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APRESEN'l;ACÃO 

:Este __ t .ia·ba·Jho tem o obj-e_tivo acadêmico de S_! 

tisfazer a uma das exigências à concessão do grau de Dou 

tor em Geografia, pela Universidade de São Paulo, atra -

vez da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciên~ias Humanas 

e Departamento de Geografia. 

O autor deste vinculou-se à pós-graduação da 

USP em março de 1984. No ano subsequente · pode realizar 

cursos, ê participar de demais atividades, junto a refe

rida universidade - 1985. 

A pesqai~a da tese decorreu desde 1984 até 

1987, quando se ·encerrou. 

Não desejando transferir a responsabilidade' 

do trabalho~ que é do autor, deve-se contudo afirmar que 

o mesmo só se tornou realizável peios diversos apoios 

institucionais e pessoais que recebeu. Ora direta_mente, 

ora de maneira indireta. 

A Universidade Federal da Paraíba campus 

II, Centro de Hum~nidades, Departamento de Sociologia e 

Antropologia, Campina Grande ~ e o Ministério da Educa -

cão e Cultura/Capes, propiciaram as condições necessa 

rias à estadia.na cida~e de Sã~ Paulo ~urante dois anos, 

do autor. Além disto, o inestimável estímulo, dos cole

gas professores, e alunos, do mencionado departamento. 

Na Universidade de São Paulo pudemos dispor 

de ampla infra-estrutura de informaÇÕes, e da orientação 

acadêmica da Proff Drf ~osa Ester Ro~sini, al~m do clima 

de discussão científica plural pres~nte na Universidade. 

Uma menção particular às bibliotecas de Ciências Sociais 

e G~o~raf i a na USP ; da · secção dc"Sio Paulo da Associa 

ção dos . Geógrafos Brasileiros (AGB); da UNICAMP, em 

Campinas;t• da Fac.: uldadt· dc.·.An111itr · L11ra c.·"rb:mi<>mo(FAU/USP). 

Informações secundárias puderam s~r obtidas 

junto ·as delegacias do Instituto Hrasihdro de Geografia 
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e Esta~Ística (IBGE), em Sio Paulo e Recife, ~também na 

agência local de Campina Grande, e em todas a cortesia 

foi regra. Interesse ~e difusão també~ encontrado na bi 

blioteca . do Museu Nacional da U. Federal do Rio de Janei 

ro, e no IUPERJ. 

Na Prefeitura Municipal de Campina Grande, obse!_ 

vou-se imenso interesse. de colaboração, n"ão só na coloca 

çao i disposição da pesquisa, do arquivo de ambulantes 

mas também em informações adicionais. No jornal Diário 

da Borborema, suas coleções estiveram i disposição da 

pesquisa; o mesmo se afirme do Arquivo Público Municipal. 

Uma lembrança especial de agradecimento aos co-

mer~iantes ambulantes, que se dispuseram a informar so 

bre suas condições de existência, a princípio temerosos 

como seria de esperar; depois, cheios de generosidade. E 

aos entrevistadores que participaram com tanto 

na investigação, 

A meus familiar~s~ a imensa gratidão. 

empenho 
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Este t~abalho encontra-se dividido em. quatro par 

tes, articuladas, sendo esta divisão decorrente das ações 

analít~cas do proc~sso da Investigacão. São três capít~ 

los, e as conclusões. 

O comércio ambulante é um fato de extensão nacio 

nal de ocorrência, numa constatação mais abstrata. Pode-se 

o observar nas áreas centrais ou periféricas de Belém (PAJ, 

Manaus (AM) , Fórta.leza (CE) , Recife (PEJ, Campina Grande 

(PB), Rio de Jan~iro (RJ), São Paulo (SP), etc. A · investi 

gação presente, ciente desta ubiquidade - os ambulantes ·na 

Central do Brasil, no Rio.; na · Praç~ da Sé, na Avenida São 

João, em São· Paulo; na Rua Duque de Caxias, no Recife; 

na Maciel Pinheiro, em Campina .Grande ••• - procurou escla 

recer o fenômeno·, em Um contexto urbano/r~gional específi 

co. Com seus limites, entende-se que se possa aqui ofere · 

cer algumas g~neralizações que porventura se mostrem úteis 

a mna compreensão mais segura do fato a nível mais exten 

so. Os contextos diferenciados de influência das 6idades , 

as diversidades de composiçã~ .estrutural urbana no pais ' . . 
súas funções desiguais na organização da divisão social 

territorial· do trabalho, sugere preocupações condutoras a 

estudos sobre esferas específicas, sem que se descure das 

._representações teóricas de fenômenos intcryradorcs, econômi 
. . 

ca e espacialrnente, da realidade nacional e · intcrnaGional. 

Emborà esta pesquisa tenha se .restringido a as 
. ~·: 

pectos s6ci~-e~onômico-espaciais do- comércio· sob estudo_,e~ 
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ta redução deve ser entendida éomo se tratando de uma ma 

ncira, entre outras possíveis, de valorização das instân 

eia~ do fato sob fo·co. O pequeno ~omércio é um fenômeno 

que exige horizontes diversos para que dele se se aprox± 

me, particularmente pela sna complexidade subjetiva. 

o comércio ambulante - como micro-atividade urba 

na - compõe o que se chamaria "família de formas do pequ~ 

no comércio·", juntamente a barracas, bodegas, bancos de 

feira, armarinhos, etc. O caráter .essencial . é o emprego 

do trabalho familiar, e o trabalho humano ser o decisivo 

nos el~mentos do processo de produção. Trata-se. ademais , 

no geral, de atividade de simples reprodução. Na esfera da 

mencionada •família•, há intercomunicação extraordinária 

entre formas, assim como em se examinando uma forma, pode~ 

se verificar as desigualdade·s de rendimento familiar no 

seu interior. 

o comércio ambulante é, antes de tudo, um eleme~ 

to do real urbano no contexto examinado, de forma qu~ não 

se lhe aplicou, com as seqüelas metodológicas que decorre 

riam, a denominação de ··ínfimo", ou •res!duo"; com outras 

palavras, faltou-nos algo, para consider~r pessoas como Seu 

Severino, ou Dona Ana, · simples instrumentos de acumulaç<io 

do capital. 

Procurou-se dotar metodologicàmente a investig~ 

çao de recursos de análise sincrônicos e diacrônicos, vin 

culando-os a apreen~Ões sócio-econômicas espaciais. Quando 

se perseguiu, no sentido d~ levantar recorrências ou nao 

de histõr~as profissionais - nJo no ~entido estrito prof i~ 

sional, e sim de contornos mais ou menos·amplos de reprod~ 

ção da existência -, imagens pretéritas, ouvindo os· ven 
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dedores ambulantes, . tentou~se contemplar· o estudo, em seu 

desenrolar, de algum esforço d"iacrônico. O que se fez, tam 

,bém, re-expondo - com base em literatura específica ex is 

tente - traça·s sumários da formação sócio-espacial regio 

nal. ·As vezes·, o levantamento deste material é doloroso fa 

zê-lo. t também quando, não raro, o investigador conscien 

tiza-se da natureza densa, contradi~ória e humana do que 

procura compreender, e não seria ético dissimulá-la; evi 

tá-la ou a simplificar. 

Talvez em parte devido à existência de poderosas 

instituições de Estado, que justificam seus orçamentos a 

través da .repetição de que planejam a sociedade, e outras 

que se auto-justificam mediante · a promessa de fazê~lo, se 

tenha tornado en:µ>araçOso ve~ os rostos dos que acionam o 

que se procura compreender. O esforço da análise sincrôni 

ca conduz-os a estes embaraço~. Embora com. estes sempre pre 

sentes, tentou-se, ainda que um pouco, conhecer, o que já 

consistia numa xemeridade. 

Quando, deslocando-me da . Paraíba para São Paulo, 

me eram oferecidas frutas, ou doces, na janela do ônibus 

por aqueles rostos, os mesmos que deixara em Campina Gran 

de, na rua Venâncio Neiva, e·via ressurgir ali, em Vitória 

da Conquista(BA), Governador Valadares(MG), ou mesmo .tal 

vez mais próximos, sentado na poltrona par, ao meu lado 

certamente tive de perceber a arandeza.daquilo sobre o 

que tencionava escrever, e penso que por ai me convenci de 

que compreendê-los era também o fazer um pouco comigo. Por 

aquelas infra-estruturas se dc?:>locaram ·e se deslocariam a 

inda multidões de homens, mulheres e crianças, condutores 

de suas "circunstâncias" mais .amplas ou mais restritas ,suas 

"escalas". 
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Mais tarde, pude revê·-los no "Arquivo Hospedaria 

dos Imigrantes", no Braz, ou mesmo aonde fosse. 

~ deste contex~o que a arquitetura da investiga 

ção se constrói, para operacionalizar a pesquis~, mas como 

uma alavanca que não pretende dissimular o peso que lhe ca 

be. 

O espaço aqui referenciado, é. um espaço social . 

_Metodologicamente é a configuração espacial de elementos 

que expressam as sedimentações e.movimentos da sociedade.~ 

certo que há um debate particular a este assunto, onde,por 

exemplo, B~RRIOS endossa opinião de CASTELS de que LEVI-

STRA~SS se enganara ao afirmar que se podia reconstruir as 

pectos de uma sociedade a.partir de suas pedras, 1 e advoga 

uma inversão, a~~onomizandQ as dimensões políticas, econô 

micas e sociais. Um enfoque de equilíbrio, aponta, à época 

dos sinté~icos e das telecomunicações - e mesmo sem ambi 

cionar. uma visão de "totalidade social" no rumo da detec 

ção cuidadosa das interatuações. O espaço não é simp~es r~ 

ceptáculo, sendo também circunstância, imprime ou possibi 

li ta curso a fenômenos . · 

O comércio ambulante, como modo- de trabalho autô 

nomo, necessita de certas circunstâncias espaciais, e nao 

de uin espaço quaisquer, indiferenciado, para que se dê sua 

realização. Assim, se acredita na atividade do espaço. 

O tempo, metodologicanente, pode ser comprecnd! 

do como tempo cumulativo/irreversível/causal, ao que se 

chamaria tempo histórico; desdobramento 4a referência tem 

peral na abor~agcm dos elcmentÔs numa ótica causal, de en 

cadeamento, de acumulação (envolve periodizações), e encer 

ra traços probabilísticos. O tempo, como referência·, pode 

também ser desdobrado para apreensão da reiteráçáo dos fe· 
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nômcnos: o cotidiano· das ~tividades, a .. reitetação semanal 

dos fenômenos, o câlendário anual de festas, ou de emissão 

adicional de pagamen~os, o calendário agrícola. 

A abór~agenCcientifica, na medida do realizável. 

necessita de certa suspensão de teses. Acredita-se-a como 
. 

principio basilar do pensamento crítico. Assim se entende 

posto que há uma subjetividade presente aplicada ao obj~ 

to, uma nova relação sujeito/Objeto, e vice-versa.Pensa-se 

ser um dos ~lementos essenciais do espírito universitário, 

esse princípio da liberdade do trabalho científico. Nisto! 

adquire valor a aparelhagem técnica da pésquisa, reunindo 

meios de acesso à realidade em exane, sendo eles momentos 

do ciclo maior da Investigação. 

O exame da realidade sõcio-espacial envolve . con 

tradições de ~al natureza, difíceis de acompanhar, que não 

se atriblii aqui importância ao que.parece contraditório 

-Faz-se referência ao uso, neste trabalho, de termos como 

comércio ambulan.te. "fixado. n' ou ·~deslocável/desmontável li 

Trata-se apenas de uma org.anizac;ão do material, e da pes 

quisa, preliminar, que se mostrou útil. 2 

A Inves~igação opero~-se em dois ramos. O prime! 

ro orientado especificamente para o objeto do estudo, e cu 

ja exposição de resultados está mais propriamente nos cap[ 

tulos I - Revisão da Literatura - e III - O Comércio Ambu 

lante na cidade -de Campina Grande •. o segundo compreendeu 

·os estudos de cnq~adramcnto necessários, oÚ-~c situação~ 

grá,!'ica, -ao entendimen~o do. objqt·o.-,_ d~ resultados expostos .. 
,1 

·no capitulo II. - A ·Situação geogr~f ica. do ~bje~o de. e.stú 
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Este último capítulo encerra observações · sobre 

o já secular processo emigratório no âmbito do nordeste do 

país e no Estado da Paraíba, manifestado no célere decli 

nio da importância da população do território paraibano,no 

total da população brasileira. Atribui-se importância de 

destaque aos efeitos da repadronagem espacial do ~ais, com 

a emergência e consolidação do sudeste como .centro· econômi 

co, na geografia da força de trabalho regional do nordes 

te, que se nacionaliza. Como a cidade onde se realizou o 

estudo é desaguadouro de fluxos z:nigratórios de extensão es 

tadual, cuidou-se de identificar modificações e condições 

nas esfer~s produtivas rurais, que ajudassem no entendimen 

to destes deslocamentos. Não só isso, mas também certo con 

torno de reproduções em suas áreas de origem. Pode-se con~ 

tatar um proces~J de solapamento do característico arranjo 

sócio-estrutural reprodutor da existência das populações 

rurais. Nos últimos 10 anos, a produção de cana de açúcar, 

no Estado, triplicou, com efeitos sensíveis sobre o meneio 

nado arranj~, na microrregião denominada do Brejo Paraiba

no, de estreitas relações com a cidade de Campina Grande . 

Modificações desarticuladoras se tem observado na area ser 

taneja, a oeste da cidade citada, notadam~nte pelo avanço 

da pecuarização. A produção física do algodão (arbóreo e 

herbáceo), nos últimos dez anos, declina progressivamente, 

reduzindo-se a cerca de 1/3. O algodão, em seu declício,e~ 

pressa as ruturas na tradicional combinação de algodão +g~ 

do + cultivas alimentares. 

Também como levantamento de contorno ou "situa 

ção geográfica" do objeto, note'-se a avaliação que no capf 

tulo II se fez do perfil estrutural das atividades urba 

nas, que, ainda sumário, permite avaliar algo da natureza 
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das atividades econômicas urbanas, assim como o exame de 

rendimentos .. familiares. 

o primeiro ramo mencionado, compreendeu ·a avalia 

ção da bibliog~aria __ re:ferente ao _assunto, e meios mais di 

retos de acesso ao objeto. 

No pertinente à avaliação bibliográfica, que é 

o conteúdo do capitulo I, intentou-se uma avaliação de ter 

mos usualmente empregadas na denominação do objeto, optan 
. -

do-se por termos menos carregados, tais como conta pro 

pria, pequena atividade, ainda que ciente de muitos probl~ 

mas que também trazem. Também se procurou situar universal 

mente a questão, nos limites das possibilidades do pesqui 

sador, e entendeu-se que antes delinear ainda que insufici 

entemente a quest·ão, que lhe passar ao largo. 

No que respeita à bibliografia brasileira sobre 

o tema, pàde-se desenvolver uma avaliação que se julga sa 

tisfatória. Buscou-se imprimir _aos estudos·uma preocupação 

geo9râfica·de talh~ sócio-e~onômico-estrutural. _ Fomos, por 

exigências do assunto, impulsionados para ·além de conside 

rações teôricas mais estritamente espaciais ou geográficas. 

Cremos q~e se ~ostrou de profunda fertilidade as contribui 

ções dos estudos antropológicos, no presente traba.lho. 

Recordo-:-me que uma ta;rde, no ·ano de 1984, ao re 

to.rnar das minhas atividades na · Uni·Jersidade Federal da Pa 

raiba ao fim do expediente, vi uma •J-:lha senhora que se en 

caminhava para um casebre construído escorado a uma par~ 

de de anti90 armazém, desativado, na rua que fora pretér! ,_ 

ta saída de Campina Grande para Patos (sertão). Saudadap:>r 
. ., 

sua n~t:a, a senhora . ret;:irou -uma .peqµena boneca de plástico -~ 

da sacol~. , e a . pre.se.nteou. ·Hipotetizaino·s: so~re _a ·· · aqu'i.si 
. . .. . ) 

ção do 'presente. Está, e -outras imagens - como a do . ambu 
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lante negociando dinheiro a juros, a funcionário público-, 

apresentavam-se com frequência, sempre que se mostrava ne 

cessário retomar com realismo o assui:ito sob estudo.,ora re

examinando o material, ora relativizando generalizações~ 

ricas. Na verdade, não só de imagens nos servíamos para is 

to. Podia ser deles, cliente, na Consolação, para ir à Uni 

versidade de são Paulo, e passar-lhes ao lad9, na . Estação 

de trem de São Cristóvão, no caminho do_ prédio aristocrá 

tico do Museu Nacional (RJ). De modo que se acredita ser a 

observação, sábia companheira, e propiciadora de uma orga 

nicidade produtiva. 

Para a abordagem mais próxima do objeto, usaram

se os Seguintes meios: exame da imp!ensa escrita; levanta 

mente de informações no cadastro de ambulantes da Prefei 

tura Municipal d~ C. Grande; entrevistas; e observações di 

reta de campo. Os resultados se acham no capitulo III. 

O exame da imprensa es_cri ta compreendeu uma iden 

tificação de referência de capa ao assunto comércio ambu 

lante, o que se prejulgou indicar importância atribuí-da ao 

assunto pelo órgão de comunicação, após o que se examinou 

a matéria interna do jornal, porventura existente. O joE 

nal escolhido, foi o Diário da Borborema,· publicação lo 

cal, e o diário de maior vendagem na cidade. O período ob 

servado está compreendido entre 01.09.84 e J0.06.86. 

