtividade, pelo grande crédito e pelo 

grande consumo, e que, apesar disso, gera cada vez menos renda para a sociedade. O circuito 

inferior, que também se beneficia das inovações tecnológicas, muito embora indiretamente, 
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mas que depende diferentemente do superior caracteriza-se pelo pequeno crédito, o fiado, pela 

ilegalidade e pelo pequeno poder de estoque, sendo esse setor da economia um dos principais 

geradores de renda de cidades como Lagos, Bangalore, Cairo, Jacarta, São Paulo e tantas 

outras cidades dos países periféricos, especialmente aquelas que polarizam os fluxos 

migratórios, tantos da zona rural como de outras cidades menores de regiões mais pobres, de 

acordo com Santos (2008a).  

Os dois circuitos são, assim, resultado direto da modernização tecnológica, 

configurando-se a partir do progresso tecnológico. Sendo que um deles, o superior, pauta sua 

existência em função das pessoas que se beneficiam deles diretamente, enquanto que o outro, 

o inferior, apresenta-se como resultado indireto que atinge uma massa da população, que 

justamente, localizam-se à margem do sistema de consumo, não podendo ter acesso de 

maneira permanente aos bens e serviços proporcionados pelos progressos técnicos recentes.  

Nesse sentido, as atividades ligadas ao circuito inferior constituem-se de pequena 

escala, servindo, especificamente, à população pobre. E estas atividades estão explicitamente 

implantadas dentro da cidade, cujas relações de trocas se dão com o entorno imediato, local 

ou regional (SANTOS, 1979). Este circuito é formado essencialmente por diversos tipos de 

comércio de pequeno porte, da produção de bens manufaturados de capital não intensivo, ou 

seja, de trabalho intensivo, de grande parte de artesanato e também de uma variedade de 

serviços não modernos.  

Com relação ao circuito superior incluem-se bancos, comércio de exportação e 

importação, indústria, comércio e serviços modernos, dotados de modernos componentes 

técnico-informacionais, comércio atacadista e transportes. Estes dois últimos elementos, 

Santos (1979, p. 39) assinala que “formam os elos que ligam os dois circuitos, o atacadista 

operando também no topo do circuito inferior”. Por sua vez, o atacadista encontra-se à frente 

de uma rede de intermediários e, através destes últimos e do uso do crédito, o atacadista 

adquire um grande número de mercadorias que serão vendidas no circuito inferior para um 

número significativo de consumidores.  

Nesse processo, “o papel essencial do circuito inferior é o de permitir que as classes 

menos favorecidas tenham acesso, por formas específicas de comercialização, aos produtos 

fabricados no circuito superior [...]” (SANTOS, 2007, p. 92). É a partir dessas relações de 

trocas que os consumidores com baixo poder aquisitivo, os pobres, têm acesso às mercadorias 

de que necessitam. 
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A situação discutida comprova quanto o circuito inferior é dependente do circuito 

superior e vice-versa. Como bem identifica Santos (2007), as ligações funcionais do circuito 

inferior para o superior ocorrem na forma de uma correia de transmissão, em que o atacadista 

ou intermediário, viabiliza a acessibilidade dos pequenos comerciantes aos produtos 

modernos e, por conseguinte, chega até o consumidor final, a população de baixa renda. 

Santos (1979) acredita que apesar da interdependência existente entre ambos os circuitos, 

superior e inferior, este último é dependente do primeiro, e cada circuito se constitui um 

sistema, ou mais especificamente, um subsistema urbano.  

É importante revisitar as palavras de Santos (1979, p. 38) para esclarecer que “o 

circuito inferior não é informal, conforme poderiam sugerir alguns autores; tem sua própria 

organização e suas próprias leis operacionais e de evolução”. Aportado nesta afirmativa, 

compreende-se o circuito inferior como um subsistema que apresenta níveis de organização e 

de tecnologia em menor grau, ao se comparar ao circuito superior. Portanto, o circuito inferior 

dispõe de uma lógica interna, que é ao mesmo tempo econômica, social e política, ou seja, é 

dotado de uma racionalidade (SANTOS, 1979). 

Conforme Santos (2008a, p. 131), cada um desses circuitos mantém um tipo particular 

de vinculação com a área de influência da cidade, visto que cada cidade tem duas áreas de 

influência de tamanhos diferentes, ou seja, “toda cidade tem duas áreas de mercado, cada qual 

correspondendo a um dos dois circuitos da economia urbana”. Isso significa que, mesmo nas 

áreas de influência mais ricas dos países em vias de desenvolvimento, é possível distinguir a 

influência espacial desses dois subsistemas econômicos que se engrenam um ao outro.  Sobre 

os dois circuitos Silveira (2007, p. 150) nos lembra que: 

 
Existe entre los dos circuitos una oposición dialéctica: uno no se explica sin 
el otro. Ambos son opuestos y complementarios, aunque para el circuito 
inferior, la complementariedad adquiere la forma de dominación. 
Frecuentemente identificado como sector informal [...] el circuito inferior no 
puede tener autonomía de significado porque no tiene autonomía de 
existencia en la economía urbana4.  
 

Essa autora nos chama a atenção para a existência oposta e dialética, que permeia a 

economia urbana, representada pelos dois circuitos: o superior e o inferior. Sendo que, o 

segundo apresenta-se altamente dependente do primeiro, por não ter sua própria autonomia. 

                                                            
4  Existe entre os dois circuitos uma oposição dialética: um não pode ser explicado sem o outro, ambos são 
opostos e complementares. Embora o circuito inferior, a complementaridade assume a forma de dominação. 
Freqüentemente identificado como setor informal [...] o circuito inferior não pode ter autonomia de sentido 
porque não tem existência autônoma na economia urbana (Tradução livre nossa). 
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Daí, acreditamos surgir o ponto comum, melhor dizendo, o ponto de diálogo entre eles. 

Existe, nesse processo, uma relação de causa e efeito, na medida em que a modernização 

tecnológica provoca modificações no mercado de trabalho, em especial, na demanda de mão 

de obra. A ampliação do conteúdo técnico e organizacional, imbuída no espaço das empresas, 

tem exigido cada vez mais uma mão-de-obra qualificada, trazendo como consequência, o 

aumento do desemprego e a precarização das relações de trabalho (MONTENEGRO, 2006).  

A partir de tais reflexões é que afirmamos que as atividades do circuito inferior da 

economia existem como meio de sobrevivência da população mais pobre dos países 

periféricos. Assim, quando o proletariado não consegue vender a sua força de trabalho, a este 

resta apenas a possibilidade de encontrar os seus meios de subsistência, mediante o 

desenvolvimento de atividade geradora de renda por conta própria. Cabe ressaltar ainda que, 

além de ser um setor que ocupa, emprega e gera renda para uma população, que muitas vezes 

não tem como se inserir no dito circuito superior da economia, o circuito inferior apresenta-se 

também como uma faceta do capitalismo, uma forma que o modelo de desenvolvimento 

econômico em análise encontrou para se adensar, mesmo nas camadas mais baixas da 

sociedade que, embora pobre, também explora, produz e consome. O que podemos aferir é 

que este modelo político-econômico (o capitalismo) faz uso também deste circuito para 

garantir que o consumo se faça presente inclusive entre as pessoas com menor poder 

aquisitivo.  

Incorporando tal reflexão para a realidade das cidades de médio e grande porte do 

Brasil, onde as duas faces da globalização - uma desenvolvida tecnicamente e dinâmica em 

termos econômicos e outra atrasada e periférica sob a ótica dos mesmos fatores enunciados na 

primeira face - coexistem, muitas vezes, no mesmo espaço geográfico. Assim, entende-se que 

há um fosso que separa esses dois circuitos econômicos, mas também há uma 

interdependência entre os mesmos. Para Santos (1996), as indústrias modernas são incapazes 

de oferecer empregos suficientes para criar um ambiente de desenvolvimento em toda a 

região, uma vez que o circuito superior da economia embora mais produtivo, competitivo, 

dinâmico e bem integrado as redes logísticas do mundo globalizado não é capaz de eliminar a 

pobreza dos países subdesenvolvidos, como muitos pensam e pregam, pelo contrário, muitas 

vezes reforçam-na.   

Desse modo, o apoio e o subsídio, por meio de políticas públicas, concedido ao grande 

comércio, a grande indústria e as instituições financeiras como, por exemplo, a manutenção 

da alta taxa de juros, a redução de taxas de financiamento para estes setores e a redução de 
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Impostos Sobre Produtos Industrializados (IPI), entre outros, pode até garantir a manutenção 

do consumo, mas não necessariamente implica no pleno desenvolvimento da sociedade. Cabe 

ressaltar, ainda, que o circuito inferior da economia é bastante complexo, presente no dia-a-

dia das sociedades dos países pobres como forma de satisfação de várias necessidades, quer 

sejam elas de serviços, quer sejam elas ligadas ao consumo, ou transporte. 

Neste caso, o circuito inferior representa, geralmente, um espaço de oportunidade, ou 

seja, um abrigo para aquelas pessoas que são, em sua maioria, desprovidas de uma 

qualificação profissional e que não tiveram oportunidade de trabalho no circuito superior da 

economia (SANTOS, 2008a). Daí multiplica-se os trabalhos de: vendedores de sorvetes e 

picolés, engraxates, sacoleiras, diaristas, flanelinhas, motoristas de taxi, mototaxistas, 

pedreiros, dentre outros. Podemos acrescentar nesta relação o pequeno comércio que, na 

maioria das vezes, se desenvolve em pequenos cômodos ou até mesmo ao ar livre (em praças, 

calçadas, faixas de pedestres) e onde um resumido número de empregados faz todo o trabalho, 

desde a divulgação ao papel do embalador dos produtos. Os produtos oferecidos podem ser 

produzidos no circuito superior da economia (CD’s, DVD’s, perfumes, relógios, celulares, 

acessórios, entre outros produtos) e podem ser consumidos também pelas classes média e alta 

da sociedade. 

Esta realidade, muito comum nas grandes cidades, rebateu em Mossoró, segunda 

maior cidade do Rio Grande do Norte, em termos estruturais pela capacidade funcional em 

promover fluxos de mercadorias, pessoas e produtos com intensidades e graus variados para o 

seu entorno geográfico, promovendo uma reestruturação da dinâmica local. 

 Tais mudanças também são reflexos do progresso tecnológico, acometido nas últimas 

décadas do século XX, que instigaram a reorganização da economia urbana dessa cidade e 

fortaleceu as atividades ligadas ao circuito inferior. Estas vêm sendo praticadas com maior 

intensidade nas imediações do centro da cidade, especificamente, em locais como o Mercado 

Público e calçadas das principais ruas, onde há maior concentração de pedestres. Isso 

acontece em virtude do centro da cidade oferecer vantagens, por ser um terminal de 

transportes de carga e de passageiros e o lugar em que as diferentes camadas sociais se 

encontram, possibilitando que as atividades do circuito inferior assumam formas complexas, 

já que essas atividades aproveitam-se dessas duas vantagens (SANTOS, 2008a). Esse 

comportamento do circuito inferior em Mossoró assume as características do que Santos 

(2008a, p. 350) chama de circuito inferior central. Designado assim, pelo fato de se localizar 

no centro, como também, “pelas relações privilegiadas com as outras atividades centrais”.  



 29

Diante dessas evidências, devemos entender a história da formação socioespacial 

mossoroense como um enredo da superposição de formas econômicas e sociais criadas pela 

sucessão de relações de produção e da sua complexificação sobre o seu território. Como 

afirma Santos (2008a, p. 76):  

 

O comportamento do novo sistema econômico está condicionado pelo 
anterior, pois alguns elementos cedem lugar, completa ou parcialmente, os 
outros da mesma classe. Porém, outros elementos resistem à modernização e 
faz com que os elementos de diferentes períodos coexistem. Alguns 
elementos podem desaparecer completamente sem sucessor e elementos 
completamente novos podem se estabelecer. Nesse sentido, a cidade pode 
ser considerada como um mosaico de elementos de diferentes eras. Ela 
sintetiza, de um lado, a evolução da sociedade e explica de outro lado, 
situações que se apresentam na atualidade. 
 
 

Logo, para se compreender a atual dinâmica da economia urbana de Mossoró é 

necessário entender como os processos se desenvolveram na cidade, processos esses que 

implicaram em mudanças, reafirmando as formas e funções da economia citadina e que são 

desempenhadas não apenas pelos atores hegemônicos, mas também por aqueles de menor 

poder de comando dentro da lógica capitalista. A partir do que teoriza o autor supracitado, 

explicitaremos as mudanças socioeconômicas mossoroenses ao logo de sua formação 

histórica, apresentando a relação da economia com a organização do espaço urbano, para 

entendermos, dessa forma, como está organizada sua atual dinâmica econômica. Visitar a 

história da espacialização socioeconômica nos ajuda a compreender que “cada sociedade é 

caracterizada pela convivência de diversos modos de existência técnica, que coexistem e se 

afrontam, cada qual com suas próprias armas: para um deles, o confisco institucional; para o 

outro a curiosidade e a necessidade” (SANTOS, 1996, p. 144). 

O entendimento da formação do espaço produtivo de Mossoró passa pelo estudo dos 

elementos históricos e geográficos de sua constituição. Portanto, optou por uma 

historicização, remetendo-se à cidade de Mossoró como “empório comercial”, visando 

compreender como se processou a sua economia, sob uma base geográfica, atentando para o 

surgimento dos dois circuitos da economia urbana no seu espaço citadino. 
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2.1 MOSSORÓ E O EMPÓRIO COMERCIAL 

 

Ao visitarmos a história do Brasil verificamos que o estado do Rio Grande do Norte 

nunca teve um papel de destaque na economia nacional. Porém, assim como em outros 

estados da região Nordeste, como Pernambuco e Paraíba, a economia canavieira foi 

responsável pelo povoamento do litoral leste e a pecuária pelo interior. Enquanto a cultura 

canavieira promoveu uma ocupação humana na região mais úmida do estado, beneficiando-se 

de um solo mais fértil e de índice pluviométrico mais favorável, a pecuária desenvolveu-se no 

sertão, área mais seca e de solo pedregoso, sem importância para a atividade canavieira. 

Apesar de grande relevância econômica e social que a atividade canavieira representou 

para o estado, o Rio Grande do Norte nunca foi um dos maiores produtores desse produto. 

Mesmo assim, essa atividade colaborou em sua organização espacial, deixando uma herança 

profunda, dentre elas a instituição do latifúndio e a produção voltada para o mercado externo. 

Por sua vez, a pecuária, mesmo diante de sua importância secundária para a economia, 

também foi fundamental para a organização espacial do estado. Graças a ela, vários 

municípios potiguares surgiram, dentre eles: Currais Novos, Pau dos Ferros, Campo Grande e 

tantos outros das Mesorregiões Central e Oeste (FELIPE, 1986). Dentre vilas e cidades que 

foram espontaneamente surgindo no estado ao longo dos rios Mossoró/Apodi e Piranhas/Açu, 

a cidade de Mossoró, outrora Vila de Santa Luzia, é a que mais se destaca atualmente no 

comércio e na indústria da região. 

Em posição geográfica privilegiada, situada entre o sertão e o mar, Mossoró passou a 

se destacar, ainda no século XIX, por suas trocas comerciais. Sua primeira especialidade 

econômica surgiu em 1857, quando o comércio se expandiu no antigo povoamento de Santa 

Luzia, após a chegada dos navios da Companhia Pernambucana de Navegação Costeira a 

Areia Branca, hoje município potiguar, mas que na época pertencia a Mossoró. Para Felipe 

(1982, p. 52-54) é assim que esta cidade “conhece um período de apogeu comercial, 

solidificado com a seca de 1877”, uma vez que “esse fato motivou a chegada de novos 

comerciantes”. Assim, a “entrada dessas novas firmas e capitais, algumas originárias de 

Aracati, ‘praça comercial’ forte daquela época, que já demonstrava certo nível de estagnação, 

dinamizou o comércio de Mossoró”. Esse quadro teria melhorado ainda mais quando, em 

1871, o capital estrangeiro chegou também à cidade, o que garantiu que se formasse na 

localidade uma “sociedade agrária-comercial”, que passou a “organizar e reorganizar o espaço 

urbano e regional dentro de suas perspectivas e interesses”. 
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Nesse sentido, a inclusão de Mossoró como ponto de escala da Companhia foi 

determinante para a escolha do lugar como destino de novos comerciantes, fato considerado 

um marco definidor do limiar de um apogeu comercial que vai implicar uma série de 

transformações espaciais, sobretudo, com a inserção da cidade em uma nova divisão de 

trabalho, pois sua posição geográfica privilegiada contribuiu muito para que fosse eleita como 

o destino de muitos comerciantes, que engendraram esforços para ali desenvolverem suas 

atividades. No mesmo sentido, essas novas condições fizeram com que Mossoró se 

transformasse também no destino de muitos afetados pelas condições sociais agravadas pelas 

secas periódicas. 

Segundo Silva (1975, p. 18), teria sido nesse contexto que “nasceu a rua do comércio” 

e a primeira forma de organizar o espaço mossoroense por meio do “Código de Obras”, de 

1851, que estabelecia “normas para construção de casas determinando a largura das calçadas, 

altura dos prédios e o material” a serem usados e “estabelecendo pena para os infratores, 

proprietários e inquilinos, que iam de multa à prisão”. Para Felipe (1980, p. 9-10), essa 

organização do espaço continuou a ser feita com a construção do Porto de Fundo Fluvial e o 

Açude do Saco. Esse evento garantiu a Mossoró um lugar de comercialização mesmo com a 

seca de 1877 que afetou significativamente todo o sertão. Esse fenômeno natural fez com que 

os comerciantes acumulassem, devido aos altos preços das mercadorias, ainda mais riqueza ao 

explorarem os flagelados por meio de sua força de trabalho e da cobrança de altos preços para 

que eles pudessem comprar seus alimentos.  

No início do século XX, Mossoró se insere no contexto econômico internacional como 

fornecedora de matéria-prima, como algodão, para a indústria têxtil inglesa que, com o passar 

do tempo, passou a importar tal produto de outras regiões. Segundo Felipe (1986), o algodão 

produzido localmente (com exceção da espécie nativa, mocó) passou a ser qualificado como 

incompatível com a padronagem dos tecidos mais elaborados. Características ditas inferiores 

contribuíram para que ele se moldasse à recém-nascida indústria têxtil nacional localizada no 

Centro-Sul, que principiava produzindo tecidos de baixa qualidade. Logo, o Centro-Sul do 

país passou a ser não só o comprador de gêneros agrícolas produzidos na região, como 

também o maior fornecedor de matérias-primas para o mercado internacional, pois absorveu 

de forma mais rápidas as novas técnicas do pós-guerra. Dessa forma, a transferência da 

função agroexportadora para o mercado internacional exercida agora pelo Centro-Sul do país, 

fez de Mossoró um importante centro repassador de mercadorias. Sobre esse assunto Felipe 

(1980, p. 69) revela que: 
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Mossoró perde seu lugar como centro-regional integrado dentro de uma 
divisão internacional do trabalho, substanciada pela função de mercado 
exportador, para se inserir em uma divisão interregional do trabalho, onde 
sua função é produzir matéria prima, que ganha um ligeiro beneficiamento 
local, para as indústrias do centro-sul do país [...]. Mossoró aparecia agora 
como um ‘centro industrial’, inserido dentro de uma divisão interregional do 
trabalho. Uma nova especialização econômica impunha novas funções. 
 
 

 Essa nova realidade, advinda do beneficiamento das matérias-primas produzidas na 

região (óleo de oiticica, de carnaúba, algodão e sal), promoveu no espaço uma modesta 

experiência fabril, posto que, como atesta o autor supracitado, tais matérias-primas, tinham 

seu beneficiamento local, antes da exportação para o Centro-Sul. Isso fez com que se 

estabelecesse uma nova lógica na organização espacial, e também exigiu do espaço uma nova 

forma de se articular com outros.  

Na medida em que o porto de fundo fluvial deixou de ser importante, as barragens 

passaram a ser construídas para perenizar o rio no perímetro urbano e nas suas proximidades 

com o intuito de oferecer água em maior quantidade para o consumo das indústrias durante 

todo o ano. Assim, o rio Mossoró deixou de ser um elo entre Mossoró e o porto de Areia 

Branca, já que passou a não ser mais navegável, recebendo na sua ribeira novos 

empreendimentos urbanos que mudaram a paisagem e a economia da zona urbana da cidade, e 

em especial, seu centro comercial, pois foi neste espaço, junto ao rio, que a área comercial se 

desenvolveu e ainda se desenvolve, gerando alguns conflitos de interesses, como veremos nos 

capítulos que se seguem. 

As modificações na economia que pairaram sobre as formas e funções do espaço 

mossoroense colaboraram em seu processo de crescimento e desenvolvimento. Sendo assim, o 

fato do comércio mossoroense está intimamente ligado ao transporte fluvial, promoveu uma 

concentração de empreendimentos na margem esquerda do rio Mossoró, no local que hoje é 

chamado de Centro Comercial pelo plano diretor do município. Isso promoveu um 

adensamento de obras de infraestrutura e a concentração de empreendimentos industriais e 

comerciais em uma área muito pequena da cidade. 

O meio físico da estrutura urbana em questão (prédios, ruas, praças e calçadas, enfim, 

a infraestrutura) conserva ainda suas formas pensadas para o século XIX, quando ainda não 

havia na cidade uma preocupação com questões que hoje são centrais, tais como: a 

acessibilidade, espaço para os pedestres e o espaço para os veículos. Ou seja, esses 

investimentos pretéritos foram criados para satisfazer as demandas sociais de uma época, e 
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hoje, diante das novas demandas tanto sociais como econômicas criadas para a nova 

sociedade de consumo, suas relações com fluxos desencadeiam problemas cada vez mais 

complexos, sendo difícil até mesmo para o poder público solucioná-los, mediante tanta 

concorrência impetrada por todos os grupos e indivíduos que usam o espaço hoje.  

Sendo assim, é com o intuito de nos aproximarmos da totalidade de Mossoró que 

analisamos o seu circuito inferior da economia e a sua relação com o circuito superior. Na 

concepção de Arroyo (2008) é relevante captar a cidade sempre como uma totalidade, 

independentemente de seu tamanho ou localização. O circuito inferior da economia urbana é 

mais expressivo nas metrópoles brasileiras (ARROYO, 2008). Entretanto, a forma e a 

intensidade com que os dois circuitos entram em sintonia mudam de cidade para cidade, em 

função do papel que cada lugar desempenha na rede urbana, seja na escala regional, nacional 

e mundial. Apesar de a cidade de Mossoró não está classificada como uma cidade grande ou 

uma metrópole, o fenômeno dos circuitos da economia urbana é visível no seu espaço urbano, 

tendo em vista que se presencia a lógica, a coexistência e a interdependência entre os dois 

circuitos.  

Acreditamos que uma cidade só pode ser entendida e projetada se forem levados em 

consideração todos os seus agentes sociais, desde o mais ativos aos mais passivos dentro da 

lógica sistêmica global. Inferimos que as conexões existentes entre os dois circuitos da 

economia e o poder público local, tornaram o circuito inferior da economia sempre alheio aos 

projetos políticos que se estabelecem como prioritários na cidade de Mossoró. Esta realidade 

revela uma tendência de espetacularização do espaço urbano já reforçado pela mídia, o que 

trouxe para o imaginário popular local a ideia de que a cidade estivesse em pleno estado de 

ascensão, promovido pela chegada de grandes firmas. Um olhar mais crítico e analítico sobre 

este quadro pode trazer ideias reveladoras que estimulem a formulação de projetos que 

ajudem a organizar o espaço local, levando em consideração, também, os pequenos atores.  

 

2.2 A IMAGEM DA CIDADE E A DINÂMICA DOS CIRCUITOS DA ECONOMIA 
URBANA  

 

Nas últimas décadas, Mossoró adquiriu destaque no cenário nacional em virtude do 

seu crescimento econômico. Tal destaque foi amplamente divulgado pela mídia nacional, por 

veículo de grande adensamento como: revista Veja, Você S/A, e até reportagens da Rede 

Globo. O processo de ascensão dessa cidade norte-rio-grandense está vinculado às variáveis 
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que estruturaram sua economia: o petróleo, a fruticultura irrigada, atividade salineira, o 

turismo de evento, entre outras. Estas atividades têm renovado e reorganizado a dinâmica 

interna dessa cidade, colaborando com o entrelaçamento de diversos modos de existência 

técnicas em seu cenário urbano, como também, em sua atuação na divisão internacional 

trabalho.  

Esse dinamismo pode ser percebido a partir das veiculações realizadas para propagar a 

imagem de uma “cidade do futuro”, que resguarda na sua tradição o alicerce que oferece 

suporte para seu crescimento econômico. A propagação de sua imagem inicia-se a partir da 

divulgação do seu nome em que Mossoró transforma-se em: Mossoró Cidade Junina, Cidade 

Vanguardista, Terra da Liberdade. Além dessas designações, que estão ligadas aos festejos 

municipais, alguns fatos, ligados a história do lugar, são relembrados para fortalecer a ideia de 

pioneirismo dessa cidade norte-rio-grandense em relação às demais. A identidade local 

pautada no pioneirismo passa ser retratada pelos seguintes elementos: libertação dos escravos 

pelo município um ano antes da Lei Áurea; primeira mulher a votar no Brasil pertenceu a esta 

cidade, bravura dos mossoroenses em resistir ao grupo de facínoras comandados pelo mais 

conhecido cangaceiro do sertão5. Todos esses elementos ajudam a solidificar o orgulho da 

população local e a imagem dessa cidade diante da homogeneização provocada pela 

Globalização6.  

Além da veiculação desses elementos identitários, a criação de um novo epíteto para 

tratar a cidade é utilizado pela prefeitura com o intuito de fazer com que a população acredite 

em um futuro cada vez melhor para essa espacialidade e, consequentemente, para seus 

habitantes. Neste caso, Mossoró passa a ser referenciada como “Leão do Nordeste”. Para 

propagar essa imagem de soberania, o governo municipal espalhou pela cidade outdoors para 

comunicar aos munícipes que Mossoró era um lugar “aonde o futuro já chegou”. Nesse 

sentido, na outrora “capital do oeste” transforma-se em “metrópole brasileira do futuro”, uma 

alusão ao “progresso” verificado na cidade nos últimos anos a partir da verticalização da 

cidade e aumento considerável da frota de veículos, da presença de condomínios fechados 

horizontais, centros de lazer e serviços especializados, empreendedorismo e dinamismo 

econômico.  
                                                            
5  Segundo Felipe (2001), quando os políticos mossoroenses se apoderam do imaginário político através da 
apropriação da memória, de imagens e discursos ao patrocinarem festas e rituais que comemoram fatos dos 
passado. Dessa maneira, os políticos ligados à família Rosado conseguiram a cada eleição o apoio popular para 
se manterem no poder por diversas décadas. 
6  Para saber mais sobre a relação existente entre identidade e globalização visitar: Ortiz (1984), Giddens (1991, 
2002), Castells (2008), Hall (2002),  Bonnemaison (2002)  Haesbaert (1999 e 2007). 
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Todos esses elementos transformam-se em verdadeiros símbolos do 

“desenvolvimento”. Este desenvolvimento, escrito entre aspas, é setorial, posto que 

privilegiou apenas o setor econômico, e acabou por promover ainda mais o distanciamento 

entre os mais pobres e mais ricos na cidade, além de convergir para poucos setores da cidade 

investimentos públicos, que deveriam ter amplitude muito maior. 

Essa imagem de cidade do progresso passa a ser veiculada e propagada localmente, e 

também, para outros espaços através dos meios midiáticos. Essa repercussão pode ser sentida 

a partir de algumas reportagens relacionadas ao novo cenário econômico de Mossoró. Dentre 

elas, merece destaque a reportagem da revista com circulação nacional Você S/A, que, em 08 

de julho de 2009, com o título “Um Brasil de oportunidades” destacou Mossoró como uma 

das 91 cidades brasileiras melhores para viver e fazer carreira. Além dessa reportagem, 

podemos destacar a Revista Veja nº 2180, de 1º de setembro de 2010, onde a imagem de 

metrópole do futuro foi usada. A matéria especial tinha como título “As 20 cidades brasileiras 

do futuro” e destacava Mossoró como uma das 22 cidades médias que mais crescia no Brasil. 

Na matéria é citada uma série de dados para validar o tratamento de “Leão do Nordeste”, 

como o Produto Interno Bruto (PIB) na ordem de R$ 2,7 bilhões, crescimento econômico de 

7,4%, de média anual, valor bem acima da média nacional (3,5%) e das cidades médias 

(5,4%) ao ano. 

Além dessas informações, a revista Veja (2011) ainda utiliza outras para fortalecer a 

soberania da cidade com relação às demais, fazendo uso da renda per capita, de R$ 11,5 mil, 

do crescimento no número de universitários vindos de outros municípios, e de novas empresas 

de comércio, que dão uma nova dinâmica a cidade. A revista ainda destaca que a localidade 

está em processo de industrialização, ambicionando se tornar em um polo brasileiro de 

cerâmica, como também, pautar sua economia na indústria petroquímica e na fruticultura, que 

se iniciou nos anos de 1980, quando Mossoró já não tinha mais na salinicultura sua mola 

propulsora 

Toda essa dinâmica fez mudar até mesmo a fisionomia da cidade, haja vista que até a 

década de 1990 não havia nenhum edifício com mais de dez andares, e agora a verticalização 

é um dos fenômenos mais notórios no espaço, muitas vezes usado erroneamente como 

símbolo de desenvolvimento pelos veículos de informações locais. Mas não são apenas os 

condomínios verticais que se multiplicam na cidade. Em 2008, a incorporadora paulista Al-

phaville lançou um condomínio com 229 lotes para casas de alto padrão e, em apenas cinco 

horas, todos os lotes foram vendidos. Em face de tantas transformações espaciais, coube ao 
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Neste ínterim, à medida que Mossoró se adéqua ao processo de globalização, 

característica geral para as cidades brasileiras, insere-se na divisão do trabalho conservando 

características particulares de uma modernização incompleta, típica de países 

subdesenvolvidos, intensifica-se o processo de urbanização pautado no terciário que por não 

possuir a capacidade de absorver um número satisfatório de mão-de-obra provoca um 

adensamento de pessoas desempregadas. Esse fato induz diretamente a ampliação das 

atividades paliativas para a sobrevivência, ou seja, fortalece as atividades ligadas ao referido 

circuito inferior, que vem desempenhando o papel de abrigo como plano de 

sobrevivência/existência e fornecedor de ocupação para a população não absorvida no 

mercado de trabalho.  

Porém, aferimos que a relação entre fixos e fluxos8 não é tão estanque e que para se 

fazer uma melhor leitura do uso do espaço por parte desses agentes em questão (do circuito 

inferior) é fundamental analisar como estes foram emergindo na cidade e se solidarizando 

com o espaço, o qual reúne a materialidade9 e a ação humana. 

 

2.3 A DINÂMICA DO CIRCUITO INFERIOR EM MOSSORÓ 

  

 A partir da década de 1970, diante da crise de absorção da mão de obra na agricultura, 

ocorreram mudanças na dinâmica urbana na cidade de Mossoró, em virtude da expansão 

demográfica e das novas demandas de consumo e de serviços, que foi acompanhada da 

expansão do circuito inferior da economia, em especial de atividades informais, se 

multiplicando assim na cidade “os biscateiros, os subempregos, os trabalhadores autônomos e 

uma série de categorias novas de trabalhadores” de acordo com Felipe (1980, p. 108).  

Não estamos afirmando, com isso, que não existiam subempregos antes do período 

delimitado, pelo contrário, eles existiam. Mas sua escala numérica ainda era pontual, e 

incapaz de criar para si um território com conexões externas que remetam ao conceito de 

circuito econômico. Além disto, Segundo Santos (2008a, p. 78), “o fenômeno dos dois 

circuitos é contemporâneo do atual período de modernização tecnológica”, sendo impossível 

                                                                                                                                                                                          
investimentos, havendo, ao contrário, “uma clara confluência de interesses entre o governo da cidade e os setores 
empresariais”.  
8   Os fixos são os próprios instrumentos de trabalho e as forças produtivas em geral, incluindo a massa de 
homens. [...] Os fluxos são o movimento, a circulação e assim eles nos dão, também, a explicação dos 
fenômenos da distribuição e do consumo (SANTOS, 1994, p. 77).  
9   A materialidade do território é dada por objetos que têm uma gênese técnica, um conteúdo técnico e 
participam da condição da técnica, tanto na sua realização como na sua funcionalidade (SANTOS, 2008b, p. 96). 
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seu surgimento, em qualquer que seja o espaço geográfico, antes da década de 1970 de forma 

que, a expansão do circuito inferior se firma a cada dia com a ampliação do consumo e 

inserção de novos produtos a serem comercializados, seu surgimento e expansão são, 

portanto, contemporâneos à sociedade de consumo.  

Na década de 1970, tornou-se muito fortes os fluxos migratórios do campo em 

direção à cidade, em todo o país. Neste período, a multiplicação dos subempregos esteve 

intimamente ligada a esse êxodo rural. Para Santos (2008a), como a cidade não tem uma 

estrutura econômica com condições de empregar as populações que chegam ao seu território, 

são criadas diversas formas de subempregos, não só no terceiro setor, mas em outros setores 

da economia. Ainda segundo Santos (2008a, p. 36-37), considerando os progressos 

tecnológicos e a substituição da mão-de-obra pela tecnologia, a indústria apenas cria um 

número limitado de empregos. Além disto, uma boa parte dos empregos indiretos é criada nos 

países centrais, onde estão instaladas as sedes das grandes firmas.  

Como a agricultura também se modernizava, e substituía a cada dia a mão-de-obra 

humana pela máquina, ela também expulsava grandes levas de migrantes para as cidades. 

Esse êxodo rural implicou na configuração de uma urbanização acelerada, desprovida de 

planejamentos.  Segundo Santos (2009), ao contrário do que ocorreu nos países centrais, nos 

países periféricos não houve uma mudança escalonar no perfil econômico, sendo assim, seus 

processos de urbanização também foram diferentes.  A urbanização nesses países se fez de 

maneira distinta e tem um conteúdo também distinto. No Brasil, país com dimensões 

territoriais continentais, esses conteúdos se apresentam de forma ainda mais complexa, pois 

apenas algumas áreas privilegiadas do território receberam as indústrias e foram capazes de 

gerar uma quantidade significativa de empregos no setor secundário da economia. No estado 

do Rio Grande do Norte, por exemplo, o processo de urbanização veio desacompanhado de 

uma industrialização efetiva. 

Sendo assim, o que ocorreu em escala local foi um processo de urbanização 

desprovido da geração de empregos, nos setores ditos formais, para todos aqueles que 

chegavam do campo. Para Felipe (1980), esse quadro ainda seria fortificado pelo fato do 

mercado de trabalho de Mossoró ser frágil, devido às características sazonais de suas 

indústrias, pois além da extração e refinamento do sal, existiam também os trabalhos sazonais 

oferecidos pelas usinas que beneficiavam caju, por exemplo, que garantiam a empregabilidade 

apenas por um curto período do ano. A cidade possuía, assim, um grande contingente de 
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exército de reserva10 que não parava de aumentar a cada ano, propiciados pelos paradigmas da 

economia local e global. Criava-se nesse contexto o panorama do atual circuito inferior 

mossoroense. 

Juntas, essas características (chegada de migrantes, falta de empregos nas áreas ditas 

formais da economia, e falta de especialização da mão-de-obra) contribuíram para o 

desenvolvimento do circuito inferior no setor da economia em ascensão na cidade: seu 

comércio. É importante lembrar que, no final da década de 1990, em decorrência do 

crescimento das atividades produtivas, o circuito inferior foi ampliado e diversificado, tendo 

como resultado o surgimento ou ampliação de diversas atividades dos mais variados tipos de 

serviços como, por exemplo, restaurante, hospedagem, fotocopiadoras, assessoria contábil, de 

informática, além de flanelinhas, vigilantes, publicitários informais e novos tipos de 

transporte (mota-taxis, carros fretados), mas é desenvolvendo atividades ligadas ao comércio, 

nas ruas do Centro Comercial, onde uma parte significativa destes atores sociais vai empregar 

sua força de trabalho. 

 Ao fazer uma análise sobre a estruturação econômica mossoroense, Soares (2010, p. 

115) afirma que a cidade “teve a expansão de seu setor terciário, seja no comércio 

especializado, seja nos serviços, ampliando sua área de influência e suas relações com as 

regiões metropolitanas”; acrescentaríamos que houve uma ampliação também com as áreas de 

influência do interior do estado, posto que muitos negociantes e consumidores da região se 

dirijam para Mossoró, como fonte de abastecimento de seus pequenos mercados. Com isso, 

verifica-se o crescimento e a diversificação das atividades econômicas, como o comércio, 

cada vez mais presentes nos espaços organizados por Mossoró.  

Podemos analisar também essa retomada do fortalecimento do comércio local através 

de outras variáveis, algumas em escala global, como o aumento do poder da propaganda, que 

estimula o consumo tanto entre as pessoas com renda mais alta, como também entre aquelas 

com renda mais baixa; facilidades de crédito e financiamento; além do surgimento de novas 

necessidades criadas pela própria globalização. Dentre as características locais que se 

tornaram importantes para a cidade reaver sua condição de importante centro comercial está o 

aumento do seu próprio mercado consumidor, pois não podemos deixar de considerar a 

importância do mercado local para uma economia urbana. 

                                                            
10   Conceito desenvolvido por Marx (1867) em sua crítica da economia política.  Para o cientista, o exército de 
reserva corresponde à força de trabalho que excede as necessidades de produção.  Segundo a teoria marxista, 
para se garantir o bom funcionamento da economia capitalista e garantir o processo de acumulação, é necessário 
que parte da população economicamente ativa esteja desempregada. Esse contingente de população 
desempregada atua como inibidor das reivindicações trabalhistas e contribui para o rebaixamento dos salários. 
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O estudo da dinâmica urbana nos países subdesenvolvidos, assim como a ampliação 

do comércio local, e do próprio circuito inferior, só é passível de entendimento mediante a 

análise de sua dinâmica demográfica. Em cidades como Mossoró, que duplicaram sua 

população em apenas três décadas, este processo se apresenta de forma ainda mais 

significativa. Diferentemente do que ocorre na indústria, que na maioria das vezes produz 

objetos para serem exportados para outras áreas, o comércio (de ambos os circuitos 

econômicos) guarda íntima relação com o mercado de consumo local. No caso do circuito 

inferior cabe ainda ressaltar que este também vem se ampliando nas grandes e médias cidades 

como uma resposta a demanda de uma numerosa população pobre. 

Ao observar a evolução demográfica recente de Mossoró, verificamos que a sua 

população duplicou em apenas trinta anos. Ela passou de 97.245 habitantes, em 1970, para 

213.845, nos anos 2000, havendo assim um aumento de 120% (Tabela 01).  

      
     Tabela 01: Crescimento demográfico de Mossoró – 1970 a 2010 

Ano População total População urbana População rural Taxa de 
urbanização 

1970 97.245 79.509 17.736 81,7% 
1980 145.989 122.861 23.128 84,1% 
1991 192.267 177.331 14.936 92,2% 
2000 213.845 199.081 14.760 93,1% 
2010 259.815 237.241 22.574 91,3% 

       Fonte: IBGE: Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 
 

Como foi dito anteriormente, o processo de urbanização que se estabeleceu no 

território brasileiro guarda uma série de particularidades, uma vez que os locais possuem suas 

dinâmicas próprias dependendo do período ou do contexto de onde essa urbanização se 

processou. É por isso que ressaltamos que, apesar da grande influência que a industrialização 

exercia (e ainda exerce) no processo de urbanização no espaço global, a partir dos anos de 

1970, este processo (a urbanização) já não pode mais ser entendido apenas como uma criação 

das atividades industriais, mas também como um processo social complexo, resultado de um 

gama de fatores que se misturam e estimulam a busca do homem pelo convívio urbano. Sendo 

assim, a partir desse momento, outros fatores se somam a industrialização e promovem 

também o crescimento dos centros urbanos, são eles: a consolidação de polos de educação, de 

polos econômicos, prestação de serviços, saneamento ambiental, qualidade de vida, entre 

outros. 
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Alguns destes fatores se somaram no ínterim urbano mossoroense e contribuíram no 

processo de atração de migrantes de classes sociais distintas. No campo da agricultura e 

extrativismo mineral, o município se destaca em âmbito nacional. É polo agrícola, salineiro e 

petrolífero. No que tange à educação superior a cidade já possui três universidades, duas 

públicas e uma privada, que atraem todo ano novos migrantes de municípios próximos ou 

distantes. Adicione-se a todo esse contingente uma enorme população flutuante, de migrantes 

pendulares, que todos os dias se deslocam para a cidade a procura de serviços especializados 

(de saúde, bancários, judiciários) ou do seu comércio e que, desta forma, acabam 

concretizando a emergente centralidade da cidade de Mossoró dentro da rede urbana regional.  

A importância da centralidade, dentro da escala regional, não pode ser deixada de lado 

ao se analisar a emergência e distinção dos circuitos econômicos na cidade, pois, sabemos que 

as atividades modernas seguem fatores como: tamanho da cidade, nível de polarização e 

influência em relação ao seu espaço e da dinamicidade da própria economia local.  

Cabe destacar que a cidade de Mossoró exerce uma centralidade para as cidades 

circunvizinhas. “Essa centralidade, portanto, é de natureza, acima de tudo, econômica” 

(SOUZA, 2005, p. 57). Ao mesmo tempo em que se concretiza, na cidade, uma área de 

polarização e influência na escala regional, a cidade presencia também um processo inverso, 

passivo, dentro da rede urbana nacional, posto que cada dia mais passa a ser influenciada por 

capitais como Fortaleza, Natal e Recife (em menor grau). 

Essa tendência, apontada pelos estudos do IBGE/Regic (2007), tem grandes 

repercussões no comércio local, pois no circuito inferior a possiblidade de comércio guarda 

uma grande relação com a função da cidade onde ele se insere (Figura 03).  

 

Figura 03: Importância relativa dos dois circuitos na Rede Urbana 
 Metrópole Completa 

 Metrópole Incompleta 

 Cidades intermediárias 

   I Cidade Local                                        II 

                                         
    

 

 

Entendendo Mossoró como uma cidade intermediária, verificamos que os seus 

circuitos econômicos desempenham importâncias relativas muito parecidas dentro do espaço. 

 

 

 

 
I – Circuito Superior                             II – Circuito Inferior 

    Fonte: SANTOS (2008a, p. 351)  
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Ambos os circuitos desempenham funcionalidades que são mais relevantes do que na cidade 

local, e bem menos relevantes do que na metrópole completa. Isto ocorre por que, em uma 

cidade como Mossoró, que sofre influência de duas capitais, não tão distantes (Natal e 

Fortaleza situam-se a cerca de 270 km de distância cada uma), e ao mesmo tempo influencia 

com seu comércio e serviços as cidades menores, as dinâmicas advindas da rede urbana 

adquirem uma particularidade espacial. A população mais abastada muitas vezes recorre ao 

circuito superior de outras centralidades para consumir os produtos tecnológicos de maior 

valor agregado, ou aqueles de alto padrão (como marcas e grifes11 famosas). As pessoas com 

menor poder aquisitivo, que não podem se deslocar com tanta facilidade se tornam 

prisioneiras do circuito superior local (onde os preços dos produtos são mais elevados, devido 

a menor concorrência) se quiserem adquirir tais produtos, ou ainda, se utilizam do circuito 

inferior da economia para adquirirem tais produtos mesmo que falsificados. 

Esse complexo enredo de situações que se desenrola no cotidiano da cidade, vem 

gerando a complexificação do circuito inferior da economia, porém sem mitigar a importância 

do circuito superior. De acordo com as informações fornecidas pelo Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) mostra a evolução do número de empregos ligados os setor comercial na cidade 

(Tabela 02). 

 
Tabela 02: Evolução dos números de estabelecimentos e empregos ligados ao 
comércio em Mossoró – 1991-2010 

Condição 1991 2000 2010 
Empregos 3.454 5.388 10.788 
Estabelecimento 486 1.066 1.208 

         Fonte: RAIS/TEM – SEBRAE-RN (Ano 2011) 
 

Os dados da Tabela 02 nos autorizam a afirmar que a cidade passou por um grande 

aumento e dinamicidade do seu setor comercial. Vale destacar que tais dados revelam apenas 

números ligados ao setor dito formal da economia. Mas aportados nas pesquisas feitas em 

campo (cujos resultados serão analisados no capítulo seguinte) podemos inferir que paralelo 

ao crescimento do circuito superior, houve também a expansão do comércio ambulante, no 

interior do circuito inferior, fortalecendo também o circuito superior, já que os dois circuitos 

econômicos conseguem extrair vantagens econômicas do crescimento do mercado local. 