Procedeu-se o levantamento de informações, sobre 

o comércio ambulante, no registro específico disponível na 

Secretaria de Services Urbanos da Prefeitura Municipal.Ex~ 

min~ram~se 141 fichas, obtendo-se índice.mais alto de apr~ 

veitamento de . informações, .da ordem de 84%, por conta de 

lapsos de preenchimento das mesmas. Os resultados obtidas 

foram produtivas não somente por fornecer um quadro preli 
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minar/provisório - o levantamento e a slstematizaÇão de 

seus dados _. se fizeram para a elaboração do projeto ~ pes 
. . . . 

quisa - do que se e~tudava, mas também se·mostraram úteis 

na critica aos resuit~dos ··da pesquisa _do campo. 

A observação direta de campo foi recurso - com o 

apoio de cartas ~ de identif içação de padrões de localiza~ 

ção do comércio ambulante , assim como do seu mo~imento co 

tidiano, material e formas das instaiações. 

As entrevistas, com uso do questionário, foram 

aplicadas, por um lado com os responsáveis pelas unidades 

de comércio ambulante, e por outro com o cliente. das unida 

des mencionadas. 

Para acesso à clientela, optou-se pelo momento 

da Compra, solicitando à mesma resposta a quatro questões. 

Aplicaram-se 80 questionários, distribuídos pelos dias da 

semana, de modo a captar alterações na clientela. 

. . 
Com responsáveis pelas unidades de comércio ambu 

lante aplicaram•se 70 questionários. A população objeto da 

investigação consistiu nas unidades ambulantes localizadas 

no centro da cidade. Para lhe estimar o número, realizou -

se um levantamento via contagem direta, acusando o valor 
. . . 

de 363 unidades. Sabe-se que entre o começo e fim.da conta 

gem, o número real pode, prova~elmente; ter oscilado. Há 

oscilações de um dia para outro ou ao longo do an~, por ra 

zões diversas. Além disto, uma a~ostra probabilís~ica no 

estrito sentido estatístico, ~erificou-sc irrealizável,po~ 

to que não se pode associar, por Qxemplo, um númcro(ou sim 

bolo qualquer) a eicmcntos móveis, cm divc~sas casas; mob_! 

lidade_ esta que inviaQilizaria uma escolha de unidades -· .. 
·não bastasse o núine~o incerto· do universo -_por_ altei-nãn .~ 

eia regular •. Observe~se ainda que não se dispunha de. IÍlCdi 
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das de variabilidade interna, que ajudassem na 

çao da amostra. 

determina 

A papulação incluiu .tanto as unidades fixadas 

isto é, os ambulantes cujas instalações hão são removidas 

à noite -, como as barraca~ desmontáveis, os ambulantescxxn 

instalações sobre rodas, ou tabuleiros, ou simples plást! 

cos sobre o chão. Excluiram-se bancas de jor'nais/revistas 

novas. 

Por que empregar o procedimento amostral? Deve

se afirmar, que a escolha de determinada cidade para pe~ 

quisar o assunto, significa uma opção amostral, de vez que 

o objetivo· não é, a rigor, compreender o fenômeno determi 

nado~ mas sim a partir deste conhecimento produzido se po 

der contribuir para um conhecimento mais seguro do fenôme

no em geral, e que faculte acesso mais informado a fatos 

similares. 

No plano específico da · investigação do objeto 

evidentement~ a disponibilidade de recursos/tempo inviabi

lizaria uma coleta tipo censo - pensa-se que a rigor nao 

se justificaria um levantamento censal. Como se tratou de 

um trabalho com objetivos acadêmicos - e não um inquérito 

levado a curso por necessidades de ação de alguma institu~ 

ção sobre cada ambulante em particular, ou um levantamento 

cujos resultados fossem ter consulta ampla por interessa -

dos afastados do processo de obtenção dos dados -, e em 

que o pesquisador esteve íntimo e participante da coleta 

elas informações, julgou-se adequado o orocedimento amos 

traL. A razão de amostranern situou-se em cerca ~e 20% d6 

n6mcro estimado de unidades · ambulantes, contagem efetuada 

em fevereiro de 1986. 

Estes questionários foram aplicados usando a sis 
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temática de quotas, em atenção à importância relativa dos g~ 

neros de comércio ambulante, sendo esta info~mação obtida na 

contagem já refer.ida, de que resultou a estimativa também men 

cionada. Contudo, . a investigaç~o lirnitou..:.se aos 8 gêneros mais 

importantes. Se introduziu também um detalhamento, no senti 

do .de incorporar proporcionalidade a aplicação no que tange 

às unidades em condições fixadas, por um lado, e desmontá 

veis/deslocáveis por outro. O quadro da "sistemática da amos 

tragem, encontra-se abaixo: 

SISTEMÁTICA DA AMOSTRAGEM 

NOMERO DE UNIDADES DESLO UNIDADES 
QUESTIONÁRIOS CAVEIS E DE DES FIXADAS 

GtNERO MONTE IMEDIATO -. . 
Absol. % Absol. % de (a) Absol. % de (a) (a) 

Total 70 100 50 72 20 28 - -- - - -
Fiteiro 21 30 9 41 12 59 
Bijout./ 
Brinq. 7 10 6 84 1 16 

Alimentos 7 10 6 87 1 13 
Frutas 
frescas 7 10 6 79 1 21 
Calçados 7 10 4 59 3 41 
Cintos/ 
Bolsas 7 10 7 100 - -
Roupas 7 10 . 7 100 - -
Ferrag. 7 10 5 71 2 29 

Alguns questionários foram aplicados - aos respon-

sáveis pelas unidades de comércio ambulante - de modo a perm! 

tir explanações mais amplas do entre~istado, sob~e tópico pr~ 

posto, ou mesmo do seu interesse. Este dilatamento apreensivo 

do instrumento de pesquisa se mostrou fecundo, permitindo caE 

tar relações que de outra maneira seriam difíceis de discernir. 

Foi o que aconbeceui as vezes tarnb~m com as fotografias, que a 

cornpanham o capitulo III. 
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REFMReNCIJ\S E NCYI'l\S: INTRODUÇÃO 
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ço. São Paulo, Nobel, 198b, p·. 21..:2. lCASTELS, M.,em: 

la Cuestió~ urbana. México, Siglo XXI, 1976,p. 256-7. 

2. "Há ·umas coisas que não se explicam. são contraditórias 

entre si. Parece até que surgem para aguçar a nossa 

curiosidade ••• J'inl:>tilante fixo(?) ••• Cemitério dos Praze 

res (Lisboa) .•• " (PEREIRA, Nilo. Jornal do Comércio. 

Recife, ed. 15 de fevereiro 1987, p. 4, 19 cad.). 
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Capítulo 01: REVISÃO DA LITERATURA 

Introdução 

Na linguagem usual nas cidades brasileiras 
. 

va 

rios termos se empregam para .nominar o objeto deste e$tudo: 

camel5s, ambulantes, marreteiros. As prefeituras municipais 

empre~am o termo ambulante. 

Na linguagem científica, que se vem preocupan-
. . 

do com as pequenas ati"vidades de â::-1.b.ito familiar, simples em 

seus processos de trabalho, o ambulante seria uma varieda

de, das atividades pertinentes à economia urbana dos paíse~ 

subdesenvolvidos ~hamadas: a~ivida~es ref~gio, atividades 

residuais, desemprego disfarçado, sub-emprego, setor tradi 

cional, atividades marginais, atividades de sobrevivência 

setor informal, trabalho autônomo, conta própria, elemento 

do circuito inferior, exircito industrial de reserva, etc. 

Em geral, esses termos apoiam-se em abordagens , 

podendo por vezes se~ elementos ~dentific~dores das mesmas; 

poder-se-ia afi~m~r que de~ominaç~es como resíduo, ref~gio, 

disfarce, tradicional, sub, marginal, inf.orme, reserva,ence!. 

ram um quê, de crença em algo Ínfioo, em estado de rejeiçã~ 

e como se trata de vida social, de algo que não deseja senão 

ser o seu oposto. São termos, acredita-se aqui, para exami

nar a complexidade estrutural da sociedade e do espaço bra . . 
sileiros, excessivament~ carregado; de intencionalidades, o 

que talvez mais ~bstacularize que ~jude, no sentido da pre

sente investigação. Aqui se ê. da O?inião que conta E.!..~pria, 

ou aut~nomo, ou pequenas atividades, ou condiç~es 

dos trabalhadores são t~rmos sufic:~ntcmcnte mais 

cl e vida 

soltos, 

para permitir uma identificação mai.s objetiva <los problemas. 

Não raro, todavia, uc termo denomina um traba

lho que emprc~a uma abordagem que·~~ pod~r~~ considerar em 

contraste com a que se esperar ia àr_, termo. ·A complexidade es 

tá portanto presentt!. Não s.o a .nível do que se investiga, mas 
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também ~as àbordagei~~ 
.. . 

A prof~sio de trabalhos com ~ertos ~ermos, ~m 

parte se explica pelo estímulo de ~ontes financiadbras, mas 
- , · . 

não no todo. Pode"'."se . p~nsa·r na ex-istê_ncia daquela reiteração 

de títulos, que "-pode" até imprimir natureza "científica"aos 

trabalhos, pela simples presença de um termo mágico. 

Assim, este estudo, ao partir de palavras como 

comércio, pequena atividade, ambulante, termos de maior in-. 

timidade com o objeto, foi obrigado a familiarizar-se com um 

conjuntosde assuntos - no sentido de arquivo - , tais como os 

mencionados em parágrafos anteriores, ou outros como mudan

~ social, trabalhadores urbanos, migração e adaptação, et.c, 

jargões da ciência soc1al. 

Destarte, dadas as dimensões do país, e a dis 

p~rsao dos seus acervos, e o horizonte temporal imposto a 

investigação, pode~se obter uma revisão sumária bibliográfi 

ca, ~m certa medida possibilitada pelo roteiro geográfico cum 

prido pelo autor. 

Esta Revisão esta dividida em três partes. A 

primeira procura, de form~ simples~ apresentar a referência 

universal da abordagem do problema, isto de uma maneira ge

~al, onde a alusão exerce um papel impórtante. Procura - se 

evitar a re·verênç i ~, para n~o imaginar nestes textos o que 

certamente não poderiam dizer. A revisão da literatura so

bre o trabalho autonomo no Brasil compreende a se&unda pa~ 

te. A literatura específica sobre o comércio ambulante no 

Brasil é escassa, e em geral as referências ao fenômeno são 
. . . . 

à maneira de exemplificaçã~ secundária. ~ssim, o levantamen 

to quase que teve de se ~ontentar com a apreciação.de consi 

derações acerca de objetos simi~ares. A terceira parte, éon 

siste de conclusões imediatas· acerca do material bibliográ

f i·co cxami nado. 



1 2 

l. A REFE.~NCiA UNIVERSAL 

·As pequenas formas de atividade - . economica apr.!:_ 

sentam um s~gnificado universal, e desenvolveu-se um vas 

to debate sobre a sua destruição/permanência/transforma -

ção no imbito das formaç~es sociais com expansao de rela 

çoes sociais e progresso técnico do capitalismo. 

MARX observou, no campo espaço/temporal quelhe 

era acessível, um processo de dissolução da pequena pro -

pr iedade 1 i vre, que segundo · e 1 e preparava o esta be 1 ec imen 

to da relação simples do trabalho com o capital, desapar.!:_ 

cendo as diversas formas nas quais o trabalhador e um pr~ 

prietário1 Seria para ele, em 1857-8, algo ainda em eta

.E!. inic~al, essa tr~nsformação do trabalho humano de uma 

nação, por não possuir/ser ~xpropriado dos meios de traba 
2 

lho, em mercadoria para venda inevitável a outrem . 

No Manifesto (1847), vaticina que a soci~dade dividia -se 

crescetitemente em dua~ classes opostas: a burguesia e o 

proletariado. 3 Operava-se uma centralização dos meios de 

produção e uma concentraçãd da propriedade, destruindo-se 
4 as pequenas formas. As outras classes - nao o proletari~ 

do, pelo cont~ário -, as referidas na nota precedente, 

"degeneram e perecem com o desenvolvimento da grande in -

dústria"s. As camadas mais baixas da velha sociedade da 

riam um subproduto - o " lumpen -proletariado " 
6 

Em o Capital, MARX examina est'e processo de dis 

solução/geração de formas, acerca do que se observariam 

os capítu~os g ("Divisão do trabalho e manufatura"), _!l, 

item 8 ("A Maquinaria e a indústria moderna: revolução que 

a indústria moderna realiza na _ manufatura, no artesanato · 

e no trabalho .a domicílio), e 24 ("A Chamada acumulação pri_ 

mitiva") do livro 1. 7 Para este autor, a concentração cres 

cente da riqueza conduziria, por mecanismos e efeitos pa~ 

ticulares, à "necessidade histórica da ·superação do capit~ 

lismo. SWEEZY, examinando o sistema te~rico de MARX, con

clui que este encerra uma c~mprcensão do capitalismo que 

a f ir ma a · " i n e vi ta b i 1 ida d e d a . r e v o 1 u e ã ~ soe ia 1 i s ta" . 8 
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Faz-se necessário realçar no sistema de MARX, 

em vista da utilização que ~e fez do mesmo para . o exame 

da situação de tiabalho na realidade brasileira, como se 
. . 

o ver~ na parte dedicada a.literatura ~cerci do trabalho 

autônomo no Brasil, o significado do conceito . de reserva 

de trabalho. A reserva de trabalho seria o contingente de 

força de trabalho desempregada, e em sua exist~~ciaatuaria 

i forma de mecanis~o regulador do mercado.no sentido de 

manter os salários a nível adequado ao funcionamento do 

sistema capitalista. Seria o estoque de trabalho humano a 

serviço das necessidades "v.ariáveis de expansão do capi

tal". 9 A explicação desse coritigente, MARX a faz com ar

gumentos endógenos ao sistema econômico, basicamente o de 

senv9lvimento da propriedade e relações capitalistas pe-

los diversos ramos da atividade econômica, e o que se cha 

miria desemprego tecnol5gico advindos do aumento di comp~ 

sição orginica do capi~al e mudanças de processos ticni -

cos do trabalho. Ou sej~, prescindindo de uma teoria da 

população, o autor procura explicar, preservando uma teo

ria do valor do trabalho, porque a acumulação aumentando, 

nao coaduz a uma eleva,ão do preço da força de -trabalho a 

pon~o de comprometer a extração da mais-valia, e 

portanto o proprio processo de · acumulação, e o sistema em 

suma. Retornando ao raciocínio de MARX acerca da reserva 

de trabalho, este autor compreendia a reserva, nas crises, - . 
10 aparecendo de forma aguda, mas usualmente permanente. 

KAUTSKY, em A Questão Agrária (1898) afirmava, 

dando especial destaque ao mecanismo do endividamento, a 

desaparição dos camponeses pobres. As grandes propricda -

.des ibsorveriam as pequenas e a proletarização se intens! 

ficava, concentração simila~ i ocorrida 
- 1 1 çao ,· 

na transforma-

Este autor afirmava em 1891, que "forças econo 

micas irrcsist~veis levam, com a certeza do destino~ a 

d - . l" •. li 12 .. h pro uçao capita ~sta ao naufragio • Em Um ol ar para o 

futuro", vaticinava . que a · grande empresa socialista, por 

t'im, .livraria o pequeno campones de sua propriedade, seu in 
13 ferno. 
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Po•ta depois a questão, em termos de identica

çao temáti·ca, como teoria do colapso (Zusamnenbruchsthe.o_. 

rie), KAUTSKY reagindo ~ considerações que julga reviso -

ras, afirma que não cria em um colapso cataclísmico, mas 

sim expoe ·a idéia de uma depressão crônica, caracteriza

da por uma reiteração de dificuldades que conduziriam a 

uma situação de pressão final" (Zwangslage).
14 

LENIN entendia a ruín~ dos pequenos, do ponto 

de vista econômico, como um processo funcional para o ca 

pital, posto que os meios de stibsistincia se transforma -
' ' • 15 • ' A • f vam em capital variavel, e opinava que a tendencia un 

damental "do capitalismo consiste em que toda a força de 

trabalho da economia nacional se aplica i produção unica

mente depois de haver sido negociada sua venda e compra 
- li 16 pelos patroes 

Para LUXEMBURGO, ·que cria ser o imperialismo a 

Última etapa do capitalismo, sem se acreditar num ocaso 

final da acumulação, .isto é, sem um co~apso - uma teoria 

do -, "o chão firme da necessidade histórica objetiva es 
• d . l' li 17 capà aos pes o socia ismo 

Eduard BERNSTEIN, contudo, recusava uma filoso 

fia finalista. Afirmava que era incapaz de "acreditar, de 

todo, em finalidades", em "um objetivo final 1118 , revelado 

por uma super-teoria, e advogava a observação dos preces-

SOS. 

Para BERNSTEIN, nao se estaria observando a p~ 

larização extremada das classes - grandes proprietários 

e sem propriedade - como pressupunha o Manifesto de MARX, 

h • . • . 1 19 I . . a meio secu o antes. Baseava-se BERNSTE N em invest1g~ 

çoes na Inglaterra, França, Alemanha. Concluía que, tanto 

absoluta como relativament~, aümentava o n~mero de pessoas 
. 20 · 

possuidoras. Ademais, se em alguns ramos se observava 

uma nítida concentração, em outros não se verificava ornes 

mo, mas pelo ~ontrário, uma multiplica~io de pequenos em 

empreendimentos. As estatísticas econ6micas estariam a 

'd . 1 d. - d . 21 Al. a· .evi cnc1ar uma comp exa gra açao e empresas. em 1s-

so, a quota ou ação, forma · comum 'ele compor capital, 

p~rmi~iria participação disseminada no excedente da econo 
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mia ~aci~nal. 1~ Uma e~presa reuniria virios capitalistas. 

Na ~ativ~dade industrial, circunstinc1as esp~ 

ciais por exe~pld: o~de as vantagens ticnic~~ da esca 

la não são tão i~po~tantes; qti~ndo o pequ•no est~beleci ~ 

mento facilita o escoamento do ~roduto, pelas possibilid~ 

des disseminadas de comercialização; ou quando a grande 

indústria barateia materiais de trabalho, viabilizando p~ 

quenos empreendimentos - revitalizavam empresas pequenas. 

A expansão da giande indústria . era não o todo, mas um la 
. . 23 
do ou asp~cto do desenvolvimento social moderno. 

Na agricultura, examinando a Alemanha, a Holan 

da e a Inglaterra, absolutamente se verificava marcha ~e 

concentração. A pequena e midia p~opri~dade cresciam por 
24 toda parte. 

o. ·número de lojas, na. Inglaterra, aumentava con 

tinuamente, coexistindo com grandes magasines. Eram lojas 

médias e pequenas. No geral, a composição de escala dos 
• • • 25 

negocios era mais ou menos permanente. 

Maurice DOBB aborda a questão, apontando que 

nao se ºpoderia pensar, em vista dos processos 

uma redução simples a patrões ~ assalariados; 

reais, em 

frente a oli 

gop~lios, verificar-se-ia pe~man~ncia, ainda que sob su

jeição, ~a pequena forma~ O estado, poderia tambim desem

penhar, via certos mecanismos, papel preservador dess~ el~ 
26 

mento estrutural. 

A exposição precedente, na verdade, 
. . 

sumaria pa E. 

cialmente generalizações realizadas a partir de observa -

çÕes do contexto dos países hoje denominados moduros, em 

momentos diversos de expansão do capitalismo na produção, 

acerca das sua~ formas. Grosso modo, elas referem-se ao 

que SANTOS denomina de período da Revolucão Industrial, e 

o _período industrial, coinpreendido.s do fim do séc. 19 aos 
·· - d • 1 . 20 2 7 

come~os o secu o • 



Se• ~~vida, quando da exposição acerca da li 

teratura sobrf7· o. trabalho autônomo no Brasil, a. referên

cia de contorno é um contexto temporal que se caracteri

za por uma intimidiae internacional intensa e extraordi

nariamente cre~cente de variáveis.· Ã imagem das espirais 

nacionais de desenvolvimento, entende-se que mais adequ~ 

do seria imaginar uma teia complexa de integração inter~ 

nacional, contr~dit5ria. Neste particular, adquirem si& 

nificadq especial as noções de instabilidade do espaço, 

e a~umulação/coexistência de erites espaciais nos 
, 

pai ses 

bd 
• . . 28 

su esenvolvidos, propugnadas por SANTOS. 

Uma consideração global de tal ordem, nao des 

potenciáli~a a análise no sentido do exame do detalhe, 

das formas micro da atividade urbana, como se propõe es 

te estudo. Pelo contrário, imprime à abordagem amplitude 

de compreensão do específico, do'singular. 



2. A LITER.ATURA DO TRABALHO AUT.ÔNOHO NO BRASIL 

A preocupacao acerca do trabalho autônomo nas 

cidades brasileiras, antes de aparecer em es~udos especi~ 

lizados, mostrou-se no âmbito de obras de objetivos mais · 

largas. FREYRE identifica em Recife, Rio de Janeiro, Sal 

vador, no século 19, as negras que faziam . iguarias e arti 

gos de · armarinho, indo pelas ruas a oferecer às ca.sas - so 

b d 
. . . 29 

ra o. Ou os mascates, vendendo os mais variados artigos. 

O século 19 foi período de grande crescimento da popula -

cão nestas cidades, aparecendo as áreas de mucambos como 

escoamento de senzalas, nesse processo de urbanização. 

PRADO JR. aponta a existência dos ofícios autonomos, nas 

cidades, e ambulante pelo interior, e a forma de ''ind~s~ 
30 cria. doméstica, entregue a escravos", por contraste. 

GORENDER examina com detalhe, a situação do trabalho autô 

nomo no quadro de domí~io das zelações sociais escravis-
31 tas. Contudv, note-se o estudo específico sobre a histó 

. d - . . ·1 d 32 ria o pequeno comerei.o no Brasi. , e L. MOTT. 

Cumpre observar, redizendo, que se verifica um 

grande crescimento da população no Rio de Janeiro, Salva-

dor; Recife; no século 19, e sao por entao es 

tas cidades - particularmente no fim deste século - ,me~ 

à escala mundial, grandes cidades, e sem domínio de gra~ 

de indústria. A consideração deste fato, retira o lastro 

a uma interpretação mecanicista de presente, sem profund! 

dade histórica. FARIA retomou esta evidência, e sugere uma 

interpretação das pequenas ativid~des urbanas no Brasil a 

partir desta constatação. Em outras palavras, dever-se-ia 

·não perder de vista este asp~cto da formação urbana br~s! 

leira no exame da multiplic{dade das pequenas atividades, 

e se evitar a simples atribuição às condições 

de expansão do capital - composição orginica de 

pador de trabalho - 1 1 . i· "d d " 33 aque a mu t1p ici. a e. 

técnicas 

nível po~ 
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Esta Última reflexão, é um aspecto das discus 

soes que se realizaram no Cebrap Centro Brasileiro de 

Análise e Planejamento 

de marginalidade social. 

, a partir de 1970, 
34 

sol> o rótulo 

CARDOSO opina que a discussão presente, por e~ 

tão, em centros latino-a~ericanos, ~o que to~ava. i marg! 

nalidade, baseava-se na relação dependência-marginalidade 

social, concepção que conduzia i consideração de fatos co . -
mo sub-emprego, desemprego, pob~eza, atraso tecnológico 

etc, à maneira de seqUelas de os países latino-americanos 

possuírem um sistema industrial dependente, com pouca ca

pacidade de absorção de mão-de-obra: fundamentalmente por 

esse sistema não possuir "mecanismos ágeis de acumulação 

( d - .) . 1. li 35 lºd d e portanto e expansao capita ista . A causa i a e en 

redava-se portanto na falta de dinamismo da acumulação e 

do ~rescimento econômico, e na natureza dependente do . sis 

tema industrial. As evidências empíricas no Brasil esta-

vam mostrando ~ e o "milagre'" econômico - que a acumu-

lação se acelerara de maneira inusitada, e, contudo, a 

marginalidade urbana, que se expressaria num terciário in 

flado,.era enorme. Portanto, mostrava-se preciso repensar 
. - . - . 3 6 as perspectivas teorica e metodologicas do problema. 

Patsa-~e de uma análise marcada fortemente p~ 

la ótica ~m política econômica de desejo do desenvolvime~ 

to industrial com base nacional e latino-americana, para 

uma investigação mais contemporaneizada da questão. Em ar 

tigo intitulado Comentários sobre os conceitos de super 

1 - 1 . . lºd d ~7 f º popu açao reativa e marginai a_e, CARDOSO a irma: o 

conceito que então era empregado de massa marginal,teria 

mais a natureza de indicar o "escândalo de uma situação so 

cial ••• uma situação em qu~ não há emprego para todos me~ 
- d . - . li 38 . d mo com a expansao o sistema economico ; a teoria a mar 

ginalidade estaria apenas insistindo nos aspectos "sociais" 

da questão. Apresenta então como mais adequado o enfoque 

da marginalidade -pelo lado da acumulação, e o 

go crítico da noção de exército industrial de 

pelo empre-
39 reserva. 

SINCER busca des~nvolver u~a teoria do emprego 

aplicá~el à complexidade estrutural de países como o Bra 
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·1 40 . d 1 . - d si , v1san o esc arecer a questao a enorme massa de 

pessoas que, fora do emprego direto nas unidades capita -

listas, se inseri.aro todavia na atividade econômica global. 

Para isto emprega uma abordagem tendo como conceitos bási 

cos os de modo de produção e de formação econômico-social. 

Partindo da complexidade estrutural referida, nos países 

n-desenvolvidos, é da opinião de que não seria adequada 

uma teoria do emprego g~nérica, mas sim i~entificar as 

leis que determinavam as características do emprego espe-

cíf icos para os modos de produção presentes em uma dada 

formação econômico-social. E, ademais, como os modo s de 

produção estão integrados, a ieoria deve ser abrangente, 

ainda que desenvolvida .em atenção aos modos. Os dois mo

dos de produção centrais seriam o setor autônomo - oupr~ 

duçã_o simples de mercadorias - , e o setor de mercado 

o~ modo capitalista de produção. A resistência da prod~ 

cão simples de mercadorias - e sua alta capacidade de ab

sorver trabal~o - esta~ia na sua capacidade de sub- remu 

neraçao dos fatores, isto é~ basicamente o trabalho. Ten 

deria o setor a absorver a força de trabalho que, encon -

t~ando~se no mercado, rião consegue se empregar na econo 
• . 1. . ºd d . 41 p mia· capita ista, ou nas at1v1 a es governamentais. or 

tanto, a 1azão dessa s~brenumiração dos fatores se prend~ 

ria ao Ínfimo custo de oportunidade dos mesmos: "Não tem 

modos alternativos de utilizá-los".
42 

Entre as atividades 

de produção simples de mercadorias, cumpriria destacar,e~ 

tre as considerações de SINGER, às que chama " atividades 

d d .. d d " f. .. 43 . . . f e pro ut1v1 a e in ima , que mais propriamente se re ~ 

rem ao objeto de estudo deste projeto. Sua massa deriva -

ria de parte do trabalho não ter acesso aos meios de pro

dução resultantes do processo de acumulação do capital e 

que ademais não estaria participando do excedente da pr~ 

dução mediante transferências institucionalizadas: auxí -

1 .. d . - . . 1 44 . io esemprcgo, assistencia socia , etc .. Seria uma popu 

lação produzida ~elo desemprego tecnol~gico (elevação da 

~rod~tividade capitalista e diminuição relativa da deman

da de ~rabalho), destruição/incorporação de formas de pr~ 

dução pelo. capital, e rap ido crescimento da população ace 
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lerado pela queda da mortalidade ger~l. · SINGER ainda ob 

serva, que alim da pouca demanda pela sua força de traba

lho, esses sub-empregados ou desempregados teriam obstác~ 

los sociais i sua inserção na divisão social do trabalho, . 

tais como: a) "imobilidade da força de trabalho no espaço 

por falta de recursos materiais e/ou relutância em abando 

nar a sua terra natal; boa parte da população permanece 

em áreas onde o emprego se reduz, seja pela redução das 

atividades econômicas, seja .por mudanças de processo;" 

b) "insuficiente preparação têcnica e psicológica para se 

incorporar is atividades rotinizadas da economia capita 

lista"; c) "profusão de doenças físicas e mentais 11
•
46 

O problema da imobilização da força de traba

lho, num país das dimensões físicas do Brasil, e das suas 

condições sócio-espaciais diferenciadas, parece aqui da 

maior importância. 

No q u e s e r e f e r e a o e s t a d o , e n t e n d e S INGER , · uma 

parte pela sua natureza estaria inserida no modo capita.

lista; a outra, que presta ser~iços não-remunerados (f. 

armadas, polícia, tribunais, escolas, previd~ncia, buro

cracia do estado, etc),
47 

constituiriam as "atividades g~ 
vernamentais", cuja expansão estaria - considerando a 

imensa demanda por seus serviços baseada nos recursos 
. . 48 

disponíveis para renumera-las. 

Conforme já se fez referência neste capítulo, 

as considerações de V, FARIA sobre a marginalidad~ urbana, 

inserida no quadro das atividades Cebrap, traz bastante 

realismo à questão. Reforça a idéia, com base na conside

ração da diferenciação de.modos de produção na sociedade 

brasileira, que a caracterização daquele conjunto de pes-

soas como marginais inadequada, e que estariam integra-

das em formas . peculiares do p. de vista - . econom1co. Este 

autor indaga acerca dos caracteres classas formas no que 

tange à sua reprodução e mudanças, articulação com outras 

formas econômicas, sobretudo com o dominante modo capita

lista, sua gênese no conjunto da formação social brasilei 

ra, e suas especificidades ºsegundo contextos regionais 49 

- o que merece destaque devendo-se reassinalar, no 
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que tange i g~nese da forma, sua anterioridade, nas cida 

d d . . - . d . 1. - 50 a es brasileiras, a in ustria izaçao. Em outros ter-

mos, o autor indaga em que medida a referida forma de 

atividade urbana cres~e, reorganiza-se, ~ destruída ou 

absorvida pelo desenvolvimento da forma capitalista, e 

isto em atenção i situação dos diversos núcleos urbanos 
- d d 'd d . ~ 51 . que compoem a re e e ci a es no pais. Posteriormente, 

FARIA precisaria estas ~ugestões: o estudo da marginali

dade urbana deveria ser precediqo por uma tipologia das 

cidades brasileiras, que a princípio consideraria duas 

dimensões para o estudo dos centros urbanos: primeira, a 

referente is formas de organização da produção prevale -

centes nas distintas cidades; dependendo do posicionamen . -
to no sistema urbano e ~amanho, a~ cidades se diferenci~ 

riam no . que se refere à importância das formas diferen -

tes "de organização da produção (apresenta vari~veis po~ 

síveis, como 7. de pessoas empregadas na indústria pesa-

d 7. b . - . )52 a, • de pessoas tra alhando por conta propria... . 

A segunda dimensão, r~fe~ir~se-ia ao crescimento urbano 

e à migração, em que se procuraria diferençar as cidades 

do sis~ema urbano, em cidades que cresceram po~ migrações 

contínuas e de longa distância, continuas de curta dis

tância, recentes de curta e longa distância, e as de cres

cimento apenas vegetativo (uma variável provável, refe -

~ente ao âmbito espacial da migração: % de migrantes 

d . 1 - 1 d . ) 53 
ter-esta uais em re açao ao tota e migrantes . 

sidera, contudo, que já havia uma diferenciação 

de cidades brasileiras: cidades que pertencem ao 

Con 

básica 

núcleo 

urbano industrial (heartlands), cidades n~dulos de l! 
gação entre este núcleo e a periferia do sistema urbano, 

e cidades perif~ricas do sistema urbano (baseia-se em S. 

FAISSOL). 54 

Nesta perspectiva, de especificação do ambi 

ente urbano das atividades autônomas - este Último ter 

mo se generaliza, . em detrimento do marginalidade - note

se o trabalho de E. JELIM, acerca de Salvador (BA). 55 
A 

aütora estuda o trabalho autpnomo nos serviços vendo- o 

nas mudanças operadas na estrutura econômica da cidade 
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nas Últimas décadas. 

Ou~ros trabalhos se realizaram, em màior ou me 

nor medida estimulad~s pelas discussões antes refe

ridas. O de PAOLI, acerca das ~opulações pobres em suas 

relações integrativas econômicas 

na Baixada San~ista, município de Guarujá, aglomerado de 

V • • . . ( )56 icen te de Carvalho, no entorno da cidade de San tos SP • 

O de BELINCK, que procura, além das formas de integração 

econômica examinar a relação d•s populações pobres com as 
• - . . - . d - ·5 7 -sociaçoes .e meios de comunicaçao, na ci ade Sao Paulo. O 

trabalho de SCARFON, referente as populações pobres da ci 

dade de Piracicaba, mostrando os caracteres da economia. ' . . 

urbana e rural imediata na explicitaçã6 da marginalidade 

b . - d l . - . 58 ur ana, em reg1ao e a to crescimento economico. 

Cumpre reàlçar o trab~lho de Reginaldo PRANDI; 

em que define o conceito de · trabalho por conta própria, 

sempre tendo como referência empírica a realidade brasi -

leira. Neste particular, PRANDI aprofunda propostas ap~ 
,~ 

nas levantadas por FARIA, que foram vistas neste capitu-

lo. Um~ no que se refere i atenção i profundidade hist~ri 

cada pequena ativid~de urbana . no BrasilJ e outra as va 

riaçÕes inter-regionais do problema. O trabalho empírico 

i realiz~do sobre a pequena produção na cidade de Salva~ 

dor; contudo, aborda com informações censitárias -- e no 

caso da cidade de São Paulo, pesquisa com base em amostra 

gem - o quadro nacional do trabalho autônomo, contrastan 

do-o ao trabalho assalariado, observando especificações 
r 59 acerca do nordeste do pa1s. 

Em O Terciário e a divisão do trabalho, OLIVEI 

RA discute a qu~stão deste ~ator, no . imbito do conceito ' 

mais amplo divisão social do trabalho - , afirmando a 

necessidade de relacionar o conceito à formação histórico 

social concreta do país; apresenta então uma apreciação, 

conforme a fronteira de ram~s, e espacial, da expansão do 

c a p i ta 1 no t e r c j. á r i o - c a s o d o e. s ta d o d e Sã o Pau 1 o - , c r i · 

ticando ainda no que tange aos serviços, ·o certo moralis

mo gue ''subjaz por detrás da utilização dos conceitos de 

trabalho produtivo e· improdutivo"; o que interessaria, diz, 
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era o processo de acumulação do capital com respeito aos 
. 60 serviços. 