Sobre esta interação entre os dois circuitos, Arroyo (2008, p. 35) afirma que: 

                                                            
11    Marcas distintivas de um fabricante; etiquetas. 
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 Ao mesmo tempo, os dois circuitos da economia urbana servem para 
entender a cidade como totalidade, já que eles se relacionam entre si por 
meio da cooperação, da concorrência e/ou da subordinação. Os circuitos 
superior e inferior interagem e participam do movimento que se desenvolve 
dentro da mesma cidade: trata-se de um único meio construído, embora 
desigual e fragmentado, e de um único mercado, embora fortemente 
segmentado.  

 
 Sendo assim, aferimos que a compreensão da totalidade da cidade de Mossoró 

perpassa pela a análise de todos esses acontecimentos que resultaram na consolidação do seu 

comércio, nas duas esferas dos circuitos econômicos, assim como as dimensões ditas “formal” 

e a “informal” do mercado, pois tantos os circuitos como os setores estão interligados dentro 

do mesmo espaço e submetidos à uma mesma lógica capitalista.  

É preciso comentar aqui que não é possível se estudar a totalidade de uma cidade sem 

considerá-la um território. Este não pode ser negligenciado, já que consiste em uma categoria 

de análise do espaço geográfico. Santos (2008c, p. 20) declara com firmeza que “o território é 

certamente um dos elementos fundamentais do entendimento da pobreza e do entendimento 

da economia urbana”. Com efeito, compreende-se que o estudo da cidade na condição de 

totalidade, não seria possível sem o exame da dialética entre os dois circuitos (SANTOS, 

1979). Igualmente importante é analisar como os menores atores dentro deste processo 

absorvem esses mecanismos para tentar tirar deste espaço, em constante transformação, e 

cada vez mais passivo de uma ordem normativa, o seu sustento. 

 

2.4 AMBULANTES: O ÚLTIMO ELO ENTRE OS AGENTES DO CIRCUITO INFERIOR 

 

 O circuito inferior apresenta-se de forma extremante densa e articulada em todas as 

cidades dos países subdesenvolvidos (é mais evidente nas metrópoles e nas grandes cidades e, 

em menor grau, nas pequenas e intermediárias), e suas ramificações se estendem até as mais 

variadas cadeias econômicas desses países, que vão desde a produção de objetos (nas micro e 

pequenas empresas) até o seu comércio nas pequenas lojas, tanto dos centos comerciais como 

nas periferias, passando pelos diversos meios de transporte. Podemos também destacar a 

ampliação deste subsistema do sistema urbano, no ramo dos pequenos serviços 

especializados, ou seja, cabeleireiros, manicures, moto-taxistas, flanelinhas dentre tantos 

outros que não param de surgir ou se adequarem as novas necessidades urbanas.  

 Dar conta de analisar toda a dinamicidade deste circuito econômico em uma cidade 

como Mossoró, que se encontra em franco processo de crescimento, não é possível em apenas 
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um trabalho. Por isto, voltamos nossos estudos para um importante segmento dentro desta 

multiplicidade de “meios de sobrevivência” que vem se multiplicando na cidade de Mossoró: 

a dos pequenos comerciantes que não possuem seu local fixo para venda de seus produtos - os 

vendedores ambulantes.  

 Apesar de serem classificados como o último elo da cadeia de intermediários entre os 

importadores, industriais, atacadistas e o consumidor, os vendedores de rua aqui inclusos os 

vendedores ambulantes, constituem o nível inferior de pulverização do comércio (SANTOS, 

2008a). Embora ocupando a posição de último elo do circuito inferior os vendedores 

ambulantes exercem a sua parcela de contribuição no interior do mesmo. Estudos de Santos 

(1979, p. 54) direcionado às cidades do Extremo Oriente, expõe claramente que “até mesmo 

os vendedores ambulantes são muito eficientes no que diz respeito à atividade comercial que 

abastece a população pobre com trabalho e mercadorias baratas”.  

 Como menciona Santos (2008a), as atividades de vendedores ambulantes, e de rua 

ocupam pequenos espaços nas cidades turcas e haitianas. Nestas cidades, descreve o autor, um 

homem pode instalar um comércio ou venda feita de bambu num espaço não superior a duas 

cabinas de telefone. Desta forma, pode-se constatar que o pequeno comércio, exercido tanto 

pelo vendedor de rua quanto pelo vendedor ambulante, “é ao mesmo tempo uma resposta e 

um produto da pobreza” (SANTOS, 2008a, p. 218). Em outro estudo, Santos (2007, p. 66) 

adverte que o vendedor ambulante é produto também “dos novos modelos de consumo, e uma 

solução provisória que permite aos pobres ter acesso ao consumo tantos de produtos de 

primeira necessidade como de outros bens”. Tais vendedores se utilizam dos mínimos 

recursos materiais que o território lhe oferta, que para eles são os máximos recursos de que 

dispõem no momento para montarem o seu pequeno comércio.  

 São nesses pequenos espaços que a população pobre encontra as condições de 

sobrevivência. Esta situação é típica das cidades dos países de economia periférica, como 

destaca Santos (2008b) porque de um lado há uma condição rígida quanto à sua vocação 

internacional neste período de globalização da economia. E, por outro, tais cidades são 

dotadas de flexibilidade. Isto decorre do ambiente construído, que permite o desempenho de 

todos os tipos de capital e, desta maneira, admite todos os tipos de trabalho. Neste contexto, 

“será mais adequado não perder de vista a verdadeira flexibilidade tropical de que as grandes 

cidades dispõem e que atenuam o tamanho de sua crise” (SANTOS, 2008b, p.75, grifo do 

autor).  
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 A flexibilidade tropical pode ser considerada como a agilidade do sujeito, apto para 

diversas ocupações. As pessoas inseridas no circuito inferior da economia, capazes de 

reinventarem opções de trabalho, apropriam-se dos equipamentos modernos técnico-

informacionais e, de forma ágil ou engenhosa, encontram uma alternativa de tirar proveito ou 

vantagem daquilo que lhe é ofertado pelo meio geográfico atual, o meio técnico-científico-

informacional12. Assim, extraem recursos e criam possibilidades de ganhar dinheiro e 

garantirem a sua sobrevivência graças a estes equipamentos modernos.  

 Em uma multiplicidade de agentes econômicos de porte médio e grande que chega a 

cidade trazendo novos bens de consumo a cada dia, estes pequenos agentes tentam tirar algum 

proveito da influência midiática e do fetiche de consumo para também desenvolverem seu 

comércio e, assim, preenchem os interstícios do comércio local, preservando um espaço 

público como seu território, as calçadas, fator este que vem causando uma série de 

enfretamentos com o poder público e com os próprios pedestres, que transitam pelas ruas do 

centro comercial da cidade. Este e outros problemas vinculados ao uso do espaço público para 

comercialização de produtos serão também analisados nos capítulos seguintes.  

Diante de tudo que já discutimos tem-se que a existência de dois circuitos na economia 

da cidade de Mossoró apresenta-se como resultado direto da modernização tecnológica, que 

facilita o consumo de produtos modernos, produzindo-os ou comercializando-os com técnicas 

menos modernas (SANTOS, 2008a), instigando, consequentemente, mudanças na estrutura do 

consumo, de forma que, o consumo crescente de produtos modernos por uma população pobre 

faz nascer uma série de novas atividades no circuito inferior e altera a própria lógica de 

organização das cidades. Refletindo sobre este aspecto, Arroyo (2008, p. 30) ressalta que: 

 

No período atual, as cidades estão cada vez mais sintonizadas com o ritmo 
do mundo e do país, como resultado da presença da ciência, da tecnologia e 
da informação no meio geográfico, o que facilita essa interdependência. 
Todavia, a forma e a intensidade que essa sintonia adota mudam de cidade 
para cidade, em função principalmente do lugar que cabe a cada uma delas 
na rede urbana nacional e mundial, em constante transformação. 
 

                                                            
12  É o meio geográfico do período atual, onde os objetos mais proeminentes são elaborados a partir dos 
mandamentos da ciência e se servem de uma técnica informacional da qual lhes vem o alto coeficiente de 
intencionalidade com que servem às diversas modalidades e às diversas etapas da produção (SANTOS, 1996, p. 
187). 
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 Dentre todas as atividades ligadas ao circuito inferior, merecem destaque no nosso 

estudo, aquelas desempenhadas pelos ambulantes, e por diversos fatores. São estas as 

atividades ligadas do circuito inferior que mais se reproduziram na cidade ultimamente, e 

também são as que mais rapidamente sentem as consequências ligadas às normas impostas 

pelos novos ordenamentos espaciais, ditados de cima para baixo. Além disto, são estes, os 

atores que absorvem mais rapidamente as inovações tecnológicas e tentam se adaptar mais 

rapidamente a formas de consumo impostas pelo circuito superior (hoje comercializam 

cartões de memória, carregadores e capas para celulares, DVDs’, pen-drives13, baterias 

diversas, relógios e perfumes de marcas similares, máquinas fotográficas digitais, smart 

phone14, entre outros itens); mas também por que representam um elo mais fraco dentro de 

todo o circuito inferior, posto que estejam sempre sujeitos a fiscalizações por parte do poder 

público (que algumas vezes confisca suas mercadorias), pelo fato de fazerem de um espaço 

público seu território e também devido ao seu surpreendente crescimento.  Segundo a 

Secretaria de Cidadania do município de Mossoró o número de ambulantes encontrados no 

centro da cidade triplicou na última década. O órgão afirma que hoje existam, pelo menos, 

seiscentos ambulantes em todo o centro comercial da cidade. 

 Em 2001, o jornal O Mossoroense retratou essa realidade apresentando a nova 

condição dos ambulantes na cidade, a forma como eles se desdobram para garantir a 

sobrevivência e também a receptividade da população com relação aos novos produtos, bem 

mais baratos que aqueles encontrados nas lojas. Embora muitas vezes com uma qualidade 

inferior ao daqueles encontrados nas grandes lojas, boa parte da população admitiu em 

entrevista concedida ao periódico, recorrer aos ambulantes para a aquisição de produtos mais 

modernos, recém lançados no mercado. Sobre isso Arroyo (2008, p. 36) nos lembra de que: 

 

O processo de crescimento econômico e modernização tecnológica, seletivo 
e concentrador, não consegue atender de igual forma todos os habitantes da 
cidade grande, que fazem parte do mesmo mercado, porém com os mais 
diferentes níveis de capital, trabalho, organização e tecnologia. Diferentes 
formas de produzir que, por sua vez, correspondem a diferentes formas de 
consumir. Essa segmentação do mercado autoriza a convivência de uma 
ampla variedade de formas de realização econômica, que trabalham segundo 
diversas taxas de lucro, produtividade, rendimentos e salário. 
  

                                                            
13    Pen significa caneta em português, caneta-driver. É um dispositivo portátil de armazenamento de dados 
(TROFIA INFORMÁTICA, 2012). 
14    Telefone inteligente (tradução livre nossa). 
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Todos esses processos e suas repercussões serão analisados no terceiro capítulo, pois 

além desses atores mencionados há outros que também reclamam o direito às calçadas, os 

agentes do circuito superior que, algumas vezes, se queixam pelo fato de os ambulantes 

obstruírem a entrada dos consumidores nas suas lojas e postos de serviço. Alguns se queixam 

também do poder público, classificando-o como omisso em relação aos ambulantes 

(sonegadores de impostos, de acordo com os agentes hegemônicos). Como se vê, a relação 

entre os diversos atores neste local é muito complexa, ora se dá de forma harmoniosa, ora de 

maneira concorrencial. Sobre tal complexidade e concorrência, Arroyo (2008, p. 30), escreveu 

que 

 
Uns preocupados em acumular capital para a renovação da atividade de sua 
expansão, em função das exigências tecnológicas, e outros preocupados com 
a sobrevivência da família. Da mesma forma, essa modernização atinge 
seletivamente alguns pontos da cidade, privilegiando cada fração do espaço 
urbano com diferentes intensidades e velocidades e criando condições 
distintas para as atividades econômicas. 
 

 
Essas abordagens sobre os dois setores da economia mossoroense nos ajudam a revelar 

como os lugares podem abrigar diferentes divisões do trabalho que, por sua vez, ocupam o 

território a partir de dinâmicas distintas, seja como recurso, seja como abrigo. No entanto, a 

difusão das atividades do circuito superior e inferior está estreitamente ligada à organização 

do espaço a partir da modernização tecnológica, seja de forma direta ou indireta. Neste caso, a 

analogia entre os dois circuitos revelou ainda que muitas pessoas ainda não compartilham da 

mesma forma dos avanços adquiridos pela inversão de capitais e tecnologias no espaço 

geográfico e que o poder público pode, e deve, ser o elemento regulamentador, capaz de 

ordenar o espaço em prol da sociedade como um todo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49

3 O CIRCUITO INFERIOR E A APROPRIAÇÃO  DO TERRITÓRIO NA RUA 
CORONEL GURGEL DA CIDADE DE MOSSORÓ –RN 
  

 

Após a formulação da teoria dos circuitos a economia urbana, no fim da década de 

1970, pelo autor Milton Santos, o mercado de trabalho e o quadro socioeconômico brasileiro 

passaram por uma série de influências e modificações relacionadas à posição nacional frente à 

lógica capitalista mundial, em que o país enquadra-se no grupo de nações com forte 

dependência das políticas impostas pelos países centrais, verdadeiros núcleos de controle do 

poder de decisão mundial.  

Duas décadas depois, mais especificamente, início da década de 1990, a economia 

brasileira passou por um processo de liberalização, sem igual em sua história, marcada pelos 

seguintes acontecimentos: edição do Plano Real (1994), “estabilização da economia”, entrada 

do país em blocos e acordos econômicos bilaterais ou multilaterais e a consequente 

minimização do poder do Estado. Estes eventos15 trouxeram para o país um grande número de 

investimentos estrangeiros com consequências diretas para a economia e, consequentemente, 

para o mercado de trabalho nacional, pois esta onda neoliberal16 acabou por promover uma 

dependência ainda maior do país em relação ao capital internacional. Sobre isso, Soares 

(1997, p. 10) afirma que tais mudanças instigaram a introdução de novos componentes para 

estrutura socioeconômica brasileira, de forma que 

 
A abertura comercial vem também acompanhada por programas de 
privatização de empresas estatais, desregulamentação de setores e planos de 
estabilização econômica, buscando, segundo o discurso oficial, criar um 
ambiente para o aumento da competitividade da economia brasileira. No 
setor privado, a modernização das empresas se materializou, em um primeiro 
momento (1989-93), através da racionalização da produção e da introdução 
de componentes importados e, em um segundo momento, a um aumento da 
competitividade pelos postos de emprego (IPEA, 2009 apud Soares, 1997, p. 
10).  

 

 Para o referido autor e muitos outros, tais como Cannabrava (2007), Souza 

(2005) e Pinto (2007) essas mudanças foram o resultado final dos esforços preconizados pelo 

Consenso de Washington. “Estabilizar”, “privatizar” e “liberar” eram as metas defendidas 

                                                            
15   Um evento é resultado de um feixe de vetores, conduzido por um processo, levando uma nova função ao 
meio preexistente. Mas o evento só é identificável quando ele é percebido, isto é, quando se perfaz e se 
completa. E o evento somente se completa quando integrado ao meio (SANTOS, 1996, p. 76-77). 
16    A política neoliberal possui características de cunho econômico, pautado na liberação do mercado para a 
atuação das empresas. 
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pelos tecnocratas, a serem aplicadas aos países pobres que quisessem sair do quadro de 

subdesenvolvimento e emergir para o grupo dos países ricos. Mas como Soares (2007) afirma, 

tais mudanças tiveram consequências dramáticas para o mercado de trabalho, especialmente 

para aquela mão-de-obra menos qualificada, pois as empresas se modernizaram e aumentaram 

seu patrimônio, aportados também em uma maior especialização dos trabalhadores, o que lhes 

trouxe uma maior excelência de produção e lucro sem, no entanto, aumentar os salários reais 

dos seus empregados. Esse contraponto acabou por aumentar o exército de reserva de mão de 

obra, tornando mais difícil o ingresso dos cidadãos mais humildes e excluindo aqueles que já 

tinham empregos formais por outras pessoas mais qualificadas, mesmo que pagando os 

mesmos salários.  

Ao discutir as consequências da introdução de uma política neoliberal para o mercado 

de trabalho local, Pochmann (2001, p. 73-74), afirma que 

Tudo isso (aumento do desemprego estrutural) estaria ocorrendo diante de 
postos de trabalhos abertos em bem menor quantidade do que a elevação da 
oferta de mão-de-obra, permitindo que as empresas aumentassem os 
requisitos contratuais, ao passo que substituem os trabalhadores com menor 
nível de escolaridade por outros com nível maior.  
 

É preciso atentar que, paralela a essa deterioração do mercado de trabalho local, toda 

essa abertura econômica registrada nos últimos anos, por outro lado, permitiu que a economia 

do país crescesse em um ritmo bastante acelerado, promovendo uma dicotomia inerente ao 

capitalismo, que é a emergência do lucro das empresas em detrimento das condições de 

emprego e renda da população. 

Alguns dados da macroeconomia brasileira são usados pelo governo e por grupos 

financeiros para mostrar a pujança da economia nacional na atualidade. Desacompanhados de 

outras variáveis que permitam uma melhor análise da real posição do Brasil na Nova Divisão 

Internacional do Trabalho, tais dados quantitativos podem nos levar a acreditar que o Brasil 

está, finalmente, saindo do quadro de subdesenvolvimento.  

Segundo o IBGE, em 1979, o Brasil possuía um PIB (Produto Interno Bruto) de U$ 

164 bilhões e era a 13ª economia mundial. Em 2011, o PIB brasileiro atingiu U$ 2.193 

trilhões, o que corresponde a uma variação nominal de 1.245%, chegando a 6ª posição 

mundial, ultrapassado apenas pelos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, e, 

portanto, a frente de alguns países membros do G717 (como o Reino Unido, Itália e Canadá). 

                                                            
17   Grupo dos sete países mais industrializados do mundo.  
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Em tese, todo esse crescimento econômico mudou a forma de como o Brasil é visto pelos 

investidores estrangeiros.  

Para o grupo financeiro Goldman Sachs, hoje o país faz parte de um seleto grupo de 

nações emergentes, denominado BRIC, juntamente com Rússia, Índia e China. Essa sigla 

representa o acrônimo formado pelas iniciais dos quatros países membros do grupo e faz 

analogia a palavra brink, tijolo em inglês.  Esses países que juntos correspondem a um quarto 

da área do planeta Terra e quase a metade de toda a população mundial é apontada hoje, pelo 

importante grupo financeiro, como o principal destino dos investimentos mundiais e uma das 

principais áreas a serem exploradas pelas empresas capitalistas na atualidade, dado o seu 

enorme mercado consumidor interno, suas grandes reservas de recursos naturais, bem como a 

emergente exportação de commodities, ou seja, de produtos primários com notável valor no 

mercado internacional. 

No entanto, tamanho crescimento econômico não significou uma melhora na 

qualidade de vida dos indivíduos na mesma proporção. Podemos ressaltar que todos esses 

investimentos e o aumento de capital interno não só ampliou o desemprego estrutural como 

também não proporcionou uma melhora da qualidade de vida da sociedade. Basta 

observarmos outras variáveis, mais ligadas ao desenvolvimento social como o IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano) e o Coeficiente Gini18 (variável que permite mediar a 

desigualdade social entre pobres e ricos dentro de cada país) para percebermos que, no Brasil, 

a baixa qualidade de vida da população como um todo e a desigualdade socioeconômica, 

ainda não condizem com uma nação que figura em as mais ricas do mundo. O IDH do país 

ainda patina entre um dos menores da América do Sul e no quadro mundial figura na modesta 

84ª posição (BANCO MUNDIAL, 2011) atrás de países bem menos ricos do ponto de vista 

econômico e natural, em que os grandes investimentos externos foram bem mais delgados, 

como o Uruguai ou o Chile, para citar apenas dois exemplos regionais.  

Ao observarmos o Coeficiente Gini divulgado pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD) de 2012, nos damos conta da real situação da sociedade 

brasileira e, consequentemente, o quanto é mal distribuída a renda nacional (Figura 05).   

 

                                                            
18 Desenvolvido pelo matemático italiano Corrado Gini, o Coeficiente de Gini é um parâmetro internacional 
usado para medir a desigualdade de distribuição de renda entre os países.  O coeficiente varia entre 0 e 1, sendo 
que quanto mais próximo do zero menor é a desigualdade de renda num país, ou seja, melhor a distribuição de 
renda. Quanto mais próximo do um, maior a concentração de renda num país. O índice Gini é apresentado em 
pontos percentuais (coeficiente x 100). (www.suapesquisa.com).  
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filosófica da espécie humana, ou seja, uma globalização a favor de um mundo mais humano, 

sem muitas disparidades sociais.  

Desse modo, acreditamos que os vetores que se impõem ao espaço local são passíveis de 

um rearranjo que possa promover uma situação de melhor convívio dos cidadãos com 

tamanhas intrusões externas, que a priori encontram-se distantes do alcance de muitos. Sendo 

assim, concordamos com Santos (2001) quando afirma que, o que importa mesmo é o tempo 

das possibilidades efetivamente criadas, o que cada geração encontra disponível ao seu 

alcance.  E estas possibilidades são encontradas no território usado, uma vez que este é 

reconhecido por sua materialidade e dinâmica, as quais garantem a condição de existência da 

sociedade (SANTOS; SILVEIRA, 2001).  

Não restam dúvidas que a população pobre, em busca de garantir a sua 

sobrevivência/existência, ativam sua vontade de descobrir. De acordo com Santos (2008c, p. 

19) é normal existirem pobres na cidade, e somente estes podem descobrir e pensar, “porque 

pensar é mudar”. O pensar ajuda o sujeito a descobrir novas possibilidades de subsistir neste 

mundo perverso do período da globalização. E uma destas possibilidades se encontra na 

forma como o sujeito utiliza o território. Assim, a cidade é o melhor lugar para se observar as 

possibilidades de uso “porque nela todos estão juntos” (SANTOS, 2008c, p. 22).  

Neste caso, as possibilidades, de uma boa parte da população dos países 

subdesenvolvidos, encontram-se nas atividades do circuito inferior da economia urbana, que 

vem se consolidando enquanto abrigo e fornecedor de renda para grande parte da população. 

Em Mossoró, por exemplo, os agentes do circuito inferior criam oportunidades de trabalho, 

garantindo geração de renda para aqueles que vivem a margem do sistema econômico. Na 

verdade, esses sujeitos encontram nesse setor a chance de uso do território. 

 

3.1 O TERRITÓRIO E O CIRCUITO INFERIOR EM MOSSORÓ 

 

O espaço geográfico mossoroense é uma realidade em processo permanente de 

transformação. Verificamos que a partir da década de 1960, isso acontece de forma 

vertiginosa, quando a cidade de Mossoró foi sendo influenciada pelas formas de produção de 

sua indústria diversificada, pela existência de poucas grandes empresas, pela ampliação dos 

serviços oferecidos (PINHEIRO, 2006). Estes acontecimentos são extremamente 

significativos para redefinição do espaço urbano, por provocarem a migração de pessoas do 

meio rural para o urbano, impulsionando uma grande concentração populacional na cidade. 
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Segundo Pinheiro (2006) essa concentração resulta do crescimento populacional impactante 

no período que se estende entre as décadas de 1960 a 1970, que respalda em um percentual de 

91%, com relação às décadas anteriores (1930, 1940 e 1950), cujo crescimento margeava a 

quantia de 10.000 pessoas por decênio, o equivalente a 30%, não chegando a atingir 50% 

(Tabela 03). “Esse fato demonstra que a industrialização de Mossoró exerceu grande atração 

sobre as populações vizinhas – trabalhadores rurais e salineiros desempregados, que migraram 

em busca de sobrevivência”. (PINHEIRO, 2006, p. 89) 

 

Tabela 03: Evolução demográfica de Mossoró (1927 a 1970) 
ANO POPULAÇÃO 
1927 20.300 
1940 30.000 
1950 40.000 
1960 50.783 
1970 97.245 

                   Fonte: PINHEIRO (2006)  
 
 
Entre 1960 e 1970, verificamos que houve um crescimento populacional acentuado em 

Mossoró, na ordem de 91,49% nesse decênio, que foi o período de maior crescimento. A 

partir de 1970 observa-se um crescimento num ritmo mais lento, que foi de 50,12% entre 

1970 e 1980; de 31,70% entre 1980 e 1991; de 11,22% entre 1991 e 2000; e de 21,50% entre 

2000 e 2010. Os dados revelam que o menor crescimento foi registrado na década de 80 do 

séc. XX, fato que pode ser associado ao período de crise econômica vivida no país.  

Verificamos que ao ímpeto de crescimento demográfico atrela-se o crescimento físico 

de Mossoró, onde observamos a expansão das áreas de habitação e de comércio, tornando-se 

cada vez mais fácil se perceber a profusão de comerciantes nas ruas asfaltadas de seus bairros, 

especialmente naqueles mais distantes do centro, como o Conjunto Habitacional Santa 

Delmira ou o Abolição IV, onde a mobilidade para o bairro comercial apresenta sérias 

restrições.  Certamente que, à medida que crescem os fluxos intrabairros, aumentam também 

a demanda por serviços e produtos do circuito inferior da economia no próprio local, seja ele 

central ou periférico cada um com suas características.  

Sendo assim, paralelo ao circuito inferior que se configura na área central de Mossoró, 

expande-se um circuito inferior nos bairros residenciais, por causa da grande demanda de 

pessoas desempregadas que, para sobreviver desenvolvem algum tipo de trabalho em sua 

própria residência. Com base nas formulações de Santos (2008a, p. 219) infere-se que “o 

emprego familiar é frequente nas pequenas empresas do circuito inferior”. Podemos elencar as 
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seguintes atividades: cozinheiras, costureiras, marmiteiras, serviços de reparos em gerais, 

fabricantes de bolos, doces e biscoitos, entre outras. Acrescentamos ainda, que grande parte 

das atividades do circuito inferior faz parte do “circuito inferior central” (SANTOS, 2008a, p. 

350), uma vez que as atividades desse circuito instalam-se em locais de grande circulação de 

massas, como centro da cidade.  

Nesse caso, afirmamos que Mossoró está passando por um momento de 

descentralização da economia, mas não a decadência de seu centro comercial, como acontece 

em algumas capitais e metrópoles regionais brasileiras. Mesmo com a vinda do novo 

Shopping Center instalado na periferia urbana da cidade e da abertura de novos 

empreendimentos ligados ao comércio e serviços fora da core area da cidade, é o centro 

comercial, ainda, o grande motor que engendra a pujança da economia mossoroense. Além de 

abrigar os mais importantes órgãos públicos municipais, é neste bairro – o Centro – onde se 

encontra a maior quantidade e maior variedade de lojas e as principais rotas de ônibus 

coletivos, mesmo que em decadência, posto que seja o serviço de “moto-taxista” que mais 

transporta pessoas hoje na cidade. Somando-se tudo isso, cabe ressaltar ainda que o centro 

comercial se destaca como uma importante área de convergência de fluxos entre os bairros 

situados na margem esquerda do rio Mossoró (Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste) e os 

bairros localizados na margem direita (Zona Leste), pois no centro comercial se localizam as 

principais pontes que ligam estes espaços. Vejamos a mancha urbana da cidade e a 

localização espacial do centro comercial (Mapa 02). 

A influência do circuito inferior em Mossoró transborda para além de seus limites 

urbanos. A quantidade de pessoas que se dirigem para este espaço todos os dias a fim de se 

utilizarem dos serviços e comércios não para de crescer. Por ser uma cidade intermediária de 

grande importância para a sua região, a influência do circuito inferior confunde-se com a área 

de influência regional de aglomeração comercial (fixa) e populacional (fluxo), consolidando-

se como um polo de atração, que influencia economicamente outras cidades locais. Neste 

caso, é o centro comercial a área de efervescência, onde os agentes econômicos se alojam 

permitindo a localização e relocalização das atividades e da população na cidade. Por tudo 

isso, definimos essa área como recorte espacial, lugar que abriga em grande proporção e 

visibilidade “as formas de trabalho urbanas assumidas pela pobreza, resultado indireto das 

modernizações seletivas que perpassam o território e a sociedade” (MONTENEGRO, 2006, p. 168), 

o centro comercial de Mossoró e suas imediações.  
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do território produzido pelo circuito inferior da economia na cidade, no entanto, apresentam-

se bem representativo na dinâmica socioespacial do Centro, local onde abriga um número 

considerável de vendedores ambulantes, ou de rua. Para Santos (2008a, p.218), esses agentes 

“constituem o nível inferior da pulverização do comércio, o último elo da cadeia de 

intermediários entre importadores, industriais, atacadistas e o consumidor”.  Neste caso, eles 

seriam o nível mais inferior do circuito inferior.  

O uso do território enquanto abrigo e recurso para a geração de renda para agentes do 

circuito inferior nos revela que esse subespaço apresenta duas realidades distintas, cujos usos 

do território se realizam a partir de ações das várias formas de trabalho que conformam o espaço 

banal, o espaço de todos, o lugar onde os fracos podem subsistir (SANTOS, 1996).  É nesses 

espaços que se realizam o acontecer diário e solidário de muitos trabalhadores e consumidores 

que procuram satisfazer suas necessidades, inviabilizadas pelo alto custo econômico que 

perpassa o circuito superior.  

Sob essas condições, o Centro de Mossoró, em especial a Rua Coronel Gurgel, 

apresenta-se extremamente revelador quanto à coexistência dos dois circuitos da economia 

urbana: o superior e o inferior, como também de seus agentes. De forma que, em paralelo ao 

desenvolvimento de uma economia dinamizada pelo grande capital, representadas por lojas de 

departamentos, encontramos um número bem expressivo de vendedores ambulantes 

comercializando produtos similares aos vendidos nas lojas: roupas, sapatos, relógios, 

brinquedos, celulares, óculos, bijuterias, entre outros. Isso significa que as “atividades do 

circuito inferior ajustam-se estreitamente ao mercado local e dependem totalmente dele” 

(SANTOS, 2008a, p. 254) para sobreviver.  

 

3.1.1 A Rua Coronel Gurgel: dialogando com os dois circuitos 

 

A Rua Coronel Gurgel é a principal rua comercial do centro da cidade de Mossoró. 

Adentrar em sua dinâmica nos permite captar como um território é usado simultaneamente 

por diferentes agentes que, por sua vez, se inserem no mercado de forma concorrente e 

complementar, assim como participam da divisão territorial do trabalho de forma diferente. 

Nesta perspectiva, “os dois circuitos não são dois sistemas isolados e impermeáveis entre si, 

mas, ao contrário, estão em interação permanente” (SANTOS, 2008a, p. 261), produzindo 

espacialmente um equilíbrio instável.  
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Nessa rua mossoroense há a concentração de diferentes tipos de trabalhos que confere 

uma grande dinâmica ao conjunto de fixos e fluxos que a constituem. Neste local central 

encontram-se as principais lojas da cidade e a maior diversidade de produtos. Existem lojas de 

móveis, celulares, roupas, produtos eletrônicos, lanchonete, papelaria, lojas de produtos para 

casa, para construção, calçados, bancos, produtos agrícolas e variedades. Nela também está 

localizado um dos principais shoppings centers da cidade, o shopping Liberdade, com um 

diverso número de franquias que vende marcas de grifes nacionais e internacionais. Há ainda 

distintas lojas do grande varejo que se estabeleceram na cidade desde a década de 1980, como 

é o caso das Lojas Riachuelo e da Otoch (outrora Esplanada), e outras que se estabeleceram 

mais recentemente, como as lojas Maia e as lojas Marisa.  

Essa concentração de estabelecimentos comerciais e a grande facilidade de se adquirir 

bens de consumo duráveis e não-duráveis, faz com que a Rua Coronel Gurgel seja todos os 

dias frequentada pela população mossoroense e de toda a região para consumir os produtos e 

serviços do circuito superior da economia disponibilizados nesse espaço. É exatamente por 

causa desse grande número de consumidores, que transita pela rua todos os dias, que se 

estabeleceram as atividades do circuito inferior, inclusive os vendedores ambulantes.  

Diante de um contexto similar, Silveira (2008, p. 11), afirma que “quando o sujeito 

conhece como o território é usado e sabe que, nessa rua, passam 500 mil pessoas por dia, 

então é ali que ele vai vender suas balinhas”. Concorda-se com a autora, pois os vendedores 

ambulantes não se deslocarão das áreas centrais para vender seus produtos em determinados 

locais da cidade, que não circula grande fluxo de pessoas, até porque o poder de compra e de 

consumo da população, que procura bens e serviços na Rua Coronel Gurgel excede o tipo de 

consumo da população pobre que reside nas áreas periféricas.  

Com base na abordagem descrita, essa área funcional do centro da cidade de Mossoró 

se constitui em uma porção do território bastante utilizado, concorrido, disputado por todos, 

considerado uma “extensão continuada, em que os atores são considerados na sua 

contiguidade, são espaços que sustentam e explicam um conjunto de produções localizadas, 

interdependentes, dentro de uma área [...]” (SANTOS, 2008d, p. 109). Este recorte espacial 

abriga atividades comerciais e econômico-financeiras, uma vez que há uma concentração de 

consumidores por metro quadrado mais do que em qualquer outra área da cidade. Nesta 

perspectiva, as cidades se tornaram nos dias atuais, o espaço banal por excelência, haja vista 

que nenhum outro subespaço mistura tanto os homens, as empresas, as instituições.  
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O comércio ambulante, importante parcela do circuito inferior local,  localiza-se nas 

calçadas dessa rua, ficando, geralmente, em frente aquelas grandes lojas citadas. Surge daí, 

uma relação de complementaridade e concorrência, já que, muito embora os vendedores 

ambulantes concorram com as lojas de departamento, são também dependentes delas, pois 

precisam de seus consumidores diretos. Sobre isso, Santos (1979, p. 43) revelou que: 

 

[...] não há dualismo: os dois circuitos têm a mesma origem, o mesmo 
conjunto de causas e são interligados. Contudo, é necessário precisar que, 
apesar de sua aparente interdependência, o circuito inferior aparece como 
dependente do circuito superior, do mesmo modo que as atividades rurais 
tradicionais dependem das atividades modernas. 
 

Essa dialética existente entre os dois circuitos da economia (concorrência-

dependência) pode ser presenciada em toda extensão da calçada da Rua Coronel Gurgel, onde 

cada metro quadrado está ocupado por algum ambulante. Todavia pudemos verificar que, no 

geral, tal concorrência por consumidores é escamoteada pela espacialização dos produtos 

oferecidos pelo circuito inferior, posto que os ambulantes que possuem barracas, com o 

mínimo de infra-estrutura, procuram não oferecer no seu estabelecimento as mesmas 

mercadorias que a loja. Isso significa que, embora o ambulante vendedor de calçados concorra 

com todas as lojas de calçados, ele não se estabelece na calçada da Loja Pé Quente, maior loja 

de calçados da rua, por exemplo. Assim como os vendedores ambulantes de roupas trazidas 

de Caruaru (PE) não se estabelecem na calçada da loja Otoch, que comercializa produtos de 

cama, mesa e banho.  

Inferimos que isso se apresenta como uma tentativa de se evitar a concorrência direta, 

e também é resultado de certa submissão dos comerciantes informais que se inserem no 

circuito inferior aos proprietários e funcionários das lojas do circuito superior. Essa realidade 

foi bem perceptível nos depoimentos dos vendedores ambulantes que revelaram que 

conseguiam a aquisição dos espaços nos passeios públicos mediante o crivo dos donos das 

lojas. Dessa forma, a permissão de usar ou não aquele espaço público passa pelo aval do 

proprietário da loja, e não pelo poder público. Essa situação corrobora com as ideias de Santos 

(2008), quando o mesmo afirma que: 

 

Os dois subsistemas estão em permanente estado de equilíbrio instável. Sua 
complementaridade, ocasional ou durável, não exclui a concorrência; a 
própria complementaridade não representa outra coisa senão um momento 
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privilegiado de uma certa evolução que conduz a uma dialética dos dois 
circuitos (SANTOS, 2008a, p. 261) 

 

Refletindo sobre a economia moderna dos países emergentes e de como os circuitos 

econômicos se esforçam para sobreviverem diante das novas regras impostas pela lógica 

capitalista – especialmente o circuito inferior da economia – percebemos que os sujeitos que 

fazem parte desse subsistema do sistema urbano, longe de se caracterizarem como os únicos 

culpados pelo caos do comércio urbano, como comumente costumam mostrar a mídia e 

também estudiosos, são, na verdade, o sintoma de uma série de fatores fruto do 

desenvolvimento tecnológico, materializado principalmente na precariedade do trabalho que 

se agravou ao longo dos últimos anos, devido à existência nos países emergentes de uma 

economia ditada pelos padrões tecnológicos, cuja configuração é a existência de dominantes e 

dominados cada vez mais presente. 

Não obstante, não podemos deixar de atentar que o número acentuado de 

trabalhadores do circuito superior (em especial os que estão na ilegalidade) também diz 

respeito à adoção do modelo de crescimento importado, que tem outras consequências no 

âmbito do emprego, pois cada nova atividade do circuito superior que vem se instalar em uma 

região subdesenvolvida garante os melhores empregos para moradores que estão na sede das 

empresas ou que vem delas para ocupá-las, fazendo com que a população, muitas vezes 

menos qualificada, fique com subempregos ligados ao circuito inferior da economia. 

Segundo Elias (2010, p. 103), Mossoró está integrada aos circuitos produtivos 

globalizantes de grandes empresas, nacionais e multinacionais, hegemônicas em diferentes 

ramos da economia. Verificamos, a partir de algumas leituras, que desde 1980 a cidade vem 

de forma intensa assumindo novos papéis na divisão territorial do trabalho e nos diversos 

ramos inseridos na dinâmica da produção moderna do espaço.  

No entanto, como já foi dito, não é nosso intuito analisar o circuito inferior em toda a 

extensão territorial mossoroense, por causa de sua amplitude espacial. O que nos remete a 

debruçarmos sobre a análise das atividades desse circuito que se desenvolvem na rua do 

comércio, que vai desde o cruzamento da Rua Coronel Gurgel com a Avenida Augusto 

Severo até as imediações da Agência da Caixa Econômica Federal, como pode ser visto no 

Mapa 03. 
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Tabela 04: Produtos comercializados pelos ambulantes na Rua Coronel Gurgel 

PRODUTOS COMERCIALIZADOS NÚMERO DE 
COMERCIANTES 

Brinquedos 1 
Bolsas 2 
Calçados 9 
Roupas 9 
Lanches 10 
Eletrônicos 11 
Óculos 12 
CDs/DVDs 15 
Variados (Bijouterias, bonés, redes, caixas de som, pen-drives) 18 
Total 87 
Fonte: Pesquisa de campo (2012) 

 

Inferimos que as atividades do circuito inferior tendem a se aproximar das dinâmicas 

que perpassam o circuito superior para ganhar conotação no espaço urbano, elastecendo, 

assim, seu poder de comercialização. Por isso que a Rua Coronel Gurgel, pulverizada de 

grandes lojas de departamentos, apresenta-se como o local ideal para o desenvolvimento das 

atividades do circuito inferior, em especial o comércio ambulante. A referida rua destaca-se 

como o nervo central da core area, que faz pulsar grande parte dos fluxos de pessoas, 

mercadorias, produtos e capital do espaço citadino por causa do seu grande poder de coesão, 

processo que leva as atividades a se localizarem juntas (CORREA, 1995) para multiplicar o 

número de indivíduos transitando, consequentemente, consumindo. Isso estimula, também, a 

propagação de indivíduos e de atividades envolvidos no circuito inferior na referida rua. 

 

3.2 CIRCUITO INFERIOR DA ECONOMIA NA RUA CORONEL GURGEL: UMA 
CARACTERIZAÇÃO DA DIMENSÃO DO COMÉRCIO AMBULANTE. 
 

Atualmente, Mossoró se insere em um momento econômico que pode ser reconhecido 

como um dos mais dinâmicos da sua história. Segundo Elias (2010, p. 103), a cidade é uma 

das que mais cresce no Brasil e que a cada dia se integra mais aos novos circuitos da 

economia moderna. Isso acontece em virtude da utilização intensiva de capital, tecnologia e 

informação, que provoca a substituição crescente, e cada vez mais agressiva, do meio natural 

para meio o mais tecnificado, cuja demanda de trabalho são extremamente poupadoras de 

mão de obra, deixando marginalizados um percentual muito forte da população. Esse fato 

obriga os sujeitos a buscarem suas sobrevivências no circuito inferior, que se dá muitas vezes 

ilegalmente.  



 65

Essa nova realidade econômica que rebate em Mossoró, refere-se às novas formas de 

produzir e de dividir social e territorialmente o trabalho. De acordo com Santos (2008a, p. 

197), as condições da economia moderna apresentam enorme peso de uma população urbana 

com baixo nível de vida, que correspondem quase que intensamente, aos migrantes vindos do 

campo e de cidade menores que, desprovidos de capital e de qualificação profissional, 

constituem o circuito inferior o seu abrigo, único meio de sobrevivência. É importante 

ressaltar que muitos desses indivíduos conseguem ocupação assalariada na construção civil, 

no setor terciário ou nas indústrias, mesmo que recebendo baixos salários, mas é no circuito 

inferior, trabalhando por conta própria, que a maioria daqueles que migraram, encontram mais 

facilidade de adquirir o seu sustento e de sua família. Nesse caso, esse  

 
[...] circuito é o verdadeiro fornecedor de ocupação para a população pobre da 
cidade e os migrantes sem qualificação [...] Trata-se, antes de tudo, de 
sobreviver e assegurar a vida cotidiana da família, bem como tomar parte, na 
medida do possível, de certas formas de consumo particulares à vida moderna 
(SANTOS, 2008a, p. 45-46).  

 

Sob essas condições que o comércio ambulante de Mossoró assume a categoria de 

“polo marginal da economia” também chamado “terciário primitivo” ou “terciário refúgio”, 

que para Santos (2008, p.201) corresponde a um “elemento fundamental da vida urbana nos 

países subdesenvolvidos, por seu papel de abrigo da população pobre, migrante ou originária 

da cidade, que só raramente pode consumir e trabalhar no circuito moderno”. Esse polo atrai 

pessoas com baixos níveis de instrução, cujo grau de escolaridade encontra-se no nível 

fundamental incompleto, de forma que a maioria (65%) dos vendedores ambulantes, que 

fazem parte do circuito inferior da Rua Coronel Gurgel, possui apenas esse nível de estudo 

(Tabela 05). Em contrapartida, não encontramos nenhum analfabeto desenvolvendo esse tipo 

de atividade.  

O circuito inferior constitui também uma estrutura de abrigo para as mulheres que, 

desprovidas de capital e de qualificação profissional, encontram no comércio ambulante uma 

ocupação, mesmo que seja temporariamente. Verificamos durante a realização do trabalho de 

campo que grande parte de seus agentes (70% dos entrevistados) refere-se ao universo 

feminino, uma proporção bem diferente daquela verificada no circuito superior da economia. 

Isso demonstra o novo perfil da sociedade brasileira, cuja atuação da mulher no mercado de 

trabalho está em ascensão, mas também nos serve de alerta para a real posição desta mulher 
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no mercado de trabalho, posto que algumas dicotomias do passado se mantenham, como a 

concentração feminina nos postos menos remunerados e menos reconhecidos pela sociedade. 

  

Tabela 05: Grau de escolaridade dos vendedores ambulantes da Rua 
Coronel Gurgel 

GRAU DE INSTRUÇÃO % 
Analfabetos 0 
Ens. Fundamental Incompleto 65 
Ens. Fundamental 15 
Ens. Médio Incompleto 11 
Ens. Médio 6 
Ens. Superior Incompleto 3 
Ens. Superior 0 
Total  100 

Fonte: Pesquisa de campo (2012) 
 

Percebemos que o circuito inferior praticado do na Rua Coronel Gurgel “constitui, 

portanto, um mecanismo de integração permanente, que interessa em primeiro lugar a toda 

uma massa de migrantes insolventes e não qualificados” (SANTOS, 2008a, p. 260). Isso se 

justifica pelo fato de que a maioria da população advinda de outros lugares, por não possuir 

qualificação profissional, busca sua sobrevivência no circuito inferior. Verificamos, dessa 

forma, que, dos 87 vendedores ambulantes que estão localizados naquela rua, pelo menos 

68% deles são migrantes, e que, deste universo de migrantes, 65% possuem baixa 

qualificação, o que justifica a ideia do referido geógrafo. 

Em meio a essa realidade considerando os pobres, Silveira (2004, p. 10) identifica que 

“[...] parte de la población debe encontrar uma actividad – y um lugar dentro de la ciudad – 

que sea capaz de permitir su supervivencia”20. Para a autora, a população pobre encontra 

dentro da cidade os recursos de que necessita para garantir a sua sobrevivência. E estes 

recursos são encontrados no território usado, em sua base material, no meio construído, até 

porque a cidade deve ser captada como um território, onde se encontra distribuído um 

conjunto de objetos e de relações sociais indissociáveis.  