Considere~se o exame sobre o trabalho autôno

mo, realizado por tARVALHO, opinando que a unidade orça~ 

mentária básica e a família, e não o indivíduo e que a 

força de trabalho familiar se aplica de diversas maneiras, como au

tônoma ou assalariada, 61 o que consiste numa afirmação de conseqUêE_ 

cias teóricas no tratamento teórico-metodológico do problema. Em tr~ 

balho anterior, a autora estudou as pequenas formas nas cidades baia 
. . 62 

nas do interior: F~ira de Santana e Alago1nha. Sobre pequena forma 

de atividade, em aglomeração no interior do Nordeste ~ ainda sob a 

ótica da complexidade estrutural ~ observe-se o estudo de ROCHA, e 

o de SILVA, este acerca da população favelada em Campina Grande. 63 

Acerca do Recife, o estudo ~ pela otica da funcionalidade à acumul~ 

çao ~ sobre o ambulante no comércio de confecções, de SOUZA; cumpre. 

notar o artigo de RIBEIRO e ELIAS, com ótica estrutural, afirmando a 

especificidade da .luta dos camelôs pelo espaço urbano, no conjunto 

do que chama movimentos sociais urbanos e estudando o fenômeno na ci 

d d d . d . 64 a e o Rio e Janeiro. 

Numa abordagem similar aos estudos antes referidos 

de SINGER e OLIVEIRA __:_, assinale-se o estudo teórico de COING, LA-
65 

MIC~, MALDONADO e MEUNIER. Nele, com uma ótica estrutural da eco-

nomia urbana e do. papel das pequenas atividades, especificam o que 

consideram os três eixos necessários da análise· do "setor informal·~ 

a) o ponto de vista da produção e da acumulação; b) o 

ponto de vista da consumação; e c) o ponto de vista do 

mercado de empregos. Preferem estes autores evitar a op~ 

nião parcial, ora da involução do setor informal, ora do 

seu dinamismo, optando por uma análise global que permi

ta a a_precnsão d-essa natureza contraditória da pequena pr~ 

dução mercantil urbana. Não seria julgar ade-. 
quado também aceitar a estabilidade da estrutural formal inf or 

mal: o que se evidenciaria era uma mutação dentro da va

riedade de modos de organizãção da atividade econômica, 

o que refletiria "as necessidades do setor dominante/ as 

capacidades de resistência e/ou transformação dos 

res dominados 11
,
66 No exame de consumo, a variável fundamental 

seta -

se-

ria a estrutura de r~ndas, cuja natureza influiria so

bre o peso da pequena produção mercantil, acerca do 
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que procura p~rticularizar com o conceito de reprodução 

da força de tr~balho, · e o papel da pequena produção nocus 

to de sua re~~oduçi6. 67 
No que tange ao mercad~ - ~e traba~ 

lho, propõem d~ inf~io uma conjideração global do mercado, 
. . · ' · . 

sem a segmentação atinente as 

central das grandes firmas no 

form~s, afirmando o 
68 

seu comportamento. 

papel 

Ademais, afirma a necessidade de examinar a formação so
cial dos países subdesenvolvidos partindo primordialmente 

das mudanças que se deram na divisão internacional do tr~ 

balho, com atenção às particuláridades internas das for-

. · 69 D d . d . d mas e seus arranJOS. o ponto e vista o tipo e pequ~ 

na atividade, o trabalho atém-se ao artesanato e 

indústria. 

pequena 

Na sequência deste trabalho anterior, realizou-

se estudo sobre o "setor informal" na cidade de Campina 
. . 70 -

Grande, em 1981/1982. Ampla parte do exame e sobre o p~ 

queno comércio, com observações acerca de sua estrutura 

fragmentada, e que fragmentadamente se reproduz, e a alta 

taxa de nascimento e mortes destas unidades. Assinalam o 

papel das mercearias , barracas _e ambulantes, estimando 

número de pontos de venda, além de considerações sobre 

área de mercado (para a feira central), ·esboço da estrutu 

ra comercial da cidade; caracteres e funcionamento das 

mercearias e barracas, e . histórias profissionais de vida 

das responsáveis por estes estabelecimentos, e 
71 cão familiar nos mesmos. 

particip~ 

Sob o título abrangente de setor informal, de 

desen_volveram-se numerosos estudos sobre a economia urba

na no Nordeste do país. A d~riominação informal teria sido 

introduzida na literatura referente à economia urbana dos 
. - 72 

países subdesenvolvidos, pelos autores anglo-saxoes. A 

Organização Internacional do Trabalho - .OIT - valorizou 

este elemento da economia urban~ dos países supra··-mencio-
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nados, no sentido - de que sendo amplo, com alta capacida~ 

de de absorçi~·de trabalho, poderia se constituir em uma 
.' ."-

alternativa ~ara reduzir as dificuldades de so~revivin ~ -

eia de gran~e ~ass~ da populaç~o das cidades daquele ge

nero de países, posto que reconheciam a incapacidade do 

setor formal de dar conta da oferta disponível de traba

lho. Assim, tal atitude desenvolve-se encerrando uma po 

lítica econ5mic~ para os países subdesenvolvidos que con 

trastava com a política de grandes investimentos e orga

nizaç~es econômicas, e inicia-~e em meados da dicada de 

1970. 73 

CAVALCANTI afirma que àquela valoraçio,segui-

se pelo mesmo organiimo um estímulo a numerosos estudo·s 

salientando o "enorme potencial de desenvolvimento" que 
. . . 'd d . f . 74 . d- . possuiriam as at1v1 a es in armais. A Super1nten enc1a 

do Desenvolv~mento do Nordeste _; SUDENE -, e a F. Joa 

quim Nabuco - IJNPS - , patrocinaram numeras estudos so 

bre as referidas atividades em cidades do Nordeste do 

Brasil, seguindo a proposta apontada pela OIT, 
. . . . d T b lh 75 co-atuou o M1n1ster10 o ra a o. 

no que 

Observe~se, para cidades no sul do país, o es 

d d A 76 b • . . tu o e W DA so re o comerc1b ambulante em Londrina-PR. 

Note-se ainda o de MATSUMOTO e SANCHEs 77 , sobre o setor 

informal na mes~a cidade . do Norte para:n.aense . 
• 

Deve-se redizer que a política de emprego com 

base no setor informal se dissemina quando declina a es 

tratigia econômico-política baseada no amplo endividame~ 

to externo, e inte~no, para financia~ento das . -inver soes 

privadas e expansão est~tal, endivida~ento externo liga

do nio mais sobretudo às relaç5es estado/estado, mas sim 

no geral ao mercado de cap~t~is internacional 78 

Pela sua natureza geogr~fica, no sentido so 

cid-econômico,faz-se aqui mençao ~articular à contribui 
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cão de SANTOS, que a denomin6u teoria dos dois circuitos 

da economia urbana nos países subdesenvolvidos. 

Para melhor entendiment~ da teoria mencionad~ 

faz-se necessário apresentar de antemão alguns conceitos 

básicos da sua abordagem. O primeiro deles é o da espe-

cificidade do espaço nos. países subdesenvolvidos. Desta 

forma retoma a noçao de derivação de paisagens ~expressa 

por Max SORRE; com isto deseja acentuar a .idéia. de que 

os espaços dos países subdesenvolvidos organizar-se-iam, 

fundamentalmente, em relação a interesses distantes, dos 

países maduros: seria por esta açao central que se pro

cessariam as criaçÕes/recri~çÕes de organização regio-
79 nal. Segundo, nos países subdesenvolvidos se observa -

ria sobremaneira um fenômeno de seletividade espacial na 

difusão .das variáveis espaço seletivo -, no que exe~ 

ceri~ papel principal as diferenciações espaciais na di~ 

tribuição da renda, o que concorreria na formação de 
. 80 . 

de hierarquias no espaço. Uma terceira peculiaridade 

se referiria ~ grande instabilidade no c0nteúdo deste es 

paço. Haveria uma tens.ão per.manente entre tempos de si-

guais; o tempo interno - relativo às variáveis já local 

mente "'amalgamadas" - , e o tempo externo - correspon -

d . - . d . d d f 81 ente a varLaveis a vin as e ora . 

. Emprega as variáveis amplas de urbanização, e 

·industrialização, desenvolvendo com base explicativa nas 

características da classe média - e relações desta com 

as demais categorias sociais e o sistema econômico - o 

exame da pobreza urbana, marginalidade urbana, pequenas 
. • d d 82 at1v1 a es. 

SANTOS, cuida de observar a necessidade de me 

·todologicamente se atentar para as diferenciações regio

nais no caráter da economia.urbana nos países subdesen -

volvidos; a importância relativa dos elementos da econo

mia referida não é a mesma por toda parte, comportam uma 

variabilidade geográfica, sobre o que a literatura seria 

escassa. 

A teoria dos dois circuitos da economia urba

na dos países subdesenvolvidos, de forma mais desenvolvi 



d. . O E d" "d'd 83 a, encontra-se em . spaço ivi i o. A essência da 

contribuição ~bnsiste · na afirmaçio de que o encontro das 

modernizações tecnol6gicas com realidades sócio~espaciai~ 

herdadas ou renovad~s, acarreta a necessidade de superar 
' -· · . . . . -

o entendimento das cidades dos países subdesenvolvidos 

como um bloco indiferenciado - consideração esta que 

apresentava consequências priticas sobre o exame ~as re 

lações da cidad~ com o exterior - , por entendimento que 

considere a cidade como continente de dois sub-sistemas: 

o circuito superior ou mod~rno; e o circuito inferior.
84 

As modernizações, expressao do sistema tecnológico, seriam 

representadas fundamentalmente pelas firmas de natureza 

monopÓlica, principal~ente multinacionais. Um seu carac 

ter seria ser - destas firmas - capital-intensiva, e 

isto, no âmbito de uma forte emigração rural, acarretaria 

a recriação é realimentação, intérmediada por diversos 

mecanismos, do circuito inferior. A atenção da investig~ 

çào repousaria sobre as características das atividades, 

que permitiria a distinção referida em dois subsistemas, 

e a inserção pela produção, e pe~o consumo, da população 
·, . . 85 em um e ou outro circuito. 

A busca da revelação positiv·a da especifici

dade do ~spaço nos países subdesenvolvidos, encerra a a~ 

~ertência ao reducionism~ da situação p~esente nas cida-

des subdesenvolvidas, com o quadro da chamada 

. d . 1 - . 86 . d 1 b 1 in ustria europeia; ain a em ra o pape 

revolução 

do estado 

nos países subdesenvolvidos. Repetindo, para o autor o 

circuito superior seria o elemento central - monopólios, 

conglomerados, estado - na macro-estruturação do espa -

ço. 

O circuito infetior se mostraria incapaz de 

operar macro-estruturações do espaço. Tal observação con 

duz i derivada id~ia dos two urban fields : cada cidade 

teria duas zonas de influênçia diferentes, estas zonas 

caracterizando-se de acordo com o tipo de aglomeração/ 

1 • d d d d" . . . 8 7 . . d 1 rea l a e os ois c1rcu1tos. Assim, a teoria os ug~ 

res centrais - Christaller, 1933 - precisaria ser re

exa~inada para contextos subdesenvo~vidos, .observando o 



. 5' • . • 

autor que, para cidades menores,relativamente aumentava 

a zona de influência do circuito inferior com respeito ao 

circuito supe~ior, verificando-se o inverso nas cidade~

maiores, o que leva SANTOS a introduzir modificações no 
. ··. . . 88 

hexigono de Christaller. 

SANTOS identifica um fenômeno que chama de 

curto-circuito, a nível macro-espacial: a industrializa

çao e a melhoria dos transportes e comunicaç5es internas 

de um país permitiria, 

cidades intermediárias 
• f . . . 89 1n er1or e superior. 

em certos casos, a eliminação de 

na ligação entre cidades de nível 

Na ab~rdagem do autor, registrem-se suas ob-

servaçoes, detalhan~o o circ~ito 

no comércio, no contexto do qual 

e as acerca do comércio em Lima, 

inferior, sobre o pequ~ 
90-

os vendedores de rua 

Peru. 91 

Utilizando esta concepção teórico-metodológi-· 

ca, notem-se os trabalhos precisamente tendo por obj~ 

to o comércio àmbulante - de MENDONÇA, MOREIRA e LUIZ 

G ·- • ( 0)92 b . -· ( ) 93 em d1an1~ G , e ERTHAL so re Nitero1 RJ . 

. . . 

Investigando o operário industrial na cidade 

de São Paulo, advindo das áreas interioranas do Brasil 

LOPES 94 estabeleceu generalizaç5es que repercutiram nos 

estudos sobre a pequena atividade urbana, inclusive o p~ 

queno comércio. ó alcance desta contribuição attnge con 

textos metropolitanos~ e tamb~m as areas urbanas da hin 

terlindia de o~de se origi~am migrantes. 

Afirma que a conc~pção do homem econômico, 95 

do ponto de vista da Teoria econômica seria satisfatóri~ 

Contudo, para a abordagem sociológica que empreende, es-
. f. . . 96 ta concepçao era 1nsu ic1ente. 

A adaptação do migrante rural i condição op~ 

rário-urbana na 'cidade de São Paulo, vai.ser examinada 

pelo autor levando em consideração que as motivações nao 
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repousam de mane.ir~ simples, para o trabalhador, na ava-

1 . - . 1 d " " "d " - . iaçao raciona - e vantagens e csvantagens economi-

cas. Neste ~mbito, estão compreendidas séries d~ papéis 

sociais, sistemas de au~oridade e estiatificação social

ocupaçoes, gradações de prest:lgio,·etc -, que dariam as 
. . 97 

balizas ao comportamento do trabalhador, havendo que se 

considerar o ispecto subjetivo da estrutura s~cial. Tal 

abordagem é baseada na comparação seria um segundo 

nível do arcabouço teórico que emprega -- entre urna eco

n~mia tradicional e uma eco~omia de mercado.
98 

• Estudando fábricas de tamanho médio, observa 

que os nordestinos semi-qualificados que nelas trabalha-

vam provinham em sua maioria .de famílias de proprietá'-

rios de pequenos sítios, e em menor medida de parceiros, 

familias numerosas, que mantinham em alguns casos rela -

çÕes de venda e~ feiras nos seus . locais originários. Não· 

somente em feiras, mas outr.as formas de pequeno comércio, 

como o viajante, e seu inquérito apontava ser esta arti

culação pequena agricultura/pequeno comércio mais inten

sa nas áreas de origem para os nordestinos que para os 
. 99 

oriundos do interior de São Paulo. 

LOPES, descarte, identifica um valor cultural, 

principalmente entre os nordestinos, de ser autônomo: 

"trabalhar. · p·or conta própria" lOO E nota a persistêE_ 

eia, da relação entre o operirio em São Paulo de origem 

nordestina rural, e a terra pequena familiar, de elevado 

. "f" d d" d b" . "d d lOl signi ica o no enten imento a sua su Jetivi a e. 

Psicologicamente, os entrevistados de origem 

rural mostrariam -uma "or'ientaçã.o ••• cra·rament .e para fora 
• • • . " 102 - • "d d d do sistema industrial , nao so no senti o e po erem 

~ir a ser esta~elecer por çgrtta própria nas ~reas de ori 

·gem, mas também de se autonomizar na grande cidad~. Por 

vezes, enquanto é oper~rio, também tem pequeno 
. . 

negocio. 

No caso de retorno, a autonomização é dc~scjada via pequ5:_ 

no comércio, oficina, etc. Se tem contrariedade na cmpr5:_ 

l' Íando l.Ol'ES isto ao l;t ' Sl· jo do trabalhador dt• fazl~r · algo 

pot:"· conta própria. ' (lOJ) 
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Consideraç~e~ que de certa forma -sao reitera-

dos por DURHAN, que opina haver, cm alguns casos, dupla 

instrumcntalidade do trabalho industrial: a aquisição de 

certa qualificação ~ue permita depois trabalhar por 

conta própria, e o acúmulo de alguma quantia que viabili 

ze esta decisão, na própria cidade de São Paulo, ou no 
. . 104 
1nter1or. 

Note-se, contudo, que o inquérito de LOPES 

mostra a experiência extra-rural em trabalho, de diver

sos migrantes, em cidades ou vilas interioranas.
105 

SILVA, em estudo acerca das atividades "infor 

mais" em contextos metropolitanos - centrada na cidade 

do Rio de Janeiro, mas com material recolhido em Recife., 

Salvador e Fortaleza-, exerce a ·critica à noção da in-

clinaÇão para as atividades comerciais dos oriundos da la 

voura e . d d 106 - f 
pequ~nas c1 a es, expressa em paragra os ant~ 

riores. Frente à proposta teórico-metodológica de LOPES-

referida - , SILVA apresenta proposição teorico-metodoló 

gica contrastante. À inclinação - como "sobrevivência cul 
- . tural" característica de migrantes ao pequeno negocio 

ou ati~idade por conta própria, ·sILVA propõe que o fenô-

meno da autonomia seria melhor entendido como dilema de 

possibilidades de situaç~es de trabalho: hi, diz, um di-

lema pos·to diante do trabalhador, "relacionado aos pro-

blemas de segurança do trabalho e renda· - e e da avalia 

ção desses problemas concretos que, na maioria dos casos 

b d d . d . d d- . li 107 o serva os, surge o eseJO e 1n epen enc1a , Ótica 

de certa forma criticada por LOPES, como se pode ver. 