O fato de o indivíduo se deslocar do seu lugar de origem para outros espaços é 

motivado geralmente, desde os primórdios da humanidade, pela busca de sobrevivência. 

Atualmente, no período da globalização, as migrações acontecem, mais do que antes, por 

motivos econômicos: a busca por empregos, melhores salários, consequentemente, melhores 

                                                            
20  “[...] parte da população deve encontrar uma atividade – e um lugar dentro da cidade – que seja capaz de 
permitir sua sobrevivência” (tradução livre nossa). 
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condições socioeconômicas. No entanto, a baixa qualificação profissional engendra uma 

baixa, quase nula, expectativa de emprego, restando apenas à esperança de sobreviver, mesmo 

que seja no nível mais inferior do circuito inferior: o comércio ambulante. No caso de 

Mossoró, os agentes se deslocaram, com esse mesmo intuito, de suas cidades de origem, seja 

elas do Rio Grande do Norte: Areia Branca, Antônio Martins, Apodi, Assú, Caraúbas, Itaú, 

Upanema, Grossos e Governador Dix-Sept Rosado; da Paraíba: Souza, Catolé do Rocha; e do 

Ceará: Aracati, Limoeiro do Norte e Russas; entre outros lugares.   

Segundo Santos (2008a, p. 368) esse acolhimento de pessoas não qualificadas 

apresenta-se como sendo o papel social e econômico inegável do circuito inferior.  “Esse 

papel, sendo ao mesmo tempo o de um amortizador dos choques das migrações, pode nos 

tentar a imaginar que a preservação do circuito inferior se impõe, na medida em que o circuito 

moderno é incapaz de fornecer empregos a todo mundo”, pelo contrário, ele instiga a geração 

do desemprego e a remuneração do emprego se torna cada vez pior  (SANTOS, 2001). 

Disseminando, assim, o que Santos (2001, p. 73) vem a chamar de pobreza estruturada, “uma 

pobreza quase sem remédio, trazida não apenas pela expansão do desemprego, como também, 

pela redução do valor do trabalho”. Neste caso, “deixa-se de ser pobre em um lugar para ser 

pobre em outro”, como acontece com os sujeitos que migram. Em outra obra, Santos (2008c, 

p. 17) reafirma que tal condição pode ser denominada de “[...] pobreza estrutural-globalizada. 

Fase na qual há uma produção globalizada da pobreza”.  

Na modernidade, as atividades são extremamente exigentes com relação à qualificação 

dos profissionais, como também, poupadoras de mão-de-obra, dificultando assim, a entrada 

daqueles com nível de instrução baixo. Estes indivíduos, marginalizados, são 

levados/obrigados a procurar algum tipo de ocupação no outro circuito da economia urbana, 

por ser mais disponível e fácil sua absorção enquanto trabalhador.  Santos (2008a), afirma que 

essa facilidade se dá pelo fato do circuito inferior se constituir uma estrutura de abrigo para os 

citadinos, seja pessoas idosas ou jovens, migrantes ou não, mulheres ou homens, empregado 

ou não; quase todos desprovidos de capital e de qualificação profissional. É nesse circuito da 

economia, que esses indivíduos encontram mais fácil e rápido uma ocupação. O ingresso 

torna-se fácil e rápido, na medida em que a força mais significativa desse circuito refere-se ao 

trabalho. “De resto, o trabalho é o fator essencial no circuito inferior, quando no circuito 

superior é o capital” (SANTOS, 2008a, p. 2003). Nesta perspectiva, as atividades do circuito 

inferior acolhem a todos que procuram fazer alguma coisa, por ser a mão de obra barata, não é 
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difícil começar um negócio, sendo os trabalhadores encontrados com facilidade, haja vista 

que não se cobra, nem se paga muito. 

Não obstante, o mínimo grau de escolaridade também não os impedem de entrar no 

mercado de trabalho do circuito inferior da economia. Grande parte dos comerciantes 

ambulantes da Rua Coronel Gurgel, como foi visto anteriormente, não tem nem o ensino 

fundamental completo, sendo exceção poucos comerciantes (Tabela 05) que tem o ensino 

médio e superior incompleto (9%), como foi constatado no trabalho de campo. Segundo 

Santos (2008a, p. 205), “nem sempre é necessário ter frequentado uma escola” para encontrar 

uma ocupação neste setor. Muitas vezes é possível que até os analfabetos tenham mais 

oportunidades de encontrar trabalho do que aqueles que passaram por uma instituição de 

ensino.  

Podemos inferir também que as atividades do circuito inferior, em muitos casos, 

podem servir como um complemento da renda mensal dos seus atores, sendo 27% dos 

interlocutores ocupados nesse setor da economia em apenas um expediente (geralmente o 

vespertino, quando há mais consumidores no Centro da cidade). No outro, desempenham 

atividades como: estudantes, estagiários, empregados domésticos com carteira assinada etc. 

Dessa forma, ao começarem a negociar produtos nas ruas, esses indivíduos não veem o 

comércio ambulante como um projeto de vida (mesmo que por muitas vezes se torne), mas 

como um complemento temporário a fim de aumentarem a sua renda mensal e obterem 

recursos para realização de sonhos de consumos, como reforma de uma casa, ou compra de 

certos eletrodomésticos, de veículos, ou ainda para matricularem os filhos em uma rede de 

ensino privada.  

Outro aspecto relacionado à dimensão do comércio ambulante do circuito inferior 

consiste na facilidade encontrada para entrar nesse subsistema econômico, principalmente no 

que diz respeito à aquisição dos pontos de comercialização, uma vez que os agentes do 

referido circuito não enfrentam resistência dos comerciantes do circuito superior. Neste caso, 

apenas o aval do proprietário é suficiente para que os comerciantes fixem seus pontos de 

comércio e se estabeleçam pelas calçadas da Rua Coronel Gurgel. Existem também pessoas 

que já comercializavam em um local e mudou de localização por que assumiu outro ponto que 

foi abandonado. Outros atores compram (os valores variam de R$ 300,00 a R$ 500,00) de 

antigos ocupantes da calçada o direito de comercializar seus objetos em um determinado 

espaço mais valorizado, como debaixo da sombra de uma árvore. A constante procura por um 
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A luta pela sobrevivência faz o espaço adquirir um movimento próprio, cuja regulação 

é criada a partir e para o território pelas formas de convivência, criam-se, então contra-

racionalidades21, conferidas pela maneira como os vendedores ambulantes se estabelecem 

para comercializar na Rua Coronel Gurgel: seja utilizando pequenas bancas, que podem ser 

desmontadas; seja a partir do uso do carro por  Marcos Antônio22, que abre a mala para 

vender produtos de segurança; seja na condição de Elys Martins, que utiliza uma pequena 

banca para expor seu mostruário de perfumes; seja pela criatividade de  Maria de Fátima 

Bezerra e Jackeline Leite que utilizam uma grade de ferro para expor os CDs, os DVDs e os 

óculos;  seja pelo caráter expansivo de  Francis José da Silva, que vende roupas em uma 

grande banca. Todos se organizam conforme suas necessidades e de acordo com os recursos 

materiais que estão ao seu alcance. O princípio que os rege, não é o mesmo das grandes 

empresas, mas o da sobrevivência.  

Como discute Santos (1979, p. 41-42) “a sobrevivência e a garantia de satisfação das 

necessidades da família no dia-a-dia é preocupação mais importante”. Na opinião de Silveira 

(2008, p. 6) “o circuito inferior permite a sobrevivência, mas ao mesmo tempo, perpetua a 

pobreza. Não vamos encorajar a pobreza, nosso anseio é que a pobreza seja eliminada, mas a 

solução não é punir os pobres e torná-los culpados do seu próprio drama”. A autora enfatiza 

que o circuito inferior é resultado indireto da modernização na cidade capitalista; é por isto 

que ele ajuda a perpetuar a pobreza (SILVEIRA, 2008).   

No “acontecer solidário” cotidiano os agentes do circuito inferior produzem suas 

territorialidades a partir de suas ligações com o lugar e com sua história em movimento, 

definindo, assim, seu subespaço, seu lugar de comercialização e de estar no mundo, que se 

torna, desta forma, condição de possibilidade e de oportunidade cidadã. Ao destacar sobre o 

acontecer solidário, Castillo, Toledo e Andrade (1997, p. 78) mostram que o mesmo se baseia 

na contiguidade, na co-presença, na comunicação e serve para definir um subespaço. Neste 

caso, a contiguidade torna-se o fundamento da solidariedade. É uma cooperação que não 

precisa ser fluida, nem veloz, nem competitiva, é lenta, e por isso é vista como irracional 

(SILVEIRA, 2004). 

 A solidariedade, neste caso, refere-se a “realização compulsória de tarefas comuns, 

mesmo que o projeto não seja comum” (SANTOS, 2008b, p. 158), apresentando-se 

                                                            
21  “Chamadas de irracionalidades pelos que desejariam ver como única a racionalidade hegemônica” (SANTOS, 
2001, p. 110), aquelas das grandes empresas, cheias de norma e regras, endógenas ao espaço. 
22    A utilização dos nomes dos entrevistados foi autorizada pelos mesmos mediante requerimento formal.  
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fundamental e indispensável ao desenvolvimento do comércio ambulante, uma vez que essa 

atividade do circuito inferior depende do corporativismo dos indivíduos envolvidos: 

comerciantes das lojas de departamento, comerciantes ambulantes e funcionários, que na sua 

maioria são parentes: irmãos, filhos, esposas, cunhados, sobrinhos.  

Isso significa que os comerciantes ambulantes para desenvolver suas atividades 

contam com a ajuda de familiares ou até mesmo de outros vendedores ambulantes.  Sobre este 

assunto, nossos interlocutores, os vendedores ambulantes, revelaram também possuir uma 

relação de cumplicidade e cooperação entre eles, de forma que, quando precisam se ausentar 

momentaneamente do ponto de comercialização não fecham o “estabelecimento”, pois isto 

demanda muito tempo. Preferem recorrer aos seus colegas, que realiza as vendas em seu lugar 

durante o período que estão ausentes. Esta atividade do circuito inferior se define, assim, por 

essa coexistência relacional constituída por ações interpessoais, permeadas de solidariedade.   

Segundo Tavares (2006), esse aspecto é uma regra no circuito inferior da economia, 

pois, segundo as mesmas, os trabalhadores desse circuito caracterizam-se por viverem de sua 

força de trabalho, não somente de capital, em alguns casos, utiliza somente a mão-de-obra 

amiga e familiar, mas raramente, subcontrata ajudantes. Isso nos permite afirmar que tais 

organizações de trabalho não são tipicamente capitalista, uma vez que nessas condições não 

há a separação entre trabalho e propriedade dos meios de produção, pois os proprietários 

trabalham com a ajuda de familiares, que poucas vezes são assalariados. Nessas 

circunstâncias, o uso do território se dá por meio de ações compartilhadas no cotidiano e 

carregadas de uma densidade comunicacional, ou seja, humana, cujas relações são geradas no 

lugar e com seu sabor23. O trabalho é local e particular regido por uma “cultura subjetiva, 

inspirada de dentro de cada um por considerações mais amplas, cultura que é tanto maior e 

mais intensa quanto maiores sejam as possibilidades de ação comunicativa” (SANTOS, 

2008b, p. 162). 

Essa solidariedade orgânica24, existente entre os agentes do circuito inferior no 

desenvolvimento de suas atividades de comércio de rua, atribui visibilidade ao lugar, 

definindo-o enquanto território usado. No entanto, nos dizeres de Montenegro (2006, p. 52), 

os atores “não-hegemônicos” utilizam as formas que já estavam prontas, aproveitando-se, 

                                                            
23   Santos (2008, p. 161) a designa como sendo geografhic flavour. 
24 Diferentemente do tipo coletivo, portanto, caracterizado pelos sentimentos e crenças comuns, a solidariedade 
orgânica encontra seu sentido nas funções diferenciadas e complementares da atividade social e, aqui, o campo 
profissional é mais importante (CASTILLO; TOLEDO; ANDRADE, 2008, p. 71). Termo utilizado por 
Durkheim em referência à morfologia e fisiologia dos animais superiores.  
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muitas vezes dos interstícios produzidos pelo próprio circuito superior”, que no caso dos 

vendedores ambulantes da Rua Coronel Gurgel, aproveitam-se do fluxo contínuo de pessoas 

direcionados para as lojas de departamento, o que facilita a venda de seus produto.   

Dessa forma, o comércio desses vendedores vai continuar existindo graças a esse fluxo 

de consumidores que circula diariamente nesse local central, como também, por causa da 

necessidade de consumo de objetos massificados pela indústria capitalista, por uma massa 

populacional com rendas baixíssimas. É necessário acrescentar ainda, que também os 

comerciantes, sejam do circuito inferior ou do superior, escoam suas mercadorias através 

desses vendedores ambulantes, já que estes têm acessos aos mais diversos produtos, tanto os 

de fabricação, dotada de tecnologia moderna quanto aqueles de origem tecnológica menos 

moderna. 

Para se ter uma estimativa de como a sociedade vê os ambulantes, direcionamos 

também um questionário que foi aplicado a 100 pessoas que transitavam pela Rua Coronel 

Gurgel, entre os dias 05 e 10 de Março de 2012. Alguns resultados das questões nos 

chamaram a atenção (Quadro 01). 

 

Quadro 01: Perguntas diretas feitas aos transeuntes da Rua Coronel Gurgel sobre a 
dimensão do comércio ambulante do circuito inferior da economia 
Questões Sim Não Não sabe 
Já comprou algum produto de ambulantes na rua? 76% 24% 0% 
Gostaria que os ambulantes fossem retirados das calçadas? 44% 32% 24% 
Se estes fossem removidos para um lugar menos acessível, 
você se dirigiria até lá para comprar algum objeto? 

 
28% 

 
64% 

 
8% 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
 
 

Percebemos que os interlocutores, em sua grande maioria, já se utilizaram dos 

produtos e serviços prestados pela dimensão do comércio de ambulantes do circuito inferior 

da economia na rua, o que mostra que este setor possui uma grande força de inserção na 

sociedade. Mas esta mesma sociedade, representada por tais interlocutores, se apresenta 

dividida diante da permanência ou não destes ambulantes nas calçadas da Rua Coronel 

Gurgel. Muitos alegaram depois da entrevista que se sentem incomodados com a forma que 

são abordados (muitas vezes taxando os ambulantes de inconvenientes e insistentes), ou até 

mesmo com os obstáculos causados pelas barracas.  

Grande também é a proporção de entrevistados que não têm uma opinião nem 

favorável nem contrária a permanência deles (24%), isto por que se por um lado os 
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ambulantes incomodam, por outro trazem produtos que estes interlocutores almejam comprar. 

Solidariamente alguns se mostravam também preocupados com o futuro destes trabalhadores 

caso estes fossem remanejados para outro lugar, uma vez que haveria redução do número de 

clientes. Tanto é que mais da metade informou que não se deslocaria para outro lugar apenas 

para comprar objetos desses vendedores, mesmo porque na maioria das vezes estes produtos 

vendidos não compõem a lista das necessidades básicas da população, e sim, mercadorias de 

necessidades efêmeras, como CDs, DVDs etc. 

Outro questionário, também aplicado aos clientes do circuito inferior, desta vez com 

perguntas subjetivas, foi aplicado na mesma rua, entre os dias 13 e 16 de março de 2012, com 

objetivo de identificar os principais problemas criados, ou relacionados ao comércio de 

ambulantes na rua. O principal problema levantado pelos consumidores faz referência à 

qualidade dos produtos vendidos. Segundo os nossos interlocutores, tais mercadorias possuem 

qualidade duvidosa. No entanto, elencam ainda como ponto negativo a não aceitação do 

cartão de crédito por tais comerciantes. O que demonstra que o circuito inferior na cidade de 

Mossoró tem suas peculiaridades, já que estamos vivenciando a “banalização dos cartões de 

crédito” (SANTOS e SILVEIRA, 2001), em que a venda e compra a partir destes atinge a 

população de baixa renda. 

Com base em Montenegro (2006, p. 157), podemos afirmar que, enquanto em São 

Paulo há uma banalização no aceite de cartões de crédito pelos comerciantes do circuito 

inferior na Sé e no Largo Treze de Maio, em Mossoró nenhum comerciante do circuito 

inferior que foi entrevistado, aceita esse tipo de pagamento, haja vista que para essa condição 

é necessário à criação de uma empresa e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), no 

sentido de regularizar as empresas para utilização de cartão de crédito. Essa restrição dificulta 

o comércio para grande parte da população, seja de classes mais abastardas ou até mesmo de 

classes mais pobres. Ainda, conforme afirma Montenegro (2006, p. 158), se em São Paulo o 

acesso ao consumo de produtos no circuito inferior por cartões de crédito e de débito, 

consequentemente, a entrada dos mesmos neste circuito, aparece como mudanças na relação 

do circuito com uma das variáveis centrais do período atual, em Mossoró ele ainda não se 

adequou as necessidades dos consumidores. Isto demonstra que o circuito inferior paulista 

pode ser, conforme Santos (2008a, p. 260), conceituado como dinâmico, enquanto que o 

mossoroense poderia ser considerado de mais estático.  

Nessas condições é necessário atentar para a escala em que o fenômeno da banalização 

dos cartões de crédito acontece, visto que a cidade de São Paulo constitui-se o centro 



 74

econômico-financeiro do Brasil, que resulta no adensamento de atividades de comércio e 

serviços variados e intenso fluxo de pessoas, mercadorias e produtos circulando nesses locais, 

diferentemente da escala e do contexto em que a cidade de Mossoró está inserida.  

Podemos dizer que a dimensão do comércio ambulante do circuito inferior 

mossoroense possui sua dinâmica que, ora se adapta, ora resiste às variáveis do período da 

globalização, por causa das particularidades regionais e do conteúdo técnico do seu território. 

A popularização do cartão de crédito foi um dos artifícios que mais contribuiu para a 

expansão do consumo recentemente em todo o mundo, que segundo o Banco Central em 2011 

no Brasil existiam mais de 150 milhões de cartões. Mas as características locais impõem outra 

realidade o circuito inferior mossoroense. Com menos consumidores e menos fornecedores, a 

necessidade por dinheiro “vivo” torna-se uma regra, posto que os pequenos comerciantes, não 

conseguindo crédito bancário com facilidade, estão sempre à procura de recursos para 

conseguirem pagar seus fornecedores e assim obterem novos créditos e novas mercadorias. 

Isto é indispensável para que ocorra a aceleração da circulação.  

Questionados sobre os principais problemas enfrentados por eles para a ampliação de 

seus projetos, agentes do circuito inferior da economia se referiam com grande veemência aos 

financiamentos bancários. É comum a reclamação de que os bancos não reconhecem muitas 

vezes a função de comerciantes autônomos, o que dificulta a obtenção de financiamentos mais 

flexíveis ou com menos encargos. Apesar de a maioria não possuir conta bancária, cerca de 

um terço dos interlocutores revelarem que procuram ajuda de parentes ou amigos para 

conseguir algum tipo de empréstimo junto ao banco. Na realidade tais créditos são óbitos a 

duras penas, como por exemplo, no uso do cheque-especial – juros que podem chegar a 5,70 

a.m  no Banco do Brasil em 2011 - para poderem financiar seus projetos. Isso torna ainda 

mais onerosa e menos lucrativa a atividade.  

Santos (2008a, p. 262) confirma que o crédito, institucional ou bancário, “representa 

um instrumento da produção, que tende a modificar a estrutura do consumo, cuja expansão 

favorece o circuito superior”. Em oposição, no circuito inferior permanece o crédito pessoal, 

que tem em sua essência, a usura, altos juros e, normalmente, é concedido por pessoas 

conhecidas, ou até mesmo amigas do vendedor. Este tipo de crédito assegura a manutenção ou 

a criação de atividades não-modernas, que contribui para a continuidade de um consumo 

restrito (SANTOS, 2008a).  

Outro ponto importante a destacar é a perspectiva de futuro profissional para aqueles 

que estão no circuito inferior. Curiosamente, aqueles que estão há mais tempo nesse setor 
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observam que não querem deixar de comercializar no centro da cidade.  No entanto, a grande 

maioria analisa que esse tipo de trabalho se constitui como temporário, embora muitos estão 

há mais de dez anos comercializando pelo centro da cidade. Porém, segundo eles, a 

qualificação que está sendo buscada irá tirá-los desses subempregos. É o caso de Regina 

Nunes, que acerca de um ano comercializa na Rua Coronel Gurgel, dividindo seu tempo de 

trabalho, 8 horas diárias, com um curso de telemarketing durante a noite, a fim de ser 

contratada em algum emprego com registro em Carteira de Trabalho. 

Além dessas, outras características marcam o comércio ambulante da Rua Coronel 

Gurgel, como a pequenas quantidades de mercadoria (pouco estoque), o necessário para 

serem transportadas e deslocadas diariamente em uma cidade onde a mobilidade urbana é um 

problema grave; os preços das mercadorias não são fixos, varia de banca para banca, de 

cliente para cliente, e da época a ser comercializada. A questão dos preços das mercadorias é 

ressaltada por Santos (1979, p. 41) ao relatar que “no circuito inferior, o preço da mercadoria 

não é fixo e suas variações são acentuadas”. Tanto no comércio quanto nas atividades de 

fabricação do circuito inferior as pessoas trabalham com pequenas quantidades; os preços são 

discutidos na regra do “regatear25, pechinchar26 (haggling)” (SANTOS, 2008a, p. 46).  

Com relação à publicidade normalmente acontece a partir dos contatos com a clientela 

e no boca-a-boca, na comunicação direta, tornando-se dispensável o investimento nesse tipo 

de serviço; baixo investimento em inovação tecnológica e criatividade criatividade para 

compensar a falta de tecnologia; dificuldade de acesso a financiamento; por fim, falta do 

apoio governamental ou institucional. 

Neste último caso, os agentes informais do circuito inferior, ao desenvolverem suas 

atividades comerciais na referida rua tornam-se parte do lugar, que por sua vez, abriga todos 

os atores, com suas múltiplas e desiguais possibilidades de uso (SANTOS, 1996). Sendo 

assim, o território se transforma em algo mais do que um simples recurso, um abrigo, uma 

vocação para instituição de um ser cidadão. Nesta perspectiva, “o território não é apenas o 

lugar de uma ação pragmática e seu exercício comporta, também, um aporte da vida, uma 

parcela de emoção, que permite aos valores representar um papel” (SANTOS, 2001, p. 111).  

Como já foi dito, a maior parte dos comerciantes ambulantes justifica que sua estadia 

naquele local se dá, sobretudo, pelo fluxo contínuo de pessoas, o que facilita a venda. Por 

                                                            
25   Questionar acerca do preço de, para comprar mais barato; pechinchar (FERREIRA, 1999, p. 1730). 
26   Ganhar, obter, inesperada ou imerecidamente (FERREIRA, 1999, p. 1522). 
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outro lado, alguns reclamam da intervenção do poder público por meio de operações de 

apreensão de mercadoria, como a que ocorreu em 2009, chamada de Barba Azul. Na época, 

todos os comerciantes que foram pegos perderam, além de todos os produtos, o dinheiro 

arrecadado. Tal operação pode ser considerada uma memória traumática entre os 

comerciantes mais antigos, que acusam o poder público de ser preconceituoso e autoritário 

com os mesmos. É interessante atentar que grande parte desses comerciantes acusa o poder 

público de adotar uma postura autoritária e preconceituosa, mesmo os que não foram vítimas 

das operações fiscais. 

Essas operações são ações organizadas para tentar regular e impor uma ordem na Rua 

Coronel Gurgel, mas mesmo assim, a dinâmica do lugar produz uma contra-ordem, por causa 

da produção acelerada de pobres marginalizados no sistema econômico que em busca da 

sobrevivência driblam as ordens aliadas aos agentes hegemônicos e constituem suas contra-

racionalidades, que são vividas como um dado imediato, enquanto mediação política, 

autorizada pelo cotidiano no acontece diário (SANTOS, 2001). Só assim os sujeitos adquirem 

a garantia da comunhão com o território, tomando como parâmetro a co-presença, a 

vizinhança, a intimidade, a emoção, a cooperação e a socialização para a construção de sua 

cidadania. Neste caso, o circuito inferior representa um elo entre o sujeito marginalizados e a 

possibilidade de torna-se cidadão do mundo. 
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4 A APROPRIAÇÃO DO TERRITÓRIO NA RUA CORONEL GURGEL: ENTRE O 
ESPAÇO DO CIDADÃO E O ESPAÇO DO CAPITAL 

 
 

Iniciamos a discussão desse capítulo revisitando a indagação “há cidadãos neste país?” 

(SANTOS, 2007b, p. 19). Esse questionamento de Milton Santos constitui o título do 

primeiro capítulo do seu livro “O espaço do cidadão”. Para o geógrafo, a maioria dos 

habitantes brasileiros não exerce sua cidadania de fato.  Nesta obra, o autor nos dá uma 

brilhante contribuição para o norteamento da elaboração de planos, políticas e ideias para a 

constituição de um espaço mais democrático. Um espaço onde a cidadania seja uma realidade 

e onde os esforços do Estado sejam concentrados no desenvolvimento de uma sociedade mais 

equitativa, com menores distorções.  

Ao longo deste livro, o autor discorre sobre direitos do cidadão que foram sendo 

suprimidos ao longo do tempo, como por exemplo, o direito do acesso e uso da terra, o direito 

de morar, o direito a privacidade, dentre tantos outros direitos básicos que os brasileiros foram 

perdendo mediante as transformações ocorridas no espaço, que deveria ser banal, mas que 

agora é econômico. Para Santos (2007b), ao longo do tempo, os brasileiros foram perdendo o 

direito do uso do “espaço” e, consequentemente, o direito do entorno, de forma que 

 
Diante de tantos abusos, o cidadão se torna impotente, a começar pelas 
distorções da representação política. A quem pode um candidato a cidadão 
recorrer para pedir que faça valer o seu direito ao entorno, propondo um 
novo corpo de leis, decretos e regulamentos, ou velando pelo cumprimento 
da legislação já existente, mas desobedecida? (SANTOS, 2007b, p. 65). 
 

 
A impotência do “candidato a cidadão” (expressão entre aspas, já que o autor afirma 

não haver cidadania27 no Brasil) diante das normas e direitos pré-estabelecidos é eminente. 

Muitos “cidadãos” sequer se reconhecem como partícipes da sociedade e os seus direitos, 

quando existem, não são respeitados. Tudo isso se agrava quando é negada a população o 

direito ao acesso a informação, a saúde, a educação, a moradia e ao transporte e, mais ainda, 

quando a esta é negada o componente espacial. Neste caso, para Santos (2007b), não é 

simplesmente morando na cidade que o sujeito torna-se cidadão, o ser cidadão tem direito ao 

consumo do espaço a partir da acessibilidade aos bens e serviços sociais disponíveis, item 

                                                            
27  Na Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 05 de outubro de 1988, em seu Art. 1, 
constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento: I – a soberania; II – a cidadania; III – a 
dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; IV – o pluralismo político 
(BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988) 
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imprescindível ao modelo cívico-territorial.  Para o autor, o uso do espaço é um direito de 

todos, muito embora esta ideia hoje seja difícil, quase impossível, de ser seguida diante das 

prioridades estabelecidas pela sociedade de consumo, pelos agentes hegemônicos e seus 

representantes.  

Aportados nessas ideias, nos perguntamos se é coerente a expulsão sumária dos atores 

informais do circuito inferior dos espaços públicos do centro comercial da cidade de Mossoró, 

sem a aplicação de uma política social que venha subsidiá-los, do ponto de vista econômico-

estrutural, mesmo que seja em outro ponto do centro comercial. Ora, sabemos que não só as 

grandes firmas, mas também uma grande parte da sociedade se sente incomodada com o a 

presença de ambulantes nos passeios públicos. Para o grande comerciante, essa atividade do 

circuito inferior é vista como uma concorrente desleal, pois não paga impostos e, sendo assim, 

consegue oferecer produtos por valores mais competitivos. Para o poder público, são vistos 

como infratores, por burlarem a tributação. E para boa parte da sociedade, se apresentam 

como um incômodo, pois segundo os transeuntes estes ambulantes são insistentes, 

persuasivos, ao tentar vender seus objetos, e (o que é pior) atrapalham o “ir e vir” dos 

pedestres, se apoderando de espaços públicos, como as calçadas e canteiros. 

Acreditamos que realmente existem distorções que precisam ser corrigidas e que a 

prática do comércio nas calçadas da Rua Coronel Gurgel, assim como em qualquer outra, gera 

um grande desconforto para todos. Mas tentar entender estes problemas de modo isolado, sem 

preocupação com as causas, não nos parece coerente. O circuito inferior e a expansão do 

comércio ambulante não existem por si só. Como fora discutido no capítulo dois, eles são a 

soma, ou melhor, o produto, de uma série de processos que foram impostos pelo capitalismo 

aos países do “terceiro mundo”, como afirma Santos (1978) em seu livro “O espaço dividido”.  

Muitos foram os processos criados pelo capitalismo nos países centrais de forma 

escalonada e que aqui apareceram e se implantaram de uma só vez, a industrialização calcada 

no capital externo e a urbanização desregulada, sem planejamento, são dois dos mais 

importantes. O resultado de tudo isso foi o surgimento de uma série de entraves sociais que 

não podem ser desconsiderados ao se analisar toda e qualquer nuance da urbanização 

brasileira, estes entraves sociais são elencados por Santos (2009, p. 25) da seguinte forma:  

 
 
Migrações brutais desenraizadoras, urbanização galopante e concentradora, 
expansão do consumo em massa, crescimento econômico delirante, 
concentração da mídia escrita, falada e televisionada, degradação das 
escolas, instalação de um regime repressivo com supressão dos direitos 
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elementares dos indivíduos, substituição rápida e brutal, o triunfo, ainda que 
superficial de um filosofia de vida que privilegia os meios materiais e se 
preocupa com os aspectos finalistas da existência e entroniza o egoísmo 
como lei superior, por que é o instrumento da buscada da ascensão social. 
 
 

Para Santos (2009) tantas foram às consequências negativas da incorporação de um 

modelo desenvolvimentista baseado no consumo e na propriedade privada para a sociedade 

brasileira que os conteúdos para a sua análise nunca se esgotariam. Sendo assim, enfatizamos 

que para se compreender a totalidade das cidades brasileiras é necessário se entender também 

o circuito inferior da economia e seus desdobramentos, pois é deste circuito que muitas 

pessoas menos favorecidas economicamente tiram seu sustento (vendendo mercadorias ou 

prestando serviços) e também adquirem bens de consumo e serviços que lhes seriam bem 

mais caros no circuito superior da economia. É preciso compreender que a sociedade de 

consumo está sempre criando novas necessidades de aquisição de novos bens e que, para a 

classe menos abastada, a aquisição destes bens (pen drives, mp3, mp4, caixas de som 

portáteis, arquivos de mídia, cd´s, dvd´s, chip´s, celulares, programas de computador dentre 

outros) se dá especialmente neste circuito da economia.  

Sendo assim, não nos resta dúvida de que o circuito inferior da economia é, além de 

tudo, um elemento fundamental para a vida urbana nos países subdesenvolvidos e de grande 

importância para as pessoas que dele tiram seu proveito de forma direta ou indireta. Chamado 

também por Santos (2008a), como já vimos anteriormente, de “polo marginal” ou “terciário 

refúgio”, esse setor da economia se destaca no meio urbano pelo seu papel de abrigo a 

população pobre, especialmente aos migrantes e cidadãos com baixa qualificação profissional, 

pois estes raramente conseguem consumir ou trabalhar no circuito superior. 

Esses sujeitos, à margem da sociedade capitalista, têm no comercio ambulante um 

abrigo importante. Embora, no início de suas atividades, a maioria dos agentes veja o 

comércio ambulante como um meio provisório de sustento, essa atividade passa a se 

configurar como um meio permanente de vida para estes, pois as chances de entrarem no 

mercado formal de trabalho vão diminuindo a cada dia.    

Constatamos com nossas pesquisas, na Rua Coronel Gurgel, que boa parte dos 

ambulantes se sente muito descriminada pela população em geral, e vê o poder público como 

um “inimigo”, sempre pronto para confiscar suas mercadorias. É comum a população, a 

mídia, e até mesmo trabalhos científicos, fazerem referências a estes indivíduos como 

“trabalhadores ilegais”, condição em que os mesmos acreditam e aceitam estar. Porém, eles 
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são ilegais em relação a o que? Eles são ilegais em relação às normas estabelecidas pelo 

Estado, que muitas vezes criminaliza as ações do trabalhador, mas não lhes dá outra opção 

para garantia social de exercer esses direitos.  

Ao criar os mecanismos que regem os paradigmas da sociedade, os burocratas, 

empresários e as classes políticas, juntamente com a mídia, incutem na sociedade os preceitos 

que definem quem pode ou não usar o espaço, que deveria ser o espaço de “todos”, e acabam 

incutindo nos próprios trabalhadores ambulantes a aceitação de que são ilegais, marginais da 

economia urbana.  

Ao definir os diversos tipos de pobreza Demo (2005, p. 20) traz reflexões sobre o que 

chama de “pobreza política” e a define como: “a dificuldade histórica de o pobre superar a 

condição de objeto manipulado, para atingir a de sujeito consciente e organizado em torno de 

seus interesses”. Nessas condições, ser pobre não é apenas não ter capital, mas ser impedido 

por um sistema perverso de desvelar situações de injustiças como, por exemplo, a parcial 

privação do uso do espaço. 

Para Santos (1979, 2008a) as atividades do circuito inferior não dispõem do apoio 

governamental e, constantemente, são perseguidas no caso dos vendedores ambulantes. 

Acreditamos que as atividades do circuito inferior não precisam ser combatidas, mas 

estudadas, entendidas e analisadas para que o espaço geográfico seja também o espaço do 

cidadão, em que todos possam, a partir do seu uso, criar um ambiente em que os direitos 

sociais se fortaleçam, criando oportunidades, trabalho, emprego, enfim, cidadania para todos. 

No entanto, de acordo com Santos (1992) o modelo econômico vigente considera apenas as 

instâncias produtivas. Nesse sentido o autor alerta que   

 
Um modelo econômico, tomado isoladamente, e por melhor que ele pareça, 
não bastará para que os grandes problemas da nação sejam solucionados. A 
sociedade é mais que a economia. Um modelo que apenas se ocupe da 
produção em si mesma (ainda que as diversas instâncias econômicas 
produtivas estejam incluídas: circulação, distribuição, consumo), nem 
mesmo para a economia será operacional. A sociedade também é ideologia, 
cultura, religião, instituições e organizações formais e informais, território, 
todas essas entidades sendo forças ativas. O econômico pode parecer 
independente em seu movimento, mas não o é. A interferência das demais 
entidades que formam o corpo da nação corrige ou deforma ou, 
simplesmente, modifica as intenções do planejamento econômico, 
sobrepondo-lhe a realidade social (SANTOS, 1992, p. 95-96). 
 

Esta citação tem uma ampla relação com tudo o que foi dito até agora, e gostaríamos 

de analisar, em especial, um trecho central, quando o autor menciona que “[...] Um modelo 
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[econômico] que se ocupe da produção em si mesma, nem mesmo para a economia será 

operacional”. Essa sua expressão nos adverte das contradições criadas pelo capitalismo, em 

que a busca desenfreada pelo lucro, que se faz sempre em primeira instância, gera um grande 

paradoxo, de forma que, ao tentarem lucrar mais, as grandes firmas estão sempre dispostas a 

contratar menos. O crescimento do desemprego estrutural acaba por afetar até as próprias 

empresas. Com menos emprego, logicamente, a sociedade terá também menos renda, menos 

poder de compra e isso é danoso para a própria lógica capitalista. No entanto, há que se 

destacar que, historicamente, o sistema capitalista tem encontrado mecanismos que tem 

garantido sua reprodução ampliada, o que passam pela marginalização de parte da sociedade, 

mais especificamente, de parte dos trabalhadores. 

O novo modelo econômico preocupado com a geração de mais e mais lucro tem 

produzido uma massa de pessoas com salários muito baixos ou vivendo de atividades 

ocasionais. No entanto, esse mesmo modelo induz que uma minoria com rendas muito 

elevadas se beneficie dos progressos tecnológicos, resultante da modernização. Aqueles 

sujeitos que não podem ter acesso de maneira permanente aos bens e serviços oferecidos por 

esse progresso, diferenciam-se quantitativa e qualitativamente na hora de consumir. Esse fato 

transforma-se em causa e efeito da existência e manutenção, do circuito inferior em Mossoró, 

conquanto, do comércio ambulante na Rua Coronel Gurgel.  

No entanto, torna-se necessário compreender que a ocupação dos espaços públicos na 

Rua Coronel Gurgel pelos vendedores ambulantes, constitui-se um uso privado, embora eles 

não tenham conhecimento de que estejam fazendo tal ação, já que eles utilizam estes espaços 

como base material de sobrevivência, sem terem noção que estão privatizando as vias de 

acesso publicas. Assim, sistematizou-se uma reflexão teórica sobre o uso privado do espaço 

público para entendermos como se dão os processos de ocupação pelos agentes sociais, e suas 

implicações nas principais vias de acesso da cidade. 
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4.1 O USO PRIVADO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 

A incessante discussão de Milton Santos28 a respeito do espaço banal, espaço de todos, 

não condiz com a realidade do que se vem presenciando hoje nas cidades grandes e 

intermediárias, cujos esforços em organizá-las têm sido orientados para o espaço econômico 

caracterizado por um conjunto de pontos e de fluxos desagregados. No trabalho de Santos 

(2007a) argumenta-se que há uma distinção entre espaço abstrato, ou econômico, e o espaço 

concreto ou geográfico, sendo este último considerado o espaço de todos.  

O espaço econômico é o espaço das grandes empresas, resultado da ação política em 

concordância com as demandas e exigências do mercado, em que o Estado tem o poder de 

decisão, e não leva em conta as reais necessidades da população.  Considerando que este 

espaço econômico está em evidência no atual período, pois é favorável às grandes empresas, 

não é o espaço de todos, ou seja, não é um espaço público, mas sim, um espaço privado de 

uma cidade resultante de relações capitalistas, que tem um valor de troca e um valor de uso.  

Em busca de interpretar essa realidade, Santos (2009) mostra seu ponto de vista sobre 

o valor diferencial do espaço, e confere que o uso da cidade pelos agentes econômicos e a 

disputa entre estes, para se apossarem de certas frações do espaço urbano, ilustram de um 

modo novo, o velho debate a respeito dos valores de uso e dos valores de troca. O autor 

reitera que “podemos entender o valor de uso a partir de cada atividade distinta, aplicada a um 

material dado, para criar um uso; e o valor de troca como produzido pelo trabalho universal 

abstrato, realizado num quadro social não controlado pelo trabalhador” (SANTOS, 2009, p. 

123). Os valores de uso servem às necessidades sociais, como uma mercadoria serve a um 

propósito e tem uma utilidade, mas como valor de troca, uma mercadoria não é divisível à 

vontade da sociedade. 

Já a proposição de Corrêa (2004) nos auxilia na compreensão do espaço urbano como 

o espaço de uma cidade capitalista, que se constitui no conjunto de diferentes usos da terra 

urbana, ou então, denominado como a própria organização interna da cidade. A diversidade 

de usos constrói um espaço urbano, fragmentado e articulado, simultaneamente. E são estes 

usos que definirão as áreas no interior da cidade tais como o centro, a localização das áreas 

industriais, as áreas de concentração de atividades comerciais e de serviços, os bairros 

residenciais de classes sociais de médio e alto poder aquisitivo, bairros populares, a periferia 

                                                            
28 Para complementar os estudos sobre o espaço banal recomenda-se as leituras de Santos (1996, 2007, 2008d). 
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etc. As distintas áreas da cidade são fragmentadas, mas são articuladas porque mantêm 

relações espaciais entre si (CORRÊA, 2004). 

Nessa perspectiva, Corrêa (2004) revela que o espaço urbano é produzido por uma 

diversidade de agentes sociais. A ação destes agentes é complexa e procede da dinâmica de 

acumulação de capital, das distintas necessidades da sociedade e dos conflitos de classes, que 

surgem destas mesmas necessidades. Os agentes sociais são descritos pelo referido autor 

como os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os promotores 

imobiliários, os grupos sociais excluídos e o Estado. Este último agente é considerado um dos 

principais produtores do espaço, uma vez que é regulador do solo urbano, ao elaborar e 

instituir leis e normas associadas ao uso do solo como zoneamento e o Código de Obras. O 

Estado dispõe de uma multiplicidade de instrumentos que reafirmam e consolidam a sua ação 

(CORRÊA, 2004). Com base nestes aspectos é fundamental considerar que 

 

A ação do Estado processa-se em três níveis político-administrativos e 
espaciais: federal, estadual e municipal. A cada um destes níveis sua atuação 
muda, assim como o discurso que encobre os interesses dominantes. É no 
nível municipal, no entanto, que estes interesses se tornam mais evidentes e 
o discurso menos eficaz. Afinal a legislação garante à municipalidade muitos 
poderes sobre o espaço urbano [...] (CORRÊA, 2004, p. 26). 
 

 
É necessário entender que a atuação do Estado cria as condições de realização e 

reprodução da sociedade capitalista, e isto pode ser conferido com mais visibilidade na esfera 

municipal. O Estado produz espaços aparentemente públicos, que são na realidade, espaços 

essencialmente privados. E, desta maneira, percebe-se que o Estado difunde o discurso de que 

cria espaços públicos para a sociedade, mas este discurso tem um conteúdo idealista porque 

constrói espaços privados, direcionados para as necessidades do mercado em crescente expansão. 

Neste sentido, vislumbra-se que há uma aparência por trás da verdadeira essência, em que 

parcelas do espaço público se tornam espaços privados.  

A ação do Estado na cidade produz ou gera segregação socioeconômica e espacial, por 

este motivo há espaços diferenciados. Considerando as ideias de Santos (2009a, p. 125) 

apreende-se que “a cidade constitui, em si mesma, o lugar de um processo de valorização 

seletivo”. Expressa, sobretudo, a materialidade formada pela justaposição de áreas equipadas, e 

cada lugar dentro dela tem uma vocação distinta, do ponto de vista capitalista, e uma divisão do 

trabalho interna (SANTOS, 2009a). 
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A cidade em sua plenitude é formada por espaços públicos e espaços privados 

provenientes das diferentes formas de uso do seu território. Em recente trabalho, Matos (2010, p. 

18), que estuda os espaços públicos e a qualidade de vida nas cidades de Portugal, com atenção 

especial para a cidade Porto, enfatiza que a cidade é 

 

[...] um espaço construído, constituído por espaços públicos, abertos a 
todos e espaços privados, de acessibilidade limitada. Na maioria das 
cidades os espaços privados ocupam uma parte significativa do seu 
território, contudo, aquilo que melhor as caracteriza são os seus espaços 
públicos.  

 

Os espaços públicos caracterizam o território das cidades, porém, cada vez mais 

surgem espaços privados, principalmente, nos dias atuais, típicos da vida urbana moderna 

inserida no contexto da globalização da economia e dos sistemas técnicos. Sobre esta situação 

do mundo atual, Santos (2008d) confirma que a globalização é, de certa forma, o estágio 

supremo do processo de internacionalização da economia. Sendo assim, sob a égide do 

processo de globalização as cidades refletem a sociedade de consumo, que vivencia uma 

urbanização sem precedentes na história, fundada no consumo de massas de produtos, bens e 

serviços, sobretudo, no consumo dos espaços.  

A autora Rolnik (2004) ao sistematizar definições do que é cidade, atribui que a ação 

do Estado na cidade capitalista se constitui uma nova maneira de exercício do poder urbano. 

Ratifica, então, que a questão da segregação tem um componente político que gera conflitos 

de lutas sociais pelo espaço urbano. A terra urbana é uma mercadoria e a sua forma de 

ocupação se dá pela divisão em lotes geométricos, cujas medidas são lhes atribuídas um preço 

(ROLNIK, 2004). Na verdade estes preços estão vinculados à “lógica capitalista, que passa a 

ser então um parâmetro essencial na condução de uma política de ocupação da cidade, que se 

expressa também na intervenção do Estado” (ROLNIK, 2004, p. 54-55). Para exercer esta 

intervenção se organiza todo um aparelho de Estado, dotado de estratégias que fundamentam 

a ação e que gera contradições na cidade. 