Mas, pondera ~ILVA, nem sempre 

apresenta, à forma de· exclusão de pólos, 

por vezes conciliação entre atividades 

o dilema se 

verificando-se 

formalizadas e 

não-formalizadas; e não raro, 

uma situação de independência 

o que ocorre de elogio a 

pretérita, perdida, ocorre 

também com respeito à uma situação positiva de assalaria 
108 

do que se extinguiu. 

No que tange à conciliaçio do biscate com tra 

balho regular, entende que, pelo baixo nivcl do élCC'SSO 

as divers5cs, a renúncia ~o lazer ~ara estas camadas da 
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população, usando o trabalho em fins de semana, nao tem 

o significado que teria para outras camadas. 

ocupaçoes adicionais até ser "vividas" como 

Podem estas 

' . - ' 109 diversao . 

SILVA afirma que, quer ihtra ou inter-subsiste 

mas - mercado formalizado, e mercado não-formalizado 

há um circulação intensa de mão-de-obra, do que so o em-
-bl" - . 110 prego pu ico escaparia. 

SILVA e outros, empregando o recurso da identi 

ficação das representações que os atores sociais fazem do 

seu contexto de vida, examinaram as pequenas formas urba-

nas no Nordeste do Brasil. Aparece a noçao de estratégia 

de sobrevivência ou de vida. Tais estudos se desenvolve-

ram no imbito do Projeto Emprego e Mudança S6cio-Econômi-

cano Nordeste do Brasil -- Museu Nacional/Dep. de Antro 

p o 1 o g i a U • F e d e r a 1 d o R i o d e J a n e i r o , I P E A , I B G E , F I N E P -, 

de 1975 a 1977, do qual conclusões estão expostas em tra-

balho Publi.cado. 111 Ch · · -amar-se-ia aqui atençao para dois 

t~abalhos. O de MARIM, em que mostra o fato comum, de o 

empregado regular assalariado, posto que em geral o salá

rio não permite a reprodução do grupo familiar realizar 
- . serviços como autônomo, ou estabelecer pequeno comercio 

para o que conta com ajuda familiar. Ou -ser " empregado " 

avulso p~ra outrem. No que tange aos elementos de reprod~ 

ção familiar, distacam-s~ alimento e moradia, e este ~lti 

mo elemento -- a moradia -- apresentaria a particularida-

de de poder facilitar um trabalho auxiliar por conta -
pr~ 

. 112 . - . . 
pria. Mostra o desejo destes operarias de um dia, pod~ 

rem viver somente de neg6cio pr6prio, comércio, por exem-

1 
113 Ob' . d . d . p o. Jetivo e v1 a este observado, como v1·mos, para 

migrantes nordestinos operários na cidade de São Paulo, por 

Brandão LOPES. 

Outro trabalho -e o de SILVA, especificamente 

d e d i e a d-o à ~a~.!:~~~ ou bode E~ , em s u b 1j r b i o d e e i d :i d<! d o No r 

deste. Detalha - o funcionamc~to deste tipo de pequeno co -

m~rcio, pela ~tica da rclaçio emprego rcgular/neg~cio ~ pr~ 

· prio - si mi lar ·neste asp<-'cto à ~bordagt~m citada de MARIM -

entre as camadas pobres da populaçiio, concluindo pela ccn-,. 

tralidade do emprego reg~lar, qhé s~rve para explicar B 
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pr6pria possibilidade do trabalho aut~norno. Investiga a 

obtenção do recurs~ de investimento inicial, o problema 

da descapitalização• insegurança · do neg6cio, e a nature

za da clientel~. Há uma ligeira abordagem do comércio am 

bulante - ·lamentando a falta de estudos acerca do tema -, 

em que a compara à forma barraca, reafirmando a centrali-

dade do emprego regular 
115 

Com base em trabalho ~mpÍrico realizado em Re 

cife, 1977/1978, SILVA constrcii uma síntese de formas re-

correntes de extensão da jornada de trabalho, entendida 

como estratégia de vida das· camadas trabalhadoras; deven 

do-se notar que tomou como estudo principalmente trabalh~ 

dores com renda individual ·monetária de até 2 salários-mi 

nimos, a que chama segmento mais amplo do exército indus

trial de reserva, aproximando-se de referencial tecirico 

desenvolvido no ~mbito Cebrap, e mencionado já neste capi 

tulo, particularmente o conceito de reprodução das cama -

das trabalhadoras sob as condições do ~apita1. 116 
Na In

trodução, SILVA adverte sobre a noção de estratégia de -vi 

da, notando que às vezes carrega a intencionalidade de in 

dependência, autonomia, dos trabalhadores, o que "pouco 
. . . . . . " 117 . b -se JUSt1f1car1a emp1r1camente Seria uma exarcer aça~ 

na pesquiia, do ponto de vista do trabalhador; outro pon

to de vista a criticar, para o autor, seria a redução do 

comportamento do trabalhador a mero "resultado dos ~

cesses externos a que e .stão submetidos à dinimica do 

capital". 118 Diz SILVA que,"em ambas .os casos, as duas li 

nhas de anilise eliminam d~ consideração os aspectos con

flitivos que estão presentes em todos os níveis das rela

ções entre o capital e o trabalho, inclusive no momento 

. - " l l 9 r d· t • 1 t · b o ar ti' da reproduçao n 1que-se, nes a u ima o ra, -

go de José LOPES, examinando e apontando o potencial para 

invcsiigaçõcs ~mpíricas ~a rcalidadc
0

brasilcira, dos cstu 

dos sobre condiç~es de vida na literatura sobre a classe 
- -- --- ) 20 

operária nos pa[scs desenvolvidos. 
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Alguns estudos, acerca das.pequenas formas,or! 

entaram-se no sentido da identificação do pequeno comer-

cio no contexto sócio-econômico r~ral, no interior do Nor 

deste do país. 

Lígia SlGAUD estudou as vendas em vilas e cida 

des da zona canavieira, entendendo-as em sua proliferação 

como fenômeno ligado à rutura nas condições tradicionais 

de morada, em que a feira, e o retro-mencionado elemento 

do sistema de abastecimento, adquirem proeminência com 

respeito ao barracão. A força de trabalho sai dos engenhos 

p ar a a s vi 1 a s e c i d a d e s , e ·no â m b i to d e s t e p r o c e s s o d e m ~ 

dança de quadro de residência e que reflete mudanças veri 

ficadas nas relações de trabalho, se dá expansão de fei-

ras e vendas. Um dos principais suportes das vendas, se 

ria a relação emprei_teiros /clandestinas; contudo, a venda 

é pontode abastecimento alternativo para todos que se en 

d 
• . . . . 121 

contram nas ruas a area canav1e1ra. 

' Marie GARCIA estudou feira em usina de açucar, 

em Pernambuco, procurando também compreender o seu signi

ficado ante o barracão, forma tradicional de comércio de 

abastecimento na área cana~ieira. Examina a situação so 

cio-estrutural de vendedores e compradores, área geográfi 

ca de onde são advindos os mesmos, e a importância dife -

renciada segundo gêneros de mercadorias que comerciam, da 

o f e r ta d e p r o d u t o s p e 1 o s p r .Ó p r i o s a g r i cu 1 t o r e s . o !\ ~ g Q -

cio poderia ser, para estes _feirantes, uw recurso.de esc~ 

l 
. . , 122 . d 

par ao assa ar1amento agr1cola. Observa a v1n a de p~ 

quenos produtores do agreste, para vender frutas, 
.. 

raizes, 

nas feiras da irea canavie1ra, e afirma que as feiras no 
. 123 . -agreste teriam maior viço. Acerca da articulaçao cam-

pesinato/negócio na área ~o Br~jo paraibano, reitera a te 

se do pequeno .comércio --: de S(!US próprios produtos, ou o 

que é mais frequente, como pequenos i•ntt•rmcdi;Írios- p:ira 

os pequenos produtores 

à polarização· soci:il_, 

dias propri~dadcs que 

rurais como 

devido ~ cxpansio das grandes e m~ 
- . 124 f - . -f:izcm r.ria<;:in hov1na. A r;:in10 

G AR C l A , e s t 11 d ando o :11~ r P s t e } h r e· j o p :i "r :1 i h :1 n <> s (> h s I! r V :1 

combinaçio agricultura/ncg~c(o entre pcqu~nos propriet~ 
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rios, rendeiros e parceiros como fato.recorrente, e exami 
. - • . . . . - 125 

na as re laçoes · entre negocio e d1ferenc1açao camponesa. 

Outros trabalhos ~umpr~ registrar. O de MOTT, 

que busca apreender os canais da circulação de 

cadorias em feira sergipana do baixo rio São 

d b - . . 126 com o emprego a o servaçao participante. O 

que nota a combinação de agricultura, emprego 

bens e mer 

Francisco, 

de FERRARI , 

assalariado , 

ou pequenos estabelecimentos comerciais, com negócio em 

feira no agreste e sertão de Alagoas. 127 E o artigo de 

FELIPE, mostrando as contradições e interesses mútuos en 

tre comércio estabelecido e· feiras, e relações desta com 

o pequeno produtor do entorno regional, na cidade de Cai-
128 co, no Rio Grande do Norte. 

Atente-se para o estudo de ROMANO, sobre Índios 

imigrantes na cidade de Manaus (Estado do Amazonas), mui 

tos dos quais se dedicando à atividade de vendedor ambu -
129 . 

lante, mudança essa operada no âmbito da destruiÇão 

das sociedades tribais amazônicas. 
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3. CONCtUSÕES 

Do exame rea·lizado na literatura referente, p~ . 

. de-se com base na idéia de divisão do trabalho cien

tífico, identificar diversas maneiras de abordar as 

pequenas formas de atividades urbanas na realidade 

brasileira, sem que se entenda com isto que há carê~ 

eia de intercomunicação ent~e elas. Antes há um fato 

comum, que seria a ptÓpria atenção à diferenciação 

das formas econômicas ·no âmbito da economia urbana 

no Brasil. 

a) uma ótica se . poderia denominar de abordagem 

com inserção na profundidade histórica. Isto é, pro

cura-se realçar a presença das pequenas formas nas 

cidades brasileiras em contexto econômico pretérito 

à industrialização do país. Tal se vincula basica -

mente às interpretações do Brasil, em seu complexo 

de formação (FREYRE, PRADO JR., GORENDER, por exem 

plo). O assunto é tratado no âmbito de obras de obj~ 

tivos amplos, nas quais se faz referências às pequ~ 

nas atividades nas cidades. A atenção à inserção his 

tórica se insinua, em FARIA e PRANDI, conforme se 

fez · men~ão neste capitulo, e subfaz também a noçao 

empregada por SANTOS de tempos desiguais no espaço 

dos países subde~envolvidos. 

b) pela sua essencialidade geográfica, n0tP-se 

particularmente a aboidagem dos circuitos (SANTOS). 

Tal enfoque das pequenas formas as realça no sentido 

de que, na especificidade do espaço de países corno o 

Brasil, elas complexificam o quadro da área de influ 

incia da~ cidades, criando-se dois campos de influ~n 

eia, em que ao nívci urbano inrl·rior-ct•nt ros urh;1nos 

me no re s a ãr<.•a <le infl11ência do cirr11i1.o inf<.•rior 

se r i a ma i o r , e o b se r v :in d o - se.- o e~> n t rã r i o p" r ;1 a s e i ... 
d a d e s d l• n í v cd s 111><· r 1 11 r • . 

IJ ) j )~O fH) 1 j O S 1 
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conglomerado_s_, estado - re-hicrarquizaçÕes funcionais 

urbanas, ~evalorizaçõcs de ~reas, ao circuito infe

rior restaria o micro-espaço, o local, em ielação su

bordinada ao s~perior. 

c) à abordagem do setor informal, sob o estí 

mulo da ~[T/MINTER/SUDENE/IJNPS, denominar-se-ia de 

subsídios ~políticas de emprego, caracterizando - se 

mais propriamente por identificações de realidades p~ 

sitivas atinentes ao objetivo geral anunciado, reali

zando levantamentos em cidades do Nordeste do pa_ís. 

d) observem-se os estudos cujo centro de pr~ 

pagaçao foi o Cebrap, em que se procura identificar 

os processos eco~5micos ·que d~stroem/reproduzem as p~ 

quenas atividades urbanas, tendo corno referencial de 

realidade o crescimento econ5mico do Brasil nos come

ços da ~écada de 1970. O el~mento teórico central de 

análise é o progresso técnico no modo de produção ca

pitalista. A discussão aparece inicialmente sob a de 

.nominação sociológica de marginalidade, que vai ser 

s~bstantivada em termos ecop5micos. Há fortes referen 

cias às especificidades regionais dos complexos de e~ 

truturas, e deve-se obser~ar o esfo~ço teórico conti-

do µestes estudos no sentido do desenvolvimento da 
. . 

abordagem das atividades aut5nomas~ 

e) notem-se as investigações do problema de

senvolvidas através do método antropológico de identi 

ficação das representações que os atores sociais no 

pequeno comércio - , em cidades do Nordeste - fazer.. dos 

seus contexto!õ de vida; baseando-se estes trabalhos 

na questão assalariamen~o/conta.própria. Cumpre obse~ 

varo debate em torno da inclinação para o pequeno co 

m~rcio, de operirios advindos de contextos rurais de 

pequenos produtores. Estas investigaç~es rcferidas,a~ 

to-criticadas, aparecem depois transformadas cm estu 

dos de est!at~gia de sobrcviv~ncia e condiç~cs de vi-

da dos trabalhadores. Do ponto de vista do 

teórico de fundo, apresentam s<.•mclh;in1;as 

arcabouço 
-vssas ana 
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li ses com contribuiç~es do Cebrap. 

f) alguns estudos apresentam como objeto o 

pequeno comircio no contexto socio-econ~mito rural, 

no interior do Nordeste da Brasil. S~o estudos refe

rentes as feiras, vendas, e se poderia afirmar que o 

eixo i a relaçio do . pequeno - . comercio com o processo · 

de assalariamento e avanço da forma capitalista de 

empresa rural. 



• 4 •. 

REFER~NClAS E NOTAS: CAP[TULO 01 (Revisão da Literatura). 
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dustriais, pequenos ~omerciantes e pessoas que possuem 

r~ndas, artesãos e camponeses, caem nas fileiras do 

proletariado: uns porque seus pequenos capitais, nao 

lhes permitindo empregar os processos da grande ind~s

tria, sucumbem na concorrência com os grandes capita -

listas; outros porque_ sua habilidade profissional é d~ 

preciada pelos novo·s .mé.todos de produção. Assim, o prE_ 

letariado é recrutado em todas as classes da 

ção•i (p. 27). 
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no·sso). 
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1968, livro 1 

8 . S W E E Z Y , P a u 1 • Te o r i a d o d e s e n v o 1 v i me n to ~.P i E_ a l i ~ .~ ~ . R i o 

de Janeiro, Zaha~, p. 220. 

9 • MARX, Karl. Produção progressiva de uma superpopulaç,'.io ~ 

lativa ou d<? um exêrcito' industrial de reserva/ For:nas 

de exist;ncia da superpopulação relativa; a l~i g~ral 

da acumulaç~o capitalista. 

pp. 730-752, livro 1. 

IX : ------. O ~~P.. .i_.!:_~ .!_,o b e i t . 

10. MARX, Karl. Produç~o pr~gress1va ••• oh. cit. p. 743. 
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ço de idcntificaçio positiva/tipol~gica, l.'nuncia 4 
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estratos para a reserva: 19 - o flutuante, presente 
. .. . 

nos centtos~a · tnd~stria moderna, ora . repelidos ora 

atraídos conforme!· o movimento de acumulação;· 29 - o 

latente, que e · o man~ncial que flui dos campos, ji so 

bre um lastro de população "supérflua", e "encontra -

se sempre na iminincia de transferir-se para as filei 

ras do prole~ariado urbano ou indústrias não - agríc~ 

la e na ~spreita de circuustincias fav6riveis a essa 

t r a n s f e r ê n c i a·" ( I d em , p .- 7 4 5 ) , e em c e r to s momentos 

~ssa tTansferincia podia ser massiva; 39 - o estagna

do, constituído pela parte do "exército de trabalho 

em açao, mas com ocupação totalmente irregular"(Ide~, 

p. 746); seria afeto a ramos especiais do capital, e 

sua configuração principal seria o trabalho a domicí

lio; apresentaria fecundidade alta, condição de vida 

abaixo do nível médio da classe ~rabalhadora, e se

riam seus membros oriundos dos fenômenos de superf lui 

dades na grande ind~stria . , na agricultura, partícula~ 

mente de atividades em refluxo (como artesanato)(Idem, 

p. 746); 49 - o mais baixo estrato - o "mais baixo 

sedimento da superpopulação relativa" -, que se si

tuam na indigincia e pauperismo. Distinguir-se-iam 

neste, tri.s .sub~tipos. - sem se referir aos " vagabu!!_ 

dos, criminosos, pro~titutas, o rebotalho do proleta

riado em suma " - que ser iam : a) o s a p tos par a o t r a · 

balho: cujo número aumenta ou diminui de acordo com 

momentos de re~nimação dos neg5c~os ou crises; b) or 

fios e filhos de indigentes: em t•rmos de prosperidade 

integrar-se-ão à produção; aumentarão a reserva de 

trabalho; c) os degradadQs, desmoralizados, incapazes 

de trabalhar incapacidade decorrente das mudanças 

na divisão do trabalho, os de idade avançada, os muti 

lados pelo trabalho, enfermos, viúvas; os mutilados -

"vítimas da indústria" .:.. teriam o seu numero em cres 

cendo, "com as miquinas perigosas, as minas, as fibri. 

cas de produtos químicos, etc" (Idem, p. 747). 