 

4.1.1 A apropriação do espaço na Rua Coronel Gurgel 

 

No livro de Gomes (2006) desvenda-se a cidade a partir de suas múltiplas dimensões, 

o que torna complexa a sua compreensão. O autor diz que a unidade da cidade fragmenta-se 
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através de práticas socioespaciais diferenciadas. E, neste contexto, tem-se a apropriação 

privada dos espaços comuns, que se constitui um processo amplo, complexo e apresenta 

características variadas. Este processo permite entender a apropriação privada a partir de uma 

simples ocupação da calçada até o fechamento de ruas ou de bairros inteiros. A sua 

manifestação pode ocorrer “por meio de estruturas físicas fixas, mas também pode ser uma 

ocupação veiculada por instrumentos bem mais sutis e simbólicos” (GOMES, 2006, p. 176). 

As estruturas físicas fixas podem ser atribuídas às barracas, bancas, e as mais sutis e 

simbólicas podem se referir a um tipo de comércio improvisado como o capô de um carro, um 

tapete, carrinhos ou até mesmo as próprias mãos. 

Um dos elementos fundamentais dessa dinâmica, que é verificável hoje nas cidades, 

refere-se ao grande crescimento do chamado “setor informal” da economia com destaque para 

os camelôs, guardadores de carro, transportadores, prestadores de pequenos serviços etc. Nas 

considerações de Gomes (2006, p. 177) sobre este “setor” da economia revela-se que “o 

adjetivo informal serve para denominar todo ramo de atividade que foge ao controle do 

Estado e, portanto, da legislação vigente”. O Estado estabelece tentativas de enquadrar ou 

formalizar este setor, visando mais recolher impostos do que minimizar ou eliminar as 

desigualdades socioespaciais visíveis no território, com o mínimo de respeito à diversidade.  

O “setor informal” desenvolve-se quase que, exclusivamente, nos locais públicos de 

maior circulação ou de maior valorização comercial, com vistas a explorar uma determinada 

atividade sobre uma dada área, que, em princípio, deveria ser de livre acesso a todos. Gomes 

(2006, p. 177) identifica que “o livre acesso pressupõe a não-exclusividade de ninguém ou de 

nenhum uso diferente daqueles que são os de interesse comum. Na prática, no entanto, o que 

ocorre é uma apropriação desses espaços”. Esta formulação pode ser aplicada na realidade da 

Rua Coronel Gurgel em Mossoró, que apesar de sabermos que os vendedores ambulantes 

utilizam aquele espaço para vender suas mercadorias, como um meio de sobrevivência e de 

sustento, se apropriam do mesmo.  

Os ambulantes e camelôs ocupam a Rua Coronel Gurgel porque esta tem o sentido do 

mercado como espaço de troca. Neste contexto, eles estendem de forma contínua suas 

barracas e bancas, já que esta rua é caracterizada como uma importante via de circulação de 

pedestres que caminham livremente e que estão propensos a consumir.  Existe toda uma 

estratégia de ocupação que se inicia sempre por uma ocupação física sutil, com pequenas 

malas ou bolsas abertas ou entreabertas sobre o solo e, depois gradativamente, vão anexando 

estruturas mais fixas ou semifixas em um terreno físico mais expressivo. As feições de tais 

estruturas alteram-se e se tornam verdadeiros assentamentos permanentes (GOMES, 2006). 
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vezes, conflitantes. Porém, se estabelece uma ordem caótica, onde comerciantes formais e 

vendedores ambulantes atuam de forma competitiva, mas também complementar, para 

atender as demandas de consumo da população que busca esse local para satisfazer 

necessidades básicas e não básicas.   

 

4.1.2 O Estado e a normatização do solo na cidade 

 

Do exposto, apreende-se que todas as pessoas, empresas e instituições têm direito ao 

uso do espaço público, mas é necessário esclarecer que existem normas e regras impostas pelo 

Estado, no âmbito municipal, para que esta situação ocorra de forma ordenada. É o poder 

público municipal quem normatiza o uso do solo, ou seja, põe ordem na desordem, ou em 

outras palavras, ordena o território porque os ambulantes, de certa forma, representam a 

desordem, haja vista a utilização de uma contra-racionabilidade.  

Baseado na posição de Santos (2007) pode-se fazer uma analogia com o exemplo dos 

vendedores ambulantes de Lima, capital do Peru, quando demonstra que a tentativa da 

municipalidade de colocar um pouco de ordem nessa atividade não teve continuidade. 

“Tratava-se de uma questão de impor uma localização aos ambulantes atribuindo-lhes cores 

indicativas de seu ‘ponto’ e de lhes outorgar licenças de venda” (SANTOS, 2007, p. 96). Esta 

situação é semelhante àquela em que se implantou o mercado do Vuco-vuco, ou o 

Camelódromo na cidade de Mossoró, como veremos ainda nesse capítulo. O governo 

outorgou regras e normas, organizou um espaço específico para o Vuco-vuco, onde os 

camelôs praticam suas atividades comerciais dentro da legalidade. 

 É imprescindível que o governo escute o que esses sujeitos têm a dizer-lhe, ouvir suas 

necessidades e suas reivindicações. E o direito aos espaços públicos? Estes vêm sendo 

regulados, privatizados, e desta maneira, os ambulantes têm que comprar os espaços públicos 

e formalizar a atividade, pagando tributos e taxas à prefeitura municipal. Será que 

formalizando a atividade eles estão legalizados? Para a prefeitura eles se tornam formais 

porque pagam taxas e impostos municipais como o Alvará de Funcionamento29 e o Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), mas para o governo estadual eles são ilegais, 

considerando que não possuem registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

                                                            
29   O Alvará de localização e funcionamento é a licença concedida pelo município para que uma determinada 
atividade seja exercida em um determinado local (PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Portal transparência: 
o que é Alvará?, 2012). 
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tampouco a Inscrição Estadual.  Sendo assim, as atividades podem até se formalizar, mas 

continuam ilegais. Formal e ilegal, estas condições dependem de cada nível de governo, sendo 

que em cada nível tem-se uma especificidade de definição e de regulação cada atividade 

econômica. 

O Estado é responsável pela normatização do uso do solo, e acaba não se preocupando 

com os agentes do setor dito “informal”, que utilizam os espaços da cidade para venderem 

seus produtos, mais por uma questão de sobrevivência/sustento do que lucrativa. Deste modo, 

o Estado preocupa-se mais com as empresas e impõe restrições sobre o uso do solo por parte 

dos vendedores ambulantes, no sentido de formalizar esta economia. Formalizar o que é 

“informal” está ligado à tributação. Não ocorrendo formalização das atividades, não há 

empresas e não há pagamentos de tributos e impostos.  

No entanto, para Silveira (2008) formalizar atividades não acaba com a pobreza, já 

que muitas vezes os impostos arrecadados com a tributação não se concretizam em políticas 

sociais abrangentes, com maior justiça distributiva dos recursos e dos equipamentos no 

território, que priorizem as reais necessidades da população, mas se distribuem em políticas 

públicas setoriais e fragmentadas, interessando as empresas.  

Os vendedores ambulantes, apesar de se apresentarem como o último elo do circuito 

inferior da economia, contribuem em parte para a sua dinamização. Estes vendedores não 

conseguem aparecer como números nas estatísticas oficiais, mas que de forma insensível, são 

expostos nas manchetes de periódicos como distribuidores de produtos de procedência 

duvidosa ou de pirataria30, sem ressaltar que esses agentes são também responsáveis pela 

distribuição de uma parte significativa da produção de mercadorias de empresas formais de 

diversos segmentos da indústria. São percebidos meramente como poluidores da cidade, e não 

como cidadãos que têm direito ao uso da cidade, que estimulam a economia ainda que estejam 

na ilegalidade. 

Já que é reservado ao poder público o dever de permitir ou impedir a ocupação de 

espaços no intuito de se assegurar a manutenção da ordem, cabe a este, também, tentar 

minimizar, pelo menos em escala local, as problemáticas advindas do aumento do 

desemprego, pois sabemos que o uso destes espaços tem completa relação com a 

                                                            
30 Pirataria, ou pirataria moderna, constitui-se na prática de vender ou distribuir objetos sem a expressa 
autorização dos proprietários de uma marca ou produto. No Brasil, a práticas mais comuns de pirataria estão 
ligadas aos programas de computador, jogos eletrônicos e arquivos de mídias (filmes e músicas). 
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reestruturação econômica ocorrida nos últimos anos em escala nacional. Antes de criar suas 

normatizações é importante que o Estado leve em consideração o fato de que o mercado de 

trabalho nacional está em processo de desestruturação, e isto tem levado um número elevado 

de pessoas a usarem de forma ilegal esses espaços.  

Sabemos que a leitura da totalidade do espaço só é possível partindo de um estudo em 

um contexto mais amplo para a escala local, então é oportuno lembrar que as problemáticas 

que se apresentam no espaço mossoroense guardam relações com os fenômenos 

socioeconômicos que se desdobram no território brasileiro.  

 

4.2 A RELAÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL COM A DIMENSÃO ILEGAL DO 
CIRCUITO INFERIOR 
 

Segundo estudos de Neto (2009), o mercado de trabalho brasileiro foi afetado 

severamente pelas crises econômicas que se instalaram nas décadas de 1980-1990. O 

desemprego estrutural que se formou desde então é notório e está em crescimento, mesmo que 

alguns dados divulgados pelo governo tentem escamotear tal realidade. Muitos são os 

brasileiros que estão fora das estatísticas oficiais, pois não estão à procura de uma ocupação 

de modo oficial e/ou formal, mas tentam encontrá-lo por conta própria, especialmente, no 

circuito inferior da economia.  

Com o crescimento do desemprego estrutural, a concorrência pelos postos de trabalho 

formal aumentou consideravelmente, deixando aqueles trabalhadores menos qualificados com 

pouca ou nenhuma alternativa de obtenção de renda dentro deste segmento da economia. 

Em virtude disto, muitas são os trabalhadores, no país, que aceitam trabalhar para 

outrem de modo ilegal, sem carteira assinada ou qualquer garantia social e trabalhista. A 

Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (Pnad), divulgada em 2010 pelo IBGE, com base 

em dados coletados em 2009, revelou que o país possuía, naquele ano, 54,3 milhões de 

trabalhadores, dos quais 59,6% possuíam carteira assinada, 28,2% eram trabalhadores 

informais e 12,2% eram militares ou funcionários públicos.  

Em números percentuais, a quantidade de trabalhadores informais, no país, diminuiu 

em relação ao Pnad de 2004, quando totalizavam 33,1% da população. Mas essa queda deve 

ser analisada de forma particular, pois se refere quase que exclusivamente aos empregados 

domésticos informais, que no ano de 2004 contabilizavam 7,2 milhões de indivíduos e no ano 

de 2009 caiu para menos de 2 milhões, segundo o Pnad – um número ainda alto, mas que 
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revela que a maioria das pessoas empregadas neste setor dos serviços estão, hoje, 

formalizadas.  

Para os outros setores da economia, especialmente o comércio, o número de 

trabalhadores sem garantias trabalhistas vem aumento gradativamente. Isto ocorre porque é 

cada vez maior o número de pessoas com mão-de-obra pouco qualificada que veem na venda 

de objetos em locais públicos uma forma de sobrevivência dentro do meio urbano, já que, 

como foi dito, esse cenário concorrencial na busca pelos postos de trabalho não lhes dá 

alternativa senão a de se submeterem ao desempenho de atividades comerciais de forma 

autônoma, e  extremamente instáveis. 

Diante desta realidade foi criada, pelo Governo Federal, a Lei Complementar nº 128 

de 19/12/2008, com o objetivo de formalizar a maior parte dos trabalhadores autônomos do 

país que não pagam tributos ao governo. A operacionalização desta lei ficou a cargo do 

SEBRAE, que viabilizou a divulgação e o gerenciamento da lei através do programa 

intitulado Empreendedor Individual.  Segundo o discurso do governo, essa lei tem como 

premissa básica garantir uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores informais, posto 

que, tirando-os desta condição, estes indivíduos teriam acesso a várias garantias sociais, tais 

como: auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário-maternidade após carência, pensão e 

auxilio reclusão, mediante ao pagamento mensal, via carnê, de tributos31 as três esferas do 

poder público. 

Até o ano de 2011, o número de trabalhadores informais que aderiram ao programa 

referido era de 2.433 indivíduos na cidade de Mossoró (RECEITA FEDERAL, 2012). 

Consideramos que as vantagens apresentadas pelo Estado são positivas. No entanto, muitos 

dos trabalhadores, principalmente, os ambulantes continuam na ilegalidade, posto que usem 

espaços públicos para a realização de suas atividades. Esta situação gera um grande paradoxo 

para tais agentes, que por um lado, se formalizam dentro das regras estabelecidas pelo 

governo federal, mas continuam sendo ilegais para outra esfera do poder, o município. 

Sendo assim, tão ou mais importante do que formalizar os trabalhadores autônomos, 

perante as leis vigentes, é conceder-lhes um espaço privado para a realização de suas 

atividades, já que, como foi visto anteriormente, tais agentes estão expostos a todos os tipos 

de desvantagens, quanto ao uso de espaços públicos, como insegurança, insalubridade, 

                                                            
31 O valor do tributo varia conforme a esfera do poder, a saber, Município (R$ 5,00 de ISS) e Estado (R$ 1,00 de 
ICMS). Já o INSS será reduzido a 5% do salário mínimo (R$ 31,10). Com isso, o Empreendedor Individual terá 
direito aos benefícios previdenciários (SEBRAE. Portal do Empreendedor, 2012) 
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geração de atritos com transeuntes e até mesmo o risco de terem seus bens confiscados pelo 

poder público.  

Mediante a análise destas inquietações, aferimos que o poder público, se quiser 

atenuar as tensões sociais deverá criar espaços específicos para a acomodação destes 

ambulantes, que assim deixaram de ser adjetivados de “ambulantes”. A construção de 

camelódromos, ou shoppings populares, seria uma das alternativas mais eficazes na tentativa 

de organização do centro comercial.  

 

4.2.1 Os camelódromos 

  

Uma das maiores expressões da mundialização da economia perpassa pela 

globalização dos hábitos de consumo, que vem se homogeneizando a cada ano empurrado 

pela força, especialmente, da propaganda. Engana-se quem pensa que os objetos 

mundialmente oferecidos nos mercados de consumo são apenas aqueles de alto valor 

agregado, produzidos pelas grandes empresas capitalistas, muito pelo contrário. Ao redor do 

mundo podemos perceber também a distribuição, igualmente global, de objetos de baixo valor 

agregado, como pulseiras femininas ou cópias baratas de óculos de marcas famosas, assim 

como grande quantidade de produtos têxteis, calçados, entre outros. Esses objetos, fabricados 

em países asiáticos como China ou Vietnã, são distribuídos pelo mundo inteiro muitas vezes 

de modo legal, mas também, às vezes, por meio do contrabando.  

 Uma das principais características atribuídas a esse tipo de comércio, que 

garante que ele possa continuar existindo e até se multiplique ao redor do mundo 

(especialmente entre os países pobres) é o preço baixo de suas mercadorias. Esse preço baixo 

das mercadorias é o resultado de uma série de fatores que se juntam para garantir que o objeto 

chegue até o mercado de consumo com algum poder de competitividade, posto que a 

qualidade das mercadorias seja inferiores. Os camelôs, dessa forma, acabam trazendo para o 

mercado popular uma série de produtos que não poderiam ser comprados por uma parcela 

significativa da população menos abastada. É interessante lembrar que os novíssimos objetos 

de consumo, muitas vezes criados em tecnopolos32 mediante o emprego de um complexo 

sistema de técnicas, tem rapidamente sua versão mais barata no comércio ambulante, até 
                                                            
32 Tecnopolo é um centro tecnológico que reúne, num mesmo lugar, diversas atividades de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), em áreas de alta tecnologia, como institutos e centros de pesquisa, empresas e 
universidades, que facilitam os contatos pessoais e institucionais entre esses meios, produzindo uma economia 
de aglomeração ou de concentração espacial do desenvolvimento tecnológico (GEOMUNDO. Geografia, 2012). 
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mesmo os mais sofisticados, como celulares ou players de música. Tais atores, então, com as 

suas práticas, conectam pontos distantes do planeta, aproximando mundos e oferecendo à 

classe popular a possibilidade de sentir-se cosmopolita, através do consumo dessas 

mercadorias (BRANDÃO, 2012).  

No Brasil, os camelôs se apropriaram inicialmente de espaços públicos como calçadas 

de ruas importantes, praças, canteiros, estações de trem, metrô e ônibus devido às vantagens 

de fluxos existentes nesses pontos. Com o passar dos anos, as diversas crises que se 

sucederam empurraram mais e mais trabalhadores para o circuito inferior da economia, 

especialmente para o comércio ambulante, e já no final do século XX as ruas mais 

importantes das maiores cidades do país estavam superlotadas de camelôs que disputavam tais 

espaços entre si, e também com os transeuntes.  

Diante deste quadro muitas cidades brasileiras, especialmente as capitais e cidades 

intermediárias, iniciaram processos de remoção destes agentes dos espaços públicos, 

dispersando-os e alojando-os em outros espaços com o intuito de devolvê-los aos transeuntes 

e também atender a uma exigência dos agentes do circuito superior que há muito tempo 

reclamavam do “impacto” tanto financeiro como visual causado por tais agentes em locais 

próximos aos seus estabelecimentos comerciais. A remoção de ambulantes para qualquer 

espaço que não fosse próximo do centro comercial, onde está o fluxo de comércio e pessoas 

nas grandes cidades, poderia promover uma grande comoção social, especialmente entre a 

população de baixa renda, assim começaram a ser criados no país espaços hoje conhecidos 

como camelódromos, geralmente no centro comercial ou em outros bairros de grande 

importância para o comércio.  

Atualmente esses mercados de dimensões variadas e meios próprios de organização se 

multiplicam pelo país inteiro, e também em outras partes do mundo, e se constituem como 

portas de entrada de fluxos globais, especialmente de mercadorias de baixo valor agregado. 

Tais espaços, que surgiram como um paliativo aos problemas trazidos pela suposta 

“desorganização” promovida pelo comércio de rua, com o tempo, passaram a adquirir mais 

força e “vida própria” com a presença muitas vezes de gestões democráticas e sindicatos que 

lutam por interesses comunitários.  

Embora muitas vezes tratados como áreas de importância secundária pelos gestores 

municipais, ou vistos como uma área de má aparência estética, estes mercados devem ser 

entendidos, antes de tudo, como um espaço de grande importância para os trabalhadores que 

se organizam com o que tem no lugar que puderam conquistar dentro da cidade. Nestes 



 93

mercados se cruzam todos os dias indivíduos que tentam exercer sua cidadania, quer seja 

através da garantia de renda e  reprodução social, quer seja através do consumo. E a sua 

multiplicação por diversas cidades do país, embora não corrija todas as distorções trazidas 

pela nova conjuntura econômica nacional, pelos menos ajudam a atenuá-los.  

 

4.2.2 Vuco-vuco: o camelódromo mossoroense  

 

O debate dirigido em torno da concepção de um camelódromo que acomodasse parte 

dos comerciantes informais que começavam a se multiplicar de forma cada vez mais rápida 

pelas ruas do centro da cidade de Mossoró ganhou forma no início da década de 1990 e já no 

ano de 1992 é construído o primeiro camelódromo da cidade, o Mercado do Vuco-vuco33. 

Para o novo mercado da cidade foram removidos os ambulantes que se concentravam 

especialmente na Avenida Rio Branco34. O atual diretor do camelódromo, Ananias Silva, nos 

relatou que foi preciso o uso da força coesiva da polícia para efetuar tal remoção, pois os 

ambulantes não queriam mudar-se para a nova área, posto que tivessem receio de angariarem 

prejuízos econômicos em um novo espaço. Tal temor era alimentado pelo fato de que, por 

estar situado em uma área um pouco mais distante do centro comercial da cidade, o 

camelódromo poderia ter um fluxo de compradores muito inferior ao verificado no antigo 

endereço. O Mercado do Vuco-vuco está localizado na Avenida Rio Branco, que compõe a 

área central da cidade, onde está concentrada a maior parte do comércio (Mapa 04) 

Mesmo a contragosto os agentes do circuito inferior, que se estabeleciam na região em 

torno da antiga estação de trem, foram removidos para o novo camelódromo, e a maioria 

destes ainda se encontra lá. O Mercado do Vuco-vuco possui, atualmente, uma área coberta de 

510 m² onde se encontram 86 boxes dotados da infraestrutura básica para o funcionamento 

comercial (cobertura, água encanada, energia elétrica).  

Ao contrário do que se especulava, a clientela que procurava todos os dias os camelôs 

da Avenida Rio Branco para a satisfação de várias necessidades não diminuiu no novo 

endereço, segundo o gerente da Secretaria de Tributação de Mossoró, Antônio Ubiracy de 

Assunção, “o Mercado do Vuco-vuco é o que possui, atualmente, o maior fluxo de capitais 

dentre os quatro mercados públicos existentes na cidade” (PESQUISA DE CAMPO, 2012). 
                                                            
33 O nome do mercado faz referência ao intenso fluxo de pessoas que transita no local diariamente 
34 Mais precisamente nas proximidades da antiga estação de trem abandonada, atual Estação das Artes Eliseu 
Ventania, local onde atualmente ocorrem os festejos juninos da cidade. 
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Mercado do Vuco-vuco para aquisição de objetos de consumo, quer seja de alta tecnologia 

agregada, ou produtos de primeira necessidade. 

Atualmente o mercado e seu entorno concentra cerca de 300 comerciantes. Esse  

número varia, posto que nem todos eles desempenhem suas funções nos boxes construídos 

(PESQUISA DE CAMPO, 2012). Grande é a quantidade de vendedores que se amontoam nos 

logradouros do mercado ou nas calçadas ao seu redor, com alguma estrutura removível capaz 

de acomodar suas mercadorias. Esses ambulantes que cercam o mercado são atraídos 

justamente pelo fluxo de pessoas que se dirigem todos os dias a este espaço do comércio 

inferior mossoroense. 

Os ambulantes que usam o espaço em torno do Vuco-vuco se diferem dos 

comerciantes já estabelecidos nos boxes. Enquanto os primeiros tem uma margem de 

rendimento restrita, com pequeno (ou inexistente) capital de giro, os segundos se beneficiam 

das vantagens de estarem desempenhando suas atividades dentro da legalidade, pelo menos 

dentro da esfera pública municipal35, e em virtude disto, possuem maior facilidade de 

aquisição de crédito junto ao sistema bancário, aceitam pagamentos a prazo e também cartão 

de crédito. Essas e tantas outras vantagens ligadas ao uso de um espaço formal para realização 

das suas atividades mostram como são distintas as realidades dos diversos tipos de agentes do 

circuito inferior da economia, e mais especificamente do comércio popular (Tabela 06). 