11. KAUTSKY, Karl. ~ Qu~stão Agrária. Rio de Jancjro, l~e• 

mert, 1968. · Particularmen~e em "Grande e pequena ex~ 
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ploração" (capítulo 5); "Desaparecimento da pequena 

p r .o p r i e d a d e i n d u s t r i a 1 " ( c a p • 7 , i t em b ) ; e " Um 

olhar para o futuro" (cap. 11, e o item deste capí~ 

tulo: "As Molas dà evoluÇão"). 

12. KAUTSKY, Karl.~ Luta~ classes. Chicago, Ed. Keer 

1910, p. 117, cit. por SWE_gZY, P. Teoria do desenvol

vimento .•• ob. cit. p. 220. 

13. KAUTSKY, K. Um olhar para o futuro. In: • ! Ques-

tão· agrária. ob .. cit: p. 325. KAUTSKY refutava a te 

se de o mundo rural ~ em co~traste com o industrial 

/urbano ~ conter a permanência da individuação da 

propriedade e produção. 

14. KAUTSKY, K. Krisentheorie. Die Neue Zeit. Jhrg. XX,Bd. 

2 , 1 9 O 1 / 2 , p p . 1 4 O - 1 ; c i t • por S W E E Z Y , P • Teor ia do .•. 

ob. cit. p. 227. Veja-se a opinião do autor acerca 

do assalariado e do pequeno empreendedor com respe! 

to à crise: "Deverá chegar uma época, e pode ser den 

tro em pouco, em que se torhará impossível ao merca 

do mundial expandi~-s~ ainda mais rapidamente que as 

forças produtivas da sociedade, uma época em que a 

sup~rprodução crônica será para todas as nações in 

dustriais ••• uma sé~ie de revoluções técnicas quedes 

va~orizam a massa das meias. de produção existentes e 

exigem·a criação em larga escala de novos meios. de 

produção; a descoberta de novos campos auríferos ri 

cos, etc~ podem até mesmo, durante certo tempo, est! 

mular o ritmo dos neg~cios. Mas a produção capitali~ 

ta exige uma produção ininter~upta,.rápida, para que 

a pobreza e o emprego dos operários, de um lado, e a 

insegurança do pequeno capitalista, de 

atinjam a uma tensão extrema .•• a massa 
-çao ..• ~ forçada a procurar uma saída da 

-outro, nao 

da popul~ 

. - . m1scr1a ge 

ral, e só pode encnntr~-la no socialismo ... Conside 

r o e s s a s i t 11 a (,' .:i o [ o r e; a d a c o mo i n e v i t ~i v e 1 s t., o d e> s e· n -

volvim(•nto eco.nômico continuar como até agora, mas 

espero que a v i_ t ó r i a d o pro 1 e ta r i a d o i n te r v l' n h a a tl·m 

p o-" ( K r i s e n t h e o r i e , o b • e i t . p • 2 2 7 ) • 
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l5. LENlN, V. l. g Dcsarrollo dcl capitalismo en Rusia. 

Mosc~, Ed. Progresso, 1979, p. 25 (l~ ed em livro : 

1899). 

16. LENlN, V.L. IH ucsarrollo ... ob. cit. p. 566. 

17. LUXEMBURGO, Rosa. Die Akkumulation des Kapitals oder was 

die Epigonen aus der Marxschev Theorie gemacht haben. 

Eine Autikritik, e~. 1921, p. 23, citado por SWEEZY , 

P. Teoria .•• p. 236. 

18. BERNSTElN, Eduard. Prefácio de 1909, à ed inglesa: 

O Socialismo evolucionário. Rio de Janeiro, Zahar,1964, 

p. 8. 

Esta obra reune artigos publicados em "Die Neue Zeit", 

em 1896-1897, e reunidos· depois, em 1899, com o título 

"Die Voraussetzungev des Sozialismus uud die aufgaben ' 

der Sozialdemokratie"; a tradução inglesa recebeu o tí 

tu lo de "Evolutionary Soci·al ism". 

19. BERNSTEIN, E. Prefácio de 1899, à ed. inglesa. O Socia -

lismo.,. oh, cit. p. 11, 

20. BERNSTEIN, E. O Socialismo ... ob. cit. p. 52 

21. BERNSTEIN, E. Prefácio de 1899, 
. 

ed. inglesa. o Soe ia a -
1 ismo ••• ob. cit. p. 11 

22. BERNSTEIN, E: o Socialismo ... ob. cit. p. 56. 

23. BERNSTEIN, E. o Socialismo •.. ob. cit. PP· 60-63. 

24. BERNSTEIN, E. o Soei a 1 i s mo • · .• oh. cit. PP· 64-68. 

25. BERNSTEIN, E. O Socialismo ~ ·· ob. cit. pp. 63-64. 

O autor, prefacia esta obra em 1899 -- Prefácio del~99, 

ob. e i t. - afirmamló ·que nunca · teve U1!l "excessivo interesse p~ 

lo futuro ••• nio conseguindo nunca ler at~ 6 fim qual -

quer descricio do futuro" (p. 13) 

26. DOBB, Maurice. O Cresciménto do prol~tariado. ln: ---
A Evolução ~5! .. ~apita] ismo, Rio de~ Jant•iro, Z;,ihnr. 1980, 

ca p • 5 ( p p : 2 5 5-2 5 6 ) • 

27, SANTOS, MilLon. Diml!nsão Ll~.mporaJ e sistt•m;1s <•s1M,·i:ais no 

tl!rcciro mundo. IN: ____ •. ~:-~p;u;u ~ '!'~:_t_<;!~l~. S;io Paulo , 

Nobel, 1985. _pp. 21-36 . (p.23) 
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28. SANTOS, Milton. Dimensao •.. ob. cit~ pp. 21-22. O per{~ 

do que· se inici"a nos meados do século atual, SANTOS 

denomina perío~ó tecnológico., caract~rizado essencia! 

me n t e p e 1 o c a p i t a_ l i s mo d e g r a n d e s c o r p o r a ç Õ e s " f r e -

quentemente mais poderosas que o Estado" (Idem, p.29), 

e automatismo do sistema tecnológico (Idem, pp. 21-3~ 

29. FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos: decadencia do p~ 

triarcado rural e desenvolvimento do urbano. Rio de 

Janeiro, J. Olympio; Recife, Governo do Estado de Per 

nambuco, 1981. pp. 35-36 ·. 

30. PRADO JR:, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. São 

Paulo, Brasiliense, 1979. p. 220-221. 

31. GORENDER, Jacob. A Escravid~o urbana. IN: O Escra-

vismo colonial. São Paulo. Ática, 1980, cap. 22. 

32. MOTT, Luis R. de Barros. Subsidies à história do pequ~· 

no comêrcio no Brasil (anexo). IN: A Feira de 

Brejo Grande, Sergipe. Campinas, Tese Doutoramento 

UNICAMP/C. Sociais, 1975. 

33. FARIA,_ Vilmar. Marginalidade urpana: notas de leitura. 

São Paulo, Cebrap, 1972, ~ime~g.p. 17. 

34. CARDOSO, Fernando H. Prefácio a: PRANDI, Reginaldo. Q 

Trabaihador . .B2!_ conta-_ própria sob ~ capital. São Pau 

lo, Símbolo, 1978, pp. 13-17. Segunda OLIVEN, Rupen 

G. (Urbanização e mudança soei~ no Brasil. Petróp~ 

lis, Vozes, 1980) a preocupação com a marginalidade ur

bana na AL desenvolve-se pós- 2~ Guerra Mundial, com 

o surgimento das favelas nas grandes cidades e o ez 

traordinário crescimento urbano. O termo marginal te 

ria sido cunhado sociolog~camente por Robert PARK 

(1928), em "Human Migration and the Marginal '.\1an". 

ln: Americ~~ !º~!"nal_ ~ ~o~i_ ol:?gy, vol. 33, nc.? 6, 1928, 

e que estudava o homl•m marginal, que estaria V j V l' ll d u 

entre duas culturas, aplicado a imigrantes nos Esta -

d o s U n i d o s • (\ f i r ma O L l V E N q u e n a A L a s p r i m ('. i r a s ~ !? 9_r_ 

dagcns da m~-~h-~~~--U .. d.~_<!~· encaravam-na. pn'.cip11aml'nlc~ 

como prl'.!~aric~~-dc ~~ h:1b __ ~.!.~:.s_ão; seria o qul' c-ham;1 ;1h<ii· 

-dagem ecológica .. O entendimento da questão da margin~ 
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lidadc. encaravam-na precipuamente .corno precari~dadc 

de habitação; seria o que chama ab<!rdagern ecológica. 

O entendimento da questão da marginalidade e das fa-

velas --· vê-las como indi~ador de uma situação mais 

complexa do desemp~ego e subemprego no sistema econô 

mico -- viria a ser iniciado com um texto de 1966, 

pub 1 i cad·o pe 1 a Cepa 1 (Comissão Econômica para a Amé

rica Latina da ONU), de autoria de A. QUIJANO (inse

rido em PEREIRA, Luís. org. Populações marginais 

S. Paulo, Duas Cidades, 1978, "com o título de "Notas 

sobre o conceito de marginalidade social"), em que 

este autor assim entende . a !!!~inalidade: "a margin~ 

lidade social consistiria em um modo limitado e in 

consistentemente estruturado de pertenecimento e 

participação na estrutura geral da spciedade, seja a 

respeito de certas áreas dentro de suas estruturas 

dominantes ou básicas, seja respeito do conjunto de~ 

tas, em todos ou em parte de seus setores institucio 

nais" (citado por OLIVEN, ob. cit., à p. 40). Este 

mesmo texto de QUI~ANO apontava no sentido de uma 

perspectiva histórico-estrutural, entendendo a margl 

nalidade de um elemento -0u conjunto de elementos co

mo resultado das contradições e tendências da pro

pria estrutura social (OLIVEN, oh. cit., pp. 39-41). 

A crítjca ~ essa idéia de integração inconsistente 

far-se-á em diversos trabalhos após 1970. 

35. CARDOSO, F.H. Prefácia, oh • . cit. p. 13. 

36. CARDOSO, F. H. Prefácio, oh. cit, p. 13. 

37. CARDOSO, F. H. Comentários sobre os conceitos de supe~ 

população relativo e marginalidade. Estudos Ceb_!'."~E..· 

S. Paulo, [l]: 99-130, 1971 

38, CAROOSO, ob. cit. 128. Este autor entao critica tanto 

os que entendem a marginalidade c~mo derivada de um 

e rn pane ame n t o d as e e o no rn i a s 1 a t i no - a rn 1 • r i e a n a s , q 11 él n t o 

os que, frente ao dinamismo econGmLco de cnt~o, afir 

rnavam que o fato derivava de o capitalismo monopÕl.i_ 

co SL·r pouco dinâmico no•que tangia i1 criaç.:io de em 

prego . (ldem, p. 129) 
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39. CARDOSO, ldem, p. 129. 

40. SCNGER, Paul. Elementos para uma teoria do emprego ~pl! 

cável a países não-desenvolvidos. IN: · Economia 

política do trabalho: elementos para uma análise his

tórico-estrutural do emprego e da força de trabalho 

no desenvolvimento capitalista. São Paulo, 

1977~ pp. 9-98. Este ensaio tem redação de 1972, fru 

to dos seminários Cebrap de então, acerca da .margina

lidade. 

41. SINGER, P. Elementos ... oh. cit. pp. 78-80. 

·42. SINGER, P. Elementos ••• ob . . cit. p. 80. 

43. 

44. 

45. 

46. 

A produção simples de mercadorias seria, para o auto~ 

composta predominantemente de: a) explorações campon~ 

sas; b) unidades de prestação de serviços (bares, of! 

cinas de reparação, jardineiros, engraxates, carrega

d~res, tixis); c) unidades de comircio varejista; d) 

artesãos e indústria domistica (costureiras, alfaia -
-

tes, ceramistas, padarias); e) profissionais libe-

rai s ; f ) 1 um pen (me .n d i g.o s. , pro s t i tu t o s , d e 1 i que n t e s ) " 

"(SINGER, Idem, p. 79). Suas antiteses, por exemplo, 

fazendas, super-mercados, lojas de departamentos, ca

deias de hotiis e restaurantes, frotas de taxi, ofic! 

nas - mecini~as grandes e autorizadas pelos fabricante~ 

etc (SINGER, Idem, p. 79). 

Acerca deste enfoque ~ modo de produção ver: 

GIANNOTTI, J. a. Notas sobre a categoria modo de pro-

dução para uso e abuso dos sociólogos. 

Estudos Cebrap, 17 [ ' são Paulo. 

SINGER, p. Elementos.,, ob. cit. p. 82. 

SINGER, P. Elementos ••• oh. cit. p. 84 

SINGER, P. Elem~ntos •.• oh. cit. PP· 5 e 84 

SlNGER, P. E 1 e me n t o s • • • p. 84 

o desemprego disfarçado se definiria como meio termo 

entre "o desemprego aberto (desocupado a procura do 

as s a 1 a r i a d o ) e a i na t i" v i d a d e ( s i t u a ç ão d o s <I u u L~ s t ã ó 

fora do mercado de trabalh"o) ••• Há, cvidcntl!mente, um 
. . . . 

limite para o número dos que podem ~iver das sobrasdo 
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excedente social. Ultrapassado este limite, o desemp~ 

nho de ·funções em desemprego disfarçado não pr~porci~ 

na qualquei renda, levando os excedentes a viver -as 

custas dos que possuem alguma renda ou a serem aniqui 

lados pela penÚri~'' '(SINGER, P. idem, p. 85). 

47. SINGER, P. Elementos ob. cit. p. 75. 

48. SINGER, P. Idem, p. 76 

No sentido também da apreciação da marginalidade - p~ 

ra usar o jargão então comum -·-, ver: OLIVEIRA, Fran

cisco de. Economia brasilei~a: critica i razão dualis 

ta. Estudos Cebrap. São .Paulo, [ 2 ] : 3 - 82, 1972. 

49. FARIA, V. Marginalidade ..• ob. cit. p. 8. Especificida

des estas que diversos estudos realçam, particularme~ 

te SANTOS, M. Q Espaço dividido. Rio, F. Alves, 1979; 

e PR~NDI, R. Q trabalhador ... ob. cit. 

50. FARIA, Idem, p. 15. 

51. FARIA, Idem, p. 20 e 22. 

52. 

53. 

54. 

FARIA, V. Pobreza ur'bana, sistema urbano e marginal ida-

de. Estudos CebraE, são Paulo, [ 9 ] : 147, 1974, p. 

147 e 149, 1974, São Pau·lo. 

FARIA, v. Pobreza .•. ob. cit. p • 148. 

FARIA, V. Idem, p. 148. o trabalho de FAISSOL, s . 

As Grandes cidades brasileiras: dimensões básicas de 

diferenciação. Revista Brasileira de Geografia.· Rio 

de Janeiro, 32 [ 4 ], · 1970. 

55. JELIM, Elizabeth. Formas de organização da atividade 

econ6rnica e estrutura o~upacional: o caso de Salvador, 

Bahia. Estudos Cebrap, São Paulo: 51-78, 1974. A auto 

ra, além do já mencionado trabalho de FAISSOL, refe 

re-se ao de . GElGER, P. Cidades do Nordeste: apl icaçiio 

da an~lise fatorial. Revista Brasi·Jeira 

Rio de Janeiro, 32 [ 4 ), 1970. 

56. PAOLL, Maria Célia. Q~-~e~~~-~~~-~~n~~ ~ ~-·~!~_ i_f!~l __ l_i_~ :1~~: um 

e s t u <l o <l e e a s o • S ão I' a u 1 º·. U i s s e r ~ a ç à o <l e M 1..• s t r a d o / 

USJ>/C. Sociais • . 1972. 
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5 7 . BE R L l N C K , Ma n u e 1 To s t a . ~ ~ i d a e o mo e.d a e : !!!~E .&i n a 1 i -

dade ~ocial e· desenvolvimento capi
0

talista .l?..eriférico 

na cidade de São Paulo. Campinas, Tese Livre Docên

cia UNICAMP/C. Sociais,. 1973. 

Este autor, observava como a posição dos estudos im 

primia conceituações diversas de marginalidade, e 

invest~gou a existincia destas variações no imbito 

do "senso comum", na cidade do Rio de Janeiro, com 

entrevistados de situações sociais diversas. Conclui: 

"Os entrevistados cujo prestigio das ocupações é a.!_ 

to, definem marginal como· pessoa que nao conse-

gue se integrar na sociedade em que vive 

soa não integrada no sistema » ,«pessoas alheias 

aos problemas que o rodeiam» , (< pessoa que vive a 

margem da lei » , « pessoa que não tem os mesmos 

valores que a sociedade » « pessoa sem função na 

s o e i e d a d e )) , e t c . P o r o u t r o , o s e n t r e v i s t a d o s c u 

jo prestígio das ocupações é baixo definem marginal 

como «malandro)) « homem à-toa que faz mal >} 

o«. pessoa sem qualidade >)·,(<doente mental)} , ~ cri 

minoso ou viciado'>), (C sujeito burro e ignorante», 

lt pessoa que comete crimes, ataca pessoas ~, ~o 

que rouba e assalta » ,dladrão, assassino~. 

(BERLINCK, Manuel Tosta. Concepções populares de 

marginalÍdade: uma nota de pesquisa. ! Simpósio de 

Desenvolvimento Econômico ~- Social/Migrações Inter

nas/Desenvolvimento Regional. Belo Horizonte,· U. Fe 

deral de Minas Gerais/F. Ford, 1972. p. 3) 

58. SCARFON, Maria de Lourdes. Populações ma1:l!_~nai~ no~~~

nicípio ~ Pir~ci~aba: São Paulo, Dissertação de Mes 

trado USP/C. Sociais, 1976. 

59. PRANDI, R. O trabalhador ... ob. cit. 

60. OLIVEIRA, Francisco de, O T(~rciârip e> a divisiin social 

61 

do trabalho. Estudos ~~brap 24, pp. 137-168, 

São Paulo. 

197 9' 

Ci\RVALllO, lnai:Í d(~. A Produç;}o n:iu-c:1pitalist:i no 

s e n v o 1 v i m e n t n d n e a p i t a 1 i s m o e m S a 1 v a d o 1.· • ~; t · m i n ;Í r i o 

~o b ..!__<:'~.~ U {"~"!na , R e e i f e , U • Fede r a l <l e P e r na m b 11 e o 
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1978, p. 41. Sobre qu~ a unidade e~on;mica b~sfca eM 

termos orçamentários, é a família,· também: SILVA, Luis 

A. Machado ·da. · Mercados metropolitanos de trabalho ' 

manual e marginalidade. Rio de . Janeiro, Dissertação 

de Mestrado U. Federal do Rio de Janeiro, 1971, corno 

se vera em segmento adiante deste capítulo. 

62. CARVALHO, Inaiá de. Problemas de empregos em áreas ur

banas da Bahia. Salvador, Centro de Recursos Humanos 

da U. Federal da Bahia, 1974 .. 

63. ROCHA, José Bolivar V. da. Manufatura de redes de dor

mir: um estudo de ~ spbre ~ evolução das relações 

de produção capitalistas ~Nordeste. Brasília, Dis

sertação de Mestrado U. Brasília, 1979. 

64. SOUZA, Emanuel Bandeira. Nos Porões dos Arrecifes: o 

trabalho autônomq no comércio de conf ecão da cidade 

do Recife. (resumo de Di~s~rtação de Mestrado a U. 

Fed. de PE). Recife, junho 1985. 

RIBEIRO, Ana Clara T~rre•; ELIAS, Roscli. A Luta pelo 

lugar: os camelôs no centro do Rio de Janeiro. 

Cadernos do Ceas, Centro de Estudo e Ação Social Sal 

vador, [ 103 ]: 64 - 73, mai/jun. 1986. 

65. COING, H.; LAMICG H.; MALDONADO, C; MEUNIER, C. Appro

ches du · 'secteur informe!' de l'economie des villes 

du tiers mo·nde. Paris, Université Paris/Institut d' 

Urbanisme de Paris, 1979. 

66. COING, H.; LAMICG, H.; MALDONADO, e.; MEUNIER, e. 
Approches ••• ob. cit. p •. 11. No que faz intervir a 

noção de divisão do trabalho social, entre modos de 

produção (p. 16). 

67. Idem, pp. 14-15. 

68. Idem, p. 1 7 • 

. 69. ldcm, p. e 24. 

70. COINC, H: LAMICK, H; HUC ON, P.; M. A~ . .!:..-~~~·- !_~!_i~_!! l! n t rc 

lcs f_or_'!!c~ de r..!:_~du _c!:i._~~: rc: ~ ~~. r..~~~~ . .'._! ~~mp _~ _,_1 : 1 Cr;in

dc. P:~-~~· Université Pari~/ _lns .titu.!: ~'!J_!:h:t_n_i_ :>_~w <ll! 

P :1 r i s , · l 9 8 2 • 
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71. Idem, Idem. 

Em t~mp6, deve-se observar as afirmações de W. ACÁCIO, 

acerca de formulação desenvolvida por TOLOSA ~ com 

~ase na tradição de LEWIS~ W. A [Economic Development 

with unlimited supp-lies of labour. IN: AGARWALL, H. 

N; SINGH., S. P. (org). The economics of under develop

~· Bombain, Oxford University Press, 1968, pp.400-

499) e FEI, J. C., RANIS, G. (Development ~ the la

bor surplus economy, theory and plicy. Homewood, Illi 

nois, 1964), segundo~ qual o crescimento econômico 

nos países subdesenvolvidos encerrava um deslocamento 

de mão-de-obra do setor tradicional (agricultura de 

subsist~ncia em geral) para o moderno (produção rirba-

na e agricultura de plan.tações), 

ção/urbanização; e TODARO, Michael 

via industrializa-

P. (A model of la 

bour.migration a~d urban unemployment in less develo

ped countries. American Economic Review, março 1969 , 

59 (1), 138-148), que introduz a identificação de um 

setor tradicional urbano, absorvedor a primeiro mome~ 

to," da massa de migrantes or.iundos do campo, e que só 

depois pelo estabelecimento de contactos ascenderia 

ao setor moderno ~ de que a economia urbana metrop~ 

litana no Brasil comportava dois setores, o moderno e 

o tradicional, cuja diferenciação básica seria de pro

dutividade; e em função da exist;ncia ou não da prot~ 

ção da legislação trabalhista i mão-de-obra, o tradi

cional se subdividiria em. tradicional formal e ºtradi

cional informal (TOLOSA, Hamilton C. Dualismo no mer

cado de trabalho urbano.· Pesquisa~ Planejamento Eco

nomico. Jun. 1973, 5 (1) (citação de ACÁCIO, Wilson ' 

G. ~ Absorção de mão-de-obra nos bairros periféricos 

de Juiz de Fora (MG). Rio de Janeiro, Dissertação de 

Mestrado Ge-0g. U. Federal do Rio de Janeiro, 1983,pp. 

4 - 7). 

72. COING ... Approchcs ... ob. cit. p. 1. 

73. PROGRAMA Rc·_aio~~ de.!_ ~_!!.l_Elco para 

el Caribe (PREALC). Políticas de - ------- . 
a Amcrica Latina 

~mpleo cn America La 

na. Santiago, OlT, jun. 1~75, p. 9$, cit. por CAVAL -

CANTC, Clovis. Viabilidade do setor informal: a demanda 
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de pequenos serviç0s no grande Reci·fe. Recife, Ed.Mas 

sangana/SUDENE, 1983, i p~ 12. 

74. CAVALCANTI, Clóvis. Viabilidade .•• oh. cit. p. 12 

75. Como exemplos: 

CAVALCANTI, Clovis. Viabilidade ••. oh. cit. 

SILVA, Luís A. Machado (coord). Estratos ocupacionais 

de baixa renda. Recife, SUDENE/IUPERJ, 1977 

CAVALCANTI, C.; DUARTE, Renato. Ã Procura do espaço 

na economia urbana: o setor informal em Fortaleza. Re 

cife, SUDENE/FUNDAJ; Brasília, M. do Trabalho, 1980 • 

. O Setor informal de Salvador: dimen

~· natureza e significado. Recife, FUNDAJ/SUDENE , 

1980. 

SOUZA, Aldemir do Vale; ARAUJO, Tarcisio Patrício. 

ApoiQ .!_ micro-emp.resas: limites do possível: um estu

do da expansão subordinada. de pequenos negócios urba

~~ grande Recife. Recife, SUDENE, Ed. Massangana, 

1983. 

76. WADA, Carmelita Yoshiko. O Setor informal em Londrina. 

(PR). Londrina, Dep. Geociências/U. Estadual de Lon -

drina, 1985. 

77. MATSUMOTO, Shirlei Joshie; SANCHES, Sonia B. Comircio e 

prestação de serviços no setor informal Londrina. 

Resumos da AGB - VI Encontro Nacional de Geógrafos, 

Campo Grande: 126, ~ul. 1986. 

78. Acerca do comportamento da economia brasileira nas déca 

das de 1970 e 1980. ver: :LANGONI, Carlos Geraldo. A 

crise do desenvolvimentÓ: ~estratégia para ~ futu

ro. Rio de Janeiro, ~· Olympio, 1985. 

.. 
79. SANTOS, Milton. A Especificidade do espaç·o nos pai ses 

subdesenvolvidos, IN: . O trabalho do geógrafo 

39 Mundo. São Paulo, Hucitcc, 1979, pp. 103-110. 

A obra de SORRE, Max: L'homme sur la cerre. 

Paris, Hachettc, 1961. 

80; SANTOS, Milton. A. Especifi~ida<lc <>h. cit. p. 

110 

lo 7. 

81. SANTOS, Milton. A. Especificidade ob. cit. p. llO. 
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Acerca do que, tamb~m: SANTOS, M. Dimensio temporal 

e sistemas espaciais no 39 Mundo. IN: • Espaço e 

mitodo. São Paulo, Nobel, 1985, . . PP• 21-22. 

82. SANTOS Milton. Para uma tipologia da marginalidade. 
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CAP{TULO II: A SITUAÇÃO GEOGRÃPICA DO OBJETO DE ESTUDO 

Este capitulo encerra uma exposição, acerca 

do que se entende neste trabalho como situação geográfi 

do objeto de estudo. Trata-se de º uma exposição sumária 

de fatos sócio-geográficos, que diretamente ou de manei 

ra indireta, ajudam na compreensão do comércio ambulan

te nas ruas centrais da cidade de Campina Grande, na m~ 

dida em que procura esciarecer espacial e temporalmente, 

o con~orµo regional do objeto sob estudo. 

Na parte 1, estão dispostas as considera -

çõés mais especificamente orientadas para uma escala es 

tadual/regional e articulações nacionais, enquanto a pa_E 

te 2 contém o exame par~icular da cidade de Campina 

Grande • 

. 
1. ·A PROBLEMÃTICA ESTADUAL/REGIONAL 

l.a. PROCESSOS E PADRÕES MIGRATÓRIOS 

Desde o final do século XIX, que as areas 

sertanejas do Nordeste do Brasil, e inclusas as no Esta 

do da Paraíba, apresentam movimen~o emi~ratório substan 

cial, o que temporalmente se prolongou atê os dias atua is. 

Na Última passagem de século, verificou-se amplo deslo 

camento de população para i~serção no sistema de extra

ção regional amazônico da borracha, população esta ad -

vinda da hinterlândia nordestina rural, para cidades co 

merciais portuárias, onde embarcavam, agenciados por em 

presas, para a baeia amazônica, ao mesmo tempo que se 

processava intensa imigração européia para o sul/sudes-
. d . " 1 te o pais. 
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Assi~, na repadronagem que se verifica na dis 

tribuição da popttla~~o rto fim do siculo pa~sado e neste si 

culo, o Estado da Parajba é co-participe com um decréscimo 

permanente da importân~ia de sua · população no conjunto da 

população no Brasil, como se pode constatar na Tabela 1. 

Observe-se ademais, o exposto na Tabela 2, que é o cres 

cimento populacional extremamente diferenciado, entre o 

global da população brasileira, e a população no Estado da 

Paraíba. Como indic~dor, da emigração dos naturais da Pa -

raíba ~ no cpso em. comparaçao com as unidades da federa

çao que lhe são vizinhas - note-se a relação naturais au

sentes/naturais !!.2 estado. O valor de tal indicador se ele 

va, ao se examinar o recenseamento de 1940, e posteriorme~ 

te o de 1980 (Tabela 3). 

Nas décadas d e 1 9 3 O e 194 O , surge a migração nu 

merosa, com articulação de transporte rodoviirio -- sao as 

dicadas de abertuTas de estradas pela Inspetoria Federal 

de Obras Contra as Secas, IFOCS ., hoje DNOCS -, ferroviiri~ 

marítimo, fluvial - rio São Francisco - em direção ao Rio 

de Janeirb e a São Paulo, este centro 

vel nacional. 2 Esta ~igração, nas tr;s 

- . " em emergencia a ni 

Últimas décadas, 

veio a ser rodoviarizada e agilizada, pela co-participação 

do governo 'federal. - infra-.estrutura - e investimento pri

vado em transporte rodoviirio de passageiros. Portanto, . 

não obstante um crescimento demogrifico natural acentuado, 

o crescimento efetivo populacional na unidade da federa -

ção - Paraíba - é modesto, comparado ao incremento que se 

verifica para ~ po~ulação furasileira (ver tabela 2 ) 

Esta evasão tem, fundamentalmente, destino ur 

bano-metropolitano: nas duas g~andes m~tr6poles 

São Paulo e Rio de Janeiro -, estão (1980) cerca 

. . 
nac1ona1s-

de 46;{ 

dos naturais da Paraíba, que se encontram fora d e la (Tabe

la 4). Acentue-se que os naturais desta un i dad e da fede 

raçao, fora da mesma, segundo os resultados do recenseamen 

t.o de 1940, se situavam em quase totalidade em outras uni-

· da de s do próprio nordeste (83 %), principalment e nas limí -
trofes. Em 1980, constat~-se qüe as resident~s e m u9idades 

da p:l-ópria região nord.este decli~â :para 36%, ao passo q;ue,. . 
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TABELA 1 

PARA(BA 

IMPORTÃNCIA (%) DA POPULAÇÃO ESTADUAL 

NA POPULAÇÃO BRASILElRA 

1872 ...: 1980 

ANOS IHPORTÃNClA 

1872 3.79 

1940 3.45 

1950 3.30 

19bU 2.84 

1970 2.59 

1980 2.32 

(%) 

FONTE: IBGE. Sinopse do Censo Demográfico: 

Brasil - · 1980. 



TABELA 2 

PARA(BA. BRASIL 

CRESCIMENTO DE.CENAL DA POPULAÇÃO 

1940/50/60/70/so· .. 

UNIDADE 1940/50 1950/60 
(%) (%) 

. 
Brasil 25.97 36.62 

Paraíba 20.46 17.79 

1960/70 1970/80 
(%) (%) 

31.2( 27.87 

17.40 14.91 

FONTE: IBGE. Sinopse do Censo Demográfico: Brasil - 1980 



TABELA 3 

PARA!BA E UNIDADES DA FEDERAÇÃO LtKITROFES 

TAXA DE AUS~NCIA DE NATURAIS 

1940 - 1980 

* 1940- 1980 
UNIDADES DA . 
FEDERAÇÃO A B Ol A B 

. 
PARA(BA 1.475 158 10.8 3.555 960 

PERNAMBUCO 2.793 244 8.8 7.213 1.495 

RIO GRANDE 

DO NORTE· 777 73 9.5 2.184 430 

CEARÁ 2.204 205 9.3 6.179 1.105 

FONTE: IBGE. Censos Demográficos - Brasil: 1940, 1980. · 

*A = total ~e naturais (em 1.000 pessoas) 

* 

a 

27.0 

20.7 

19.7 

17 .9 

B = total de naturais ausentes da U. da federaçãc 

(em 1.000 pessoas) 

u. = 
8 x 100 .. taxa de ausência de naturais (em %) 
A 
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TABELA- 4 

PARA(BA • BRASlL 

NATURAlS DA PARA(BA SEGUNDO PRESENÇA EM ÁREAS DlVERSAS DO 

TERRlTÕRlO BRASlLElRO 

1940 - 1980 

ÃREAS 
1 9 4 o l 9 8 o 

Absoluto. . % Absoluto % 

ESTADOS DE S.PAULO E R. DE JA -
NElRO 16.351 10.30 493.140 51.3% -

Estado de São Paulo 5.956 3.75 197.797 20.59 

Região Metropolitana de S.P. - - 156.123 16.25 

Estádo do R. de Janeiro 10.395 6.55 295.343 _30.74 .. 
Regi~o Metropolitana do RJ - - 288.567 30.04 

NORDESTE* 131.762 83.02 341.282 35.54 -
NORTE 7.623 4.80 14.746 1.54 - --
e.OESTE ·949 0.60 80 .44cf~ 8.37 -- --
SUL 657 0.41 15.148 1.58 -
M. GERAIS I E. SANTO 1.376 0.87 15.844 1.65 -

,~*-FONTE: IBGE. Censo Demográfico: Brasilr. Censos Demográficos 

das~· da Federação. 1980 • 

*exceto Paraíba; ** - 87% das quais no D. Federal e Goiás; 

(-) informação inexistente. 

Obss o somatório dos valores grifados 1 igual • 100.00 
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os residente• nos estados ~e S~o Paulo/Rjo de Janeiro, que 

eram 10% em 1940; aumentam para mais de 50%. A comparaçao 

jnter-censo aponta também um a~entuado fluxo - motivado a 

princípio pela construção da capital federal - em direção 

a Brasília/Distrito Federal. 

Como esclarecimento adicional, ~ diminuição 

da importância relativa da população no estado da Paraíba, 

no âmbito da população total do país (Tabela _ 1), deve 

se afirmar que o fato é extensivo- à~ unidades limítrofes -

Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Por outro lado, 

crescem as importâncias relat~vas de São Paulo, Norte e 
• 3 Centro-Oste do pais. 