 
Tabela 06: Comparação entre os comerciantes estabelecidos nos boxes do Mercado do 
Vuco-vuco e os ambulantes na cidade de Mossoró – 2012 
 Estabelecidos nos boxes Ambulantes 
Valor médio comercializado semanalmente R$ 750,00 R$ 220,00 
Utiliza equipamento eletrônico 100% Nenhum 
Facilidade de financiamento junto a bancos 90% 25% 
Satisfação com o trabalho 85% 15% 
Fonte: Pesquisa de campo (2012).  

  

Como podemos perceber, os dados da tabela nos mostram como é importante a 

organização de um espaço para os vendedores ambulantes, 85% dos comerciantes que 

possuem boxes no Mercado do Vuco-vuco se encontram satisfeitos com o seu trabalho, 

enquanto que apenas 15% dos ambulantes comungam da mesma satisfação. A vantagem de 

estar em um local dotado de segurança, energia elétrica, água encanada, banheiros, e fácil 

                                                            
35 Os vendedores estabelecidos nos boxes pagam taxas municipais, como a Taxa de Licença para Localização e 
Funcionamento (TLLF), e estaduais, como o ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços). 
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Segundo estimativas da Secretaria de Cidadania do Município de Mossoró (PCMM), o 

Centro Comercial da cidade tem, atualmente, cerca de 600 vendedores ambulantes. Pudemos 

constatar, através da pesquisa de campo que, destes, 87 estão localizados apenas na Rua 

Coronel Gurgel, em um trecho de apenas 510 metros de comprimento da Rua Coronel Gurgel, 

mais precisamente entre as imediações da Caixa Econômica Federal e o cruzamento com a 

Rua Augusto Severo, ocupando praticamente toda a extensão das calçadas desta rua. Isso tem 

gerado um conflito com relação ao uso do espaço urbano, já que muitas pessoas reclamam por 

não ter um livre acesso aos passeios públicos, uma vez que o fluxo fica interrompido por 

causa da estadia dos ambulantes nas calçadas, além de se sentirem incomodadas com esta 

disputa pelo espaço. Nas imediações e dentro do Mercado do Vuco-Vuco, fora da área dos 

boxes, estão aproximadamente 220 outros vendedores ambulantes, disputando clientela com 

os 86 regularmente instalados no mercado. Ainda existem, segunda a Secretaria, 

aproximadamente, mais 200 ambulantes instalados em outros setores da cidade.   

Esse conflito acabou por incentivar o Ministério Público Estadual, no ano de 2009 a 

notificar a Prefeitura, exigindo a adoção de medidas com o intuito de desobstruir as calçadas 

do centro comercial. Mediante tal exigência, naquele mesmo ano, a Prefeitura Municipal de 

Mossoró, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Fundação 

Municipal de Apoio a Geração de Emprego e Renda (FUNGER), elaborou um documento 

chamado Projeto de Revitalização e Organização Urbanística da Cidade de Mossoró 

(PROUCM). Este documento, do qual tivemos acesso, traça algumas normas e ações a serem 

implementadas com o intuito de desocupar as calçadas do centro, retirando os ambulantes das 

mesmas.  

Observando um trecho de tal documento podemos ter uma noção de como órgãos do 

poder público municipal interpretam o uso do espaço pelos ambulantes: 

 
A PMM, dentre as suas atribuições tem como obrigação legal, urbanizar, 
organizar e manter a cidade limpa. No tocante ao centro da cidade torna-se 
premente a organização e revitalização das ruas e calçadas. O maior 
problema reside na presença indiscriminada de vendedores ambulantes, que, 
espalhados de forma desordenada nas principais vias de acesso, provocam 
verdadeiros transtornos aos transeuntes e pedestres, os quais são obrigados a 
dividir espaços com os veículos automotores, bicicletas, ficando, por vezes, 
expostos a acidentes de trânsitos, a roubos e assaltos. Trata-se de uma 
questão social antiga que se agrava a cada ano, à medida que motivada pelo 
desemprego e pela falta de orientação os pequenos comerciantes veem o 
centro da cidade como único local capaz de facilitar e manter o seu sustento. 
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(SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
2009, p. 03) 
 

Percebemos que a PMM, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico, reconhece que é necessário se tomar uma medida para organizar o uso do 

território no centro comercial mossoroense, muito embora, atribua quase que exclusivamente 

aos vendedores ambulantes a culpa pela desorganização espacial no local. Embora não esteja 

explicito no trecho do documento, o ato de retirar os ambulantes das calçadas cumpre também 

uma antiga exigência dos grandes comerciantes locais, pois alguns se sentem prejudicados em 

termos de concorrência pela presença dos vendedores ambulantes.  

Tal situação nos revela que “a localização das pessoas no território é, na maioria das 

vezes, produto de uma combinação entre forças de mercado e decisões de governo” 

(SANTOS, 2007b, p. 141). Neste caso, localização e permanência dos vendedores ambulantes 

fica a mercê do poder público municipal, que os tratam como um verdadeiro problema a ser 

enfrentado, uma vez que usam as calçadas, que deveriam ser utilizadas para viabilizar o fluxo 

de pessoas que circula nas ruas, para comercializar seus produtos. Além disso, a presença 

desses sujeitos nos espaços de passagem de fluxo gera um transtorno, um perigo para os 

pedestres que visitam o lugar, pois, não podendo transitar por eles, acabam dividindo a 

própria via com os automóveis e bicicletas.  

Esse problema não é novo e nem está perto do fim, pelo contrário, ele está em amplo 

processo de crescimento, e para tentar resolvê-lo a Prefeitura Municipal de Mossoró, aporta-

se no Código de Obras da cidade para tentar impor uma ordem no uso do espaço urbano. 

Sobre os passeios públicos, este documento é bem claro, em seu Art. 131, seção XIV, onde 

consta que 

Os passeios públicos (calçadas) são bens públicos de uso comum do povo, 
de acesso livre, não podendo ser impedidos do trânsito de pedestres [...] 
Parágrafo único. Entende-se como acesso livre aqueles passeios 
desobstruídos de barreiras arquitetônicas (barracas, mobiliários, desníveis, 
obstáculos, equipamentos, veículos, mercadorias, produtos e objetos em 
geral) que venham a impedir ou dificultar o trânsito livre de pedestres em 
geral. 

 

Verifica-se que o Código de Obras da cidade de Mossoró é bem restritivo ao definir a 

proibição do uso das calçadas para quaisquer finalidades que não seja a circulação de pessoas, 

ou seja, restringe qualquer uso que possa criar obstáculos, incluindo aí mercadorias, produtos 

e objetos em geral que venham obstruir o trânsito de pedestres, o que significa que todos 
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aqueles equipamentos e objetos utilizados pelos vendedores ambulantes para a realização de 

suas atividades de comércio nas calçadas são considerados uma infração ao código. 

 Como já foi mencionada anteriormente, a ocupação dos passeios públicos pelos 

pequenos comerciantes não é recente, ele é um processo que foi evoluindo ao longo dos anos, 

mas só agora se presencia seu crescimento vertiginoso, capaz de chamar a atenção dos 

grandes comerciantes e demais agentes locais, públicos ou privados.  

 Diante de todo exposto torna-se inegável que os vendedores ambulantes necessitam de 

um espaço adequado para realizarem suas atividades comerciais. Esse novo espaço já está 

idealizado no próprio projeto que tem 

 
[...] a finalidade de proporcionar segurança, tanto a esses pequenos 
comerciantes quanto ao restante da população, a PMM lança um plano de 
ação destinado a promover a organização do centro da cidade, capacitar os 
interessados, além de facilitar o financiamento dos equipamentos de trabalho 
e oferecer locais seguros, higiênicos e condizentes com as necessidades das 
pessoas. O projeto inclui, por tanto, ações de apoio nas áreas de capacitação 
e de assessoria gerencial, financiamentos de carrinhos e/ou bancas 
padronizadas. 
Em consonância com as ações, a FUNGER se propõe a: 
1- Levantamento de espaços disponíveis para a realocação de ambulantes 
junto ao Arte da Terra. 
2- Verificar a possibilidade de confecção e financiamento de carrinhos e/ou 
bancas padronizadas. 
3- Planejar capacitação para os ambulantes que permanecerem e que serão 
removidos em diversas áreas através do departamento de qualificação 
profissional (SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, 2009, p. 09). 

  

Notamos que o projeto apresenta coerência nos âmbitos sociais e locacionais para os 

ambulantes. Porém, ressaltamos que o plano de ação do mesmo ainda não saiu do papel, 

mesmo após três anos de sua elaboração. Os ambulantes continuam ocupando as calçadas do 

centro comercial e continuam formando um grande contingente de mão de obra não 

especializada.  

Uma das questões centrais que promoveram a elaboração deste projeto gira em torno 

do levantamento de espaços disponíveis para a realocação de ambulantes para uma nova área, 

disposta de infraestrutura (ou seja, criação de um camelódromo). Na época se aventou o 

espaço que hoje é conhecido como Espaço Cultural Arte da Terra, porém este espaço hoje 

abriga um restaurante regional e quiosques especializados na venda de comidas regionais 

(Figura 11). 
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de um camelódromo. Segundo o secretário, é de interesse da PMM o uso do espaço para a 

construção de mais uma praça no centro da cidade. O secretário afirma também que, para os 

gestores públicos, a construção de um camelódromo em uma das áreas mais valorizadas do 

centro comercial, geraria um impacto visual, ofuscando também a beleza cênica do entorno, 

onde estão situados prédios de grande valor histórico/cultural: o prédio da Reitoria da UERN, 

a Escola de Música, a Faculdade de Enfermagem e casarios antigos. 

A regulação do território, em especial de áreas urbanas, é atribuída, em última 

instância, ao poder público municipal, que tem que considerar o conjunto de normas e leis 

estabelecidas pelas esferas superiores de poder estatal, que compõem o pacto federativo 

brasileiro. Sendo assim, suas ações podem definir onde e como devem ser usados os espaços 

públicos, ou seja, estabelece um conjunto de normas que determinam as formas de uso do 

solo pelos agentes sociais, que necessitam do território como base material para 

desenvolverem as suas atividades. Aportado nesta realidade, compreendemos que há falta de 

empenho e de vontade política do poder público municipal para a execução do camelódromo, 

uma vez que detém as regras de uso dos espaços públicos.  

Na medida em que há uma demora no processo de implantação do camelódromo, os 

vendedores ambulantes sentem-se discriminados, em meio ao desinteresse da PMM, com 

relação à sua condição de ilegalidade, como se fosse um caso sem solução. Em decorrência da 

situação exposta, e do não cumprimento da construção de um camelódromo, pode-se ampliar 

o conflito entre ambas as partes, prefeitura e vendedores ambulantes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo e a operacionalização da teoria dos dois circuitos da economia urbana 

possibilitaram analisar o circuito inferior da economia e o comércio ambulante na cidade de 

Mossoró, selecionada como recorte territorial deste trabalho. Vale salientar que o circuito 

inferior é formado de atividades de pequena dimensão com o mínimo de capital aplicado, 

servindo, principalmente, à população pobre. 

Neste sentido, a empiria do centro comercial de Mossoró evidenciou que há uma 

diversidade de lojas comerciais e de serviços especializados, principalmente, na Rua Coronel 

Gurgel, considerada a mais importante rua comercial da cidade, que se destaca pela 

intensidade e variedade de fluxos de pessoas, mercadorias e produtos circulando em um 

movimento constante e, também, pela proximidade espacial entre as atividades. 

Com base nesse contexto, a dinâmica da Rua Coronel Gurgel revela as diferentes 

formas que o território é usado, simultaneamente, por diversos agentes sociais como 

pedestres, consumidores, proprietários de estabelecimentos comerciais e, sobretudo, pelos 

vendedores ambulantes.  Estes vendedores ocupam os espaços do centro comercial, instalando 

suas barracas ou bancas, especialmente, nas calçadas, locais estratégicos por excelência, para 

a comercialização de seus produtos, devido ao grande fluxo de transeuntes que caminham 

livremente, e de consumidores que buscam bens e serviços no local. 

O pequeno comércio praticado pelo vendedor ambulante ou camelô constitui-se, ao 

mesmo tempo, uma resposta ao desemprego neste período de globalização, um produto da 

pobreza e dos novos modelos de consumo. Os vendedores ambulantes utilizam-se dos 

mínimos recursos que o território pode lhes ofertar, ou seja, ocupam espaços sutis, tendo em 

vista que a sua atividade comercial é de pequena escala. 

Cabe destacar que os vendedores ambulantes usam os espaços públicos do centro 

comercial, como base material,para vender seus produtos, no sentido de garantir a sua 

existência. Apesar de serem classificados como o último elo entre os intermediários do 

circuito inferior, os vendedores ambulantes desempenham a sua parcela de contribuição na 

economia urbana, já que se apresentam como uma solução provisória à população de baixa 

renda,fornecendo produtos com preços mais acessíveis do que os vendidos em lojas 

comerciais.  
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Verificamos que os vendedores ambulantes ocupam as calçadas das ruas do centro 

comercial, privatizando os espaços públicos. Eles utilizam estes espaços de forma 

desorganizada, considerando que os pequenos comércios são arrumados de forma contínua ao 

longo das calçadas, impossibilitando a viabilização dos fluxos de pessoas e produtos 

circulando.É notório que as formas de ocupação destes espaços pelos vendedores ambulantes 

são ilegais, levando em conta que o poder público municipal é quem estabelece as normas e 

regras de uso do solo, como também é sua incumbência construir ou reorganizar espaços, 

dotados de infraestrutura, para que estes agentes possam utilizá-los, desenvolvendo suas 

atividades, sob condições formais e legais, isto é, submetidos à regulação da prefeitura 

municipal.  

Com base na realidade exposta, a Prefeitura Municipal de Mossoró vem protelando a 

possível remoção dos vendedores ambulantes para outro local da cidade. A situação destes 

agentes é crítica e requer uma solução em tempo hábil, haja vista que há um crescente número 

de pessoas desempregadas que vêm se abrigando na venda ambulante, assim como se verifica 

a concentração espacial deste tipo de atividade do circuito inferior no centro comercial de 

Mossoró. 

A falta de eficiência do poder público, quanto à lentidão de suas ações, em organizar 

um espaço que tenha condições de instalar adequadamente os vendedores ambulantes, não se 

constitui o único problema enfrentado por eles. Estes vendedores, por se encontrarem na 

ilegalidade, possuem outros problemas referentes ao desenvolvimento de suas atividades. 

Dentre eles destacam-se a falta de acesso ao crédito bancário ou institucional, mão de obra 

não especializada. Tais agentes dificilmente conseguiriam ocupação em outro ramo de 

atividade ou economia por falta de qualificação profissional. Além disto, necessitam, 

prioritariamente, de um espaço para comercializar os seus produtos, e sofrem discriminação 

por venderem mercadorias de procedência duvidosa, sem nota fiscal ou pagamento de 

tributos.  

Apesar de tantos problemas, a falta de um espaço adequado apresenta-se como o mais 

crítico para os vendedores ambulantes. Por estes motivos, estes agentes econômicos ocupam 

certas frações da cidade, que do ponto de vista geográfico, não estão errados se 

compreendermos os espaços públicos como uma versão do espaço banal, o espaço de todos, 

em oposição ao espaço econômico, de interesse das grandes empresas e do próprio Estado. É 

por isto que o espaço urbano tem um valor de troca e um valor de uso, mas todos têm direito 
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ao uso do espaço ou parcelas dele, mesmo que isto acirre os conflitos sociais. Os vendedores 

ambulantes usam o espaço banal, mas não é uma escolha deles, é uma necessidade constante.  

É importante acreditar que o uso da cidade é igual para todos, e a cidadania se define 

igualmente para todos, independentemente da atividade que os agentes sociais exerçam. No 

entanto, é preciso salientar que o poder público municipal normatiza o território, através de 

suas ações políticas. Entretanto, a lei em si, não esgota o direito à cidade, ao lugar, ao entorno, 

como espaço de exercício da existência plena, inerente à verdadeira cidadania. 

A análise do tema comprovou que os vendedores ambulantes almejam a organização 

de um espaço para exercerem suas atividades. Acreditamos que a construção de um novo 

camelódromo, pelo poder público municipal, ajudaria a enfrentar os desafios colocados pelo 

mundo globalizado a estes candidatos a cidadãos. 

Reconhecemos que a análise do circuito inferior da economia urbana, com enfoque 

para os vendedores ambulantes, foi relevante e importante para se compreender as dinâmicas 

econômicas e espaciais, na cidade de Mossoró, apreendida como território e totalidade, 

simultaneamente.  

Neste trabalho, analisamos a venda ambulante no centro comercial de Mossoró, ou 

seja, estudamos uma parte inserida em um todo. Assim, almeja-se que este trabalho suscite 

reflexões futuras para outros estudos, a respeito da espacialidade dos vendedores ambulantes 

em outras frações da cidade, na tentativa de entender o fenômeno em sua totalidade.  
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APÊNDICES 
 
APÊNDICE A- Questionário direcionado aos comerciantes ambulantes na Rua Coronel 
Gurgel, na cidade de Mossoró – RN 

 
Nome 
 
Idade 
 
Escolaridade 
 
Naturalidade 
 
 
Que produtos comercializa? 
 
 
 
 
 
Há quanto tempo trabalha nesse segmento da economia? Quantas horas diárias? 
 
 
Teve outros empregos? Sem sim, quais?  
 
 
 
 
 
O que o levou a escolher essa área da cidade para trabalhar? 
 

Como conseguiu este espaço (no caso de público) para vender seus produtos? Teve ou tem 
que pagar a alguém para uso deste espaço público? 
 

 
 
 
 
Já teve as mercadorias apreendidas pelo poder público? 
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Sente-se discrimando pela população? 
 

Se encontrasse emprego no grande varejo, mesmo que ganhando menos, mudaria? 
 

Recorre a bancos para financiar seus empreedimentos? 
 

Tem dificudade para obter financiamento junto aos bancos públicos e/ou privados? 
 

Se trabalha em prédio, e ele é alugado, qual o valor do aluguel? 
 

Quais os produtos comercializados e quais as procedências?  
 

Qual a média de faturamento semanal? 
 

Utiliza algum equipamento eletrônico no trabalho? Qual? Como adquiriu? 
 

Há outras pessoas que ajudam na comercialização? Se sim, trabalha de carteira assinada ou 
não? 
 

Há intervenção do poder público junto ao seu comécio? Se sim, quais? 
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Já teve algum benefício do poder público para legalizar o negócio?  
 

Há problemas envolvendo os clientes? Quais? 
 

Como é a relação com os outros comerciantes dessa área? 
 

 

 

Há atritos com os proprietários de lojas do grande varejo? 
 

 

 

Você encontra-se satisfeito com seu trabalho? Justifique. 
 

 

 

 

 
 
APÊNDICE B. Questionário direcionado aos comerciantes do circuito superior da 
economia na Rua Coronel Gurgel, na cidade de Mossoró – RN 

 
Nome 
 
Idade 
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Escolaridade 
 
Naturalidade 
 
 
Qual o seguimento em que trabalha?  
 
 
Há quanto tempo trabalha nesse segmento? Trabalha quantas horas diárias? 
 
 
Teve outros empregos? Sem sim, quais? Em qual setor da economia? 
 
 
 
 
 
 
O imóvel no qual trabalha é alugado? Qual o valor do aluguel? 
 

Paga os tributos em dia? 
 

Qual o peso dos impostos no faturamento anual do empreedimento? 
 

 
Quais os produtos comercializados e quais as procedências? Como paga ao fornecedor? 
 

 
 
Qual a média de faturamento semanal? 
 

 
Utiliza algum equipamento eletrônico no trabalho? Qual?  
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Há outras pessoas que ajudam na comercialização? Se sim, trabalha de carteira assinada ou 
não? 
 

Há intervenção do poder público junto ao seu comécio? Se sim, quais? 
 

Já teve algum benefício do poder público? Quais? 
 

Há algum problema com os ambulantes dessa área da cidade? Justifique. 
 

Os ambulantes compram em seu estabelecimento para vender a terceiros? 
 

A expansão do número de camelôs, hoje, prejudica o seu negócio? Justifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE C. Questionário direcionado aos consumidores do comércio de ambulantes 
no centro comercial de Mossoró – RN 

 
Nome 
 
Idade 
 
Escolaridade 
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Naturalidade 
 
Profissão e média de renda 
 
 
Já comprou algum produto de ambulantes na rua? 
 
 
Qual o seguimento destes comerciantes que consome?  
 
 
Quais os pontos positivos e negativos de consumir bens de vendedores ambulantes? 
 

E do setor dito “formal”, quais os pontos positivos e negativos? 
 
 
 
 
 
Sente-se incomodado ao ser abordado pelos vendedores ambulantes? Justifique. 
 

Observa os produtos e serviços oferecidos de maneira positiva ou negativa? Justifique. 
 

Consome bens não-duráveis especialmente de comércios dito “formais” ou “informais”? 
Porque? 
 

Qual o motivo da procura por vendedores ambulantes? 
 

Já teve algum problema com algum produto ou vendedor desse setor da economia? 
 

Quais dicas daria para a melhoria do comércio ambulante? 
 

Pretende adquirir mais produtos junto ao setor informal da economia? 



 118

 

Gostaria que os ambulantes fossem retirados das calçadas? 
 
 
Se estes fossem removidos para um lugar menos acessível, você se dirigiria até lá para 
comprar algum objeto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÊNDICE D. Questionário direcionado aos comerciantes que desempenham suas 
atividades no camelódromo do Vuco-vuco, cidade de Mossoró – RN 

 
Nome 
 
Idade 
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Escolaridade 
 
Naturalidade 
 
 
Teve outros empregos? Sem sim, quais? Em qual setor da economia? 
 
 
 
 
 
Atualmente exerce somente essa atividade como forma de aquisição de renda? Porque? 
 

Quais os produtos comercializados e quais as procedências? Como paga ao fornecedor? Como 
paga ao fornecedor? 
 

Qual a média de faturamento mensal? 
 

Há outras pessoas que ajudam na comercialização? Se sim, trabalha de carteira assinada ou 
não? 
 

Utiliza algum equipamento eletrônico no trabalho? Qual?  
 

 
 
Em que ano veio para este ponto da cidade? 
 
 

 
O poder público teve participação? Recebeu algum benefício para vir? 
 

Comparando as duas áreas (a anterior e a atual) destaque os pontos positivos e negativos de 
cada uma. 
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E hoje, há intervenção do poder público junto ao seu comécio? Se sim, quais? 
 

Há algum problema com os comerciantes do grande varejo da cidade? Justifique. 
 

Se encontra satisfeito com a mudança de localização do comércio? Justifique. 
 

 
 

 