A este extraordiqário movimento para fora da 

unidade da federação, considere-se e associadamente, a am 

pla movime~tação inter~a, ou seja, no âmbito estadual. As 

cidades maiores do estado apresentam elevado contingente .. 
de população que não é natural dos municípios onde estas ' 

cidades se localizam, parti~ularmente no caso de cidades 

maiores, -como João Pessoa, Campina Grande, Patos (ver Tabe 

la S) 

Da mesma maneira; os núcleos rurais peque -

nas sedes municipais e vilas - recebem contigentes de:fami· 

lias afastadas do trabalho agr:Ccola 4 , ou que nestes núcleos 

passam a residir~ ainda vinculados ao setor rural. 

Os migrantes para as cidades maiores na Parai 

ba, em quase totalidade apvém ~a própria unidade da feder~ 

çao; o restante, resíduo bastante diminuto, é advindo de 

estados limítrofes. Mesmo Campina Grande, cuja área de in

fluência urbana transcende os .limites estaduais 5 • apresen

tou em 1980, 91% dos seus residentes nascidos na propria 

Paraíba, e 7% nas unidades limítrofes (Perna~buco~ Rio G. 

do Norte e C~ará}. 

1.b. A URliANtiAÇÃO ~O SlGNlFlCANTE PARA O OBJETO DR ESTU

DO 

O que S(! const;1ta a nível ºn:1rional - um pro -

ct.~sso intenso de. urbanização - ri.c!sta segundo mctadl! .do se 
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CART. 2 - ESTADO DA PARAISA - BRASIL 

' NATUIUIS DO ESTADO DA PARAISA SEGUNDO PRESENÇA EM AREAS DIVERSAS DO . 
TERRITORIO BRASILEIRO 1940 -1980 

19 40 1980 

.. 
obs:: espessuras de setas proporcionais as porcentagen$ 

·-"expostas; na tabela 04. 

FONTE : 1.B.G.E. CENSO OEMOGRAFICO DO BRASIL - 1940 

CENSOS OEMOGRAFICOS DAS UNIDADES DA FEOERAÇAO - 1980 



GRAF.4-

" GRAF.3 - TAXAS DE ' AUSENCIAS DE NATURAIS DOS 

TAXA OE 
AUSENCIA 

(%) 

so .oo 

20.00 

10.00 

ESTADOS .DA PARAI BA, PERNAMBUCO, RIO 

GRANDE DO NORTE, CEARA : .1.940 - f980 

1940 

P/lRAl
0

BA 

PERNANBUCO 

RIO G. DO NORTE 

CEARÁ 

1980 (/lNOSI 

FONTE: IBC.E. - Cc.aoa DtMotrcÍflcoa: BRASIL, 1940, 1980 

P B. PESSOAS COM 10 ANOS 
31-08-79/31·08· 80) POR 

AGROPECUAR :A 
' EXT. VEGETAL 

OU MAIS (Que trabalharam entrE: 
SETOR OE ATIVIDADE : 19 80 

OUTRAS 1,50 "/o 
ATIVlúADE'.> 

. . 
l'ONTE : IROE . - CE.mio OUIOURAl'ICO : PARAIBA' 1980 



TABELA S. 

PAllAfBA 

CIDADES PAllAIBAllAS COM llAIS DE 20.000 BABITABTES. 

RESIDEBTIS MATURAIS 1 BÃO-•ATUllAIS DO MUBIC(PIO. 

1980 

MUlUC(PIO BATOUIS. DO do-llA'rUIAIS TOTAL . 
lllJllICIPIO DO llUBICIPIO . (e• % ) 

(em%') ( em % ) 

João Pessoa 53.6 46.4 100 

Caa2ina Grande 61.8 38.2 100 

Patos 61.7 38.3 100 

Sousa 84.l 15.9 100 

Gunrabira 68.1 31.9 100 

Cajazeiras 68.9 31.l 100 

Sapé ·18.6 21.4 100 

FONTE: CBGE: Censo Deaográfico: Paraíba - 1980 



TABELA 6 

BRAS [L. PARA {BA · 

POPULAÇÃO URBANA: IMPORTÃNCIA RELATIVA (%) 

1 9 4 o - t 9 s o. - 1 9 6 o - 1 91 o - r9 8 o 

-

l.i~lDADES POPULAÇÃO URBANA 

1940 1950 1960 

BRASIL 31.24 36.16 45.08 

PARA(BA 21.89 26.64 35.10 

(EM %) 

1970 1980 

55.98 67.68 

41.68 52.65 

FONTE: [BGE: Sinopse preliminar do censo demogrifico: 

Brasil - 1980. 

.. 
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culo, verifica-se com desdobramento peculiares para o Ter-

ritório para~bano. tomo se pode verificar na Tabela 1 

bs processos de expansão econômica e · migração no país, con 

formaram um padrão de distribuição da estrutura urbana, ca 

racterizado pela proeminência metropolitana das grandes c1 

dades de São Paulo e Rio de Janeiro, próximas, posicional-

mente no sudeste do território brasileiro. Ambas as e ida-

des, juntas, representam um contigeqte de cerca de 21,6 mi 

lhÕes de habitantes, significando. 63% da população brasi -

leira em cidades consideradas metropolitanas, pelo IBGE 

(Tabela 7). E se pode afirmar - como se o fez no item 

anterior que e mestas duas grandes metrópoles que a pop~ 

lação deslocada dos contextos agrários paraibanos se urba

niza6, principalmente, num sentido mais estrito. A influên 

eia da cidade do Recife, declina progressivamente, em con 

traste com a penetração econômica do sudeste urbano/indus

trial, que e cada vez mais acentuada, ainda que as estrutu 

ras de estado, em seus arranjos instituci~nais, reiterem 

um quadro pretérito, em ampla medida; que em expressão mais 

simples, seria o perfil federativo e regional. 

Advirta-se que, comparada à das unidadas da 

federação que lhe são limítrofes (CE,RN/PE), a importância 

relativa da população urbana na Paraíba, é menor, e o mes 

mo se se compara com o conjunto da região centro-oeste do 

país; não sendo, pela evidência da conclusão, necessária a 

comparaçao com o sul e su~este brasileiros. 

No âmbito interno ao territ~rio paraibano, -(' 
a fachada oriental. dominante~ expansivamente canavieira. 

que apresenta um grau de. urbanização mais acentuado. condu 

zido pela presença da capital estadual, João Pessoa e 

sua imediata expansao (municípios. de Santa Rita e Bayeux); 

nela 80,77/Z da população é urbana (TahPla 8) • p ;1 r a 

l 9 8 O • Em e o n t r a s te , p a r a o inter i o r , a í m p (l r t Zi n <' i a r l' 1 a t i -

v a d as p o p 11 L1 e; Õ e• s urbanas d e e r ('se e , sendo p a r a l 9 8 O na f ai 

xa agrcstina e b.rc•jo, de 54.l4Z, e no sertão, 41.077. (Tabe 

1 a 8 ) . No s e r t à o , c o n t 11 d o , e: onde s e v l \ r i f i e ;1 , n a d é e a -

d a l 9 1 O / 8 O , p e r e e• n t u a i s ma i s e ) l' v a d o s d t •• e- r 1 • s e i m l' n l o d a p ~ 

pulação urb~na. Deve-se notar, - -nao so para as zonas meneio 
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CART. 3 ·-ESTADO DA ' 
PARAISA 

• • 
MICRORREGIOES, E LOCALIZAÇAO , 
DO MUNICIPIO E CIDADE DE 

CAMPINA GRANDE 

• ' MICRORREGIOES (MR) CODIGO 

NO LITORAL PARAI BANO (A) 

MR.· LITORAL PB 93 

NO AGRESTE E BREJO PARAIBANOS ( Bl 

MR.· PIEMONTE DA BORBOREMA 92 

llR .- AGRESTE DA BORBOREMA 

llR.- BREJO PARAI BANO 
• 

MR .· AGROPASTORIL 00 BAIXO PARAISA 

-
NO SERTAO PARAIBANO (C) 

• 
llR. CATOLE 00 ROCHA 

• 
llR. SERIOO PARAIBANO 

• llR. CURlllATAU 
-MR.· SERTAO OE CAJAZEIRAS 

llR.· ALTO PIRANHAS 

llR.-CARIRIS VELHOS 

llR.· SERRA 00 TEIXEIRA 

• 
CONVENÇOES 

E SCALA 

LIMITE DE MICRORREGIÃO 

-LIMITE DE NESORREGIAO 

llUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE 

FONTE:IB6E. (1980) 

97 

91 

99 

89 

90 

91 

94 

95 

96 
1 DO 

N 



TABELA 7 

BRASIL: REGIÕES METROPOLitANAS 

1980 

REGIÕES METROPOLITANAS 

R. METROPOLITANA DE SÃO PAULO - --
R. METROPOLITANA DO R. DE JANEIRO -- -
R. HETROPOL ITANA 

0

DE BELO HORIZONTE 

R. METROPOLITANA DE RECIFE 

R. METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 

R. METROPOLITANA DE SALVADOR 

R. METROPOLITANA DE FORTALEZA 

R. METROPOLITANA DE CURITIBA 

R. METROPOLITANA DE BEL~M 

TOTAL ............................ 

POPULAÇÃO . TOTAL 

(resid.) 

12.588.439 

9.018.637 

2.541.788 

2.348.362 

2.232.370 

1. 772 .018 

1.581.588 

1.441. 743 

1.000.349 ' 

34.525.294 

FONTE: FLBGE. Sinopse preliminar do cen~o demogrifico: · 

Brasil .... 1980. 

.... 



TABELA 8 

PARAÍBA 

CRESCIMENTO DA POPU~AÇÃO TOTAL. RURAL E URBANA, 

SEGUNfiO ~[CRORREGCÕES 

1970 - 1980 

MICRORREGCÃO CRESCIMENTO . DECENAL: 1970 

DA DA 
POPULAÇAO TOTAL POPULAÇÃO RURAL 

----~- -- - ----·-··· ·-·-.. ·-·- - --- -- ------------t-----------1---·--- -- -· - -
No Sertão : 

MR - l. :it l_, 1 é d 1 • R 11 eh :i 
MR ~~rid6 Par a ibano 
n R :... e u e i m ;..1 t a tí 
MR - Sertão de Cajazeiras 
MR ~ Depressi~ do Alto Pi~anhas 
MR - Cariris Velhos 
MR - Serra do Teixeira 

No Ag r e ste e Brejo: 

kR ~iemonte da Bo~borema 
"R - Agreste da Borborema 
MR - Brejo Paraibano 
MR - Ag ro-pastoril do Baixo Paraíba 

No Litoral: 

MR - Litor~l P~raibano 

TOTAL 

9.22 

·9. 98 
10.50 
13.05 
.4. 60 
8.31 
9.00 

18.53 

11. 69 

9.81 
19.85 
-4.4~ 
8.46 

32.96 

32.96 

14.91 

10.84 

4.76 
0.27 
2. 16 
5.82 
9.37 
1.90 

- 69.65 

9.91 

6.70 
7.83 

- 15.49 
11.90 

14.43 

- 14 . 43 

- 10,91 

I 1980 (em %) 

DA 
POPULAÇÃO URHANA 

61.29 

50.01 
44,03 
46,82 
3b.67 
39.58 
51.21 

475.04 

40.16 

39.29 
40.54 
37.27 
41.38 

53.14 

53 ~14 

51. 0 .3 

------· -- ------ - - -- - - __________ __. ______________ -----------------
FONTE: CBGE: Sir:i:opses ~~ Cen~ Demográficos: Paraíba - 1970, . 1980 . 

• 
N 
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nadas - · fachada oriental canavieira, agreste e brejo, e 

sertão -, global~ente, mas a nível microrregional :.(IBGE), 

o comportamento de dec~iscimo absoluto das populac ·~es ru

rais. Há, como . jáficou mencionad.o neste capítulo, ao la 

do e complexif icado com a emigração para as cidades maio-

.res do estado · e ~o ·país, uma emigração das áreas rurais 

para vilas e sedes municipais pequenas, que se expressa, a 

nível da paisagem, em ruas ~ompridas de casas de trabalha 

dores rurais("beiras da cidad~", "pontos de rua"). 

O territ6rio paraibano, i escala nacional de 

observação, apresenta apenas cidades modestas. Há uma ní

tida bipolarização, entre as cidades de Joio Pes~oa - ca 

pital, com cerca de 0,5 milhio " de hab.itantes, com dimen

sSes aproximadas is de Natal, RN (ver tabela 9)-, e 

Campina Grande, com mais de 200 m~l habitantes. A cidade 

imediatamente infetior a Ca.mp_~na Grande, -Patos, situa-se 

populacionalmente_ muito distanciada, com c•rca de 60 mil 

habitantes. Esta seria melhor entendida, como formadora 

do grupo de cidades m~dias na e~fera estadual, compreendi 

do pelos n~cleos urbanos entre 20 e 60 mil habitantes, sem 

que se descure da proeminincia de Patos entre as mesmas ' 

·(Tabela 10) • 

O q~e significa o crescimento da população 

urbana no ~stado, i o crescimento das duas ji referidas 

.maiores cidades, não mais de meia dezena de cidades entre 

20 e 50 mil habitantes, e _uma caudal de sedes municipais 

e vilas locai~, impregnadas de ruralidade; 7 

l.c. ASPECTOS ESTRUTURAI,S E DE LOCALIZAÇÃO, ECONO~lcos NO 

ESTADO DA PARAfBA. 

1.c.l. HERANÇAS E PROCESSOS DE ~UDAXÇAS NA ACRO-PE 

. Cl'ÁRlA 

A d i v i sã o d o t r a b .1 1 h o no · te r r i t 1Í r i o p ;i r <l i b a -

no e ar a e ter i z a - se 1> e 1 o a m p 1 o p r e d n m í n i o cJ as .1 t i v i d : 1 d (.• s r 11 

rais, conforine se pod.c nhsl'rv:1r na T:1b<·la 

metade d ;1s p<.•ssoas que declararam t!aver trabalhado entre 



P/CARUARU 

(PE) 

õ -

, 
CART ... 4- ESTADO DA PARAISA 

CIDADES COM MAIS DE 20.000 HABITANTES -. -· 
COM INDICAtAO DA IMPORTANCIA RELATIVA DOS 

• 
NÃO- NATURAIS DO MUNICIPIO ( 1980, 1.8.G.E.) 

CONVENÇÕES 

RODOVIA FEDERAL ESCALA 

RODOVIA ESTADUAL 
o 18 36 K111 

NÃO-NATURAIS DO MUNICIPIO 

. 
NATURAIS DO MUNICIPIO 

HABITANTES 

--=-----T------ 200 .000 hob 
' 

--==--~--;--------- 100 .OOO ho b. 

50 .000 hab. 

22 .832 hab. 

FONTE : 1.8 .G. E. CENSO DEMOGRAFICO DA PARAIBA- 1980 

N 

1 
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TABELA 9 
. . . -

PARA[BA/PERNAMBUCO/RIO-G-RANDE -DO NORTE/CEARÃ. 

CIDADES COM MAIS DE ' so:ooo HABITANTES 

1980 

CIDADKS POPULAÇÃO 

R. METROPOLITANA DO RECIFE (PE) 2.348.362 

R. -METROPOLITANA _DE FORTALEZA {CE) 1.581.58'8 

JOÃO PESSOA EXPANDIDA (PB) 45:7 .444 

NATAL (RN) 416.906 

CAMPINA GRANDE (PB)- 222.229 

JUAZEIRO DO NGRTE/CRATO * (CE) 174.492 

CARUARU (PE) 137.636 

PETROLINA/JlTAZEIRO DA BAHIA* (PE/BA) 1-34. 37-6 

MOSSORÕ (RN) 118.007 

SOBRAL (CE) 69.072 

GARANHUNS (PE) 64.854 

VITÕRIA DE ST9 ANTÃO (PE) 62.890 

PATOS (_PB) - 58.735 

FONTE: IBGE. Sino-pse preli:minar do censo de~D~-~-áf_~~~: 

Brasil - 1980. 

* Cidades geminadas 



TABELA 10 

PARA[BA . 

CIDADES ENTRE 20 e 50.000 HABITANtES . 

1980 

CIDADE POPULAÇÃO 

Sousa 34.055 

Guarabira 31.544 

Cajazeiras 30.834 

Sapé 22.832 

FONTE: IBGE: Sinopse preliminar do censo demogrifiço: 

Brasil - 1980 

• 
m 



TABELA · 11 

PARA[BA 

PESSOAS COM 10 ANOS OU MAIS QUE TRABALHARAM NO ANO- D~ 

REFERÊNClA (31.08.79/31.08.80) POR SETOR DE ATlVIDADE. 

1980 

SETOR DE ATCVlDADE 

,\ti v idade Agro-Pecuária, Ext. Vegetal, 

Cl)lll~rc io e Serviços 

lnlhÍstria 

Outras Atividades 

tOTAL 

ABSOLU',l.'O 

412.609 

269.753 

126.760 

12.293 

821.415 

50;22 

32.92 

15.36 

1.50 

100.00 

FONTE: IBGE: ~enso Demográfico: Paraíba - 1980 

Cll 

... 
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31.08.1979 e 31.08.1980, no estado, fizeram~no cm ativida

des agro-pec~árias. Estas, mais o comércio/serviços, impo~ 

taram em 1980, mais de 83% dos declarantes. 

Preliminarmen~e, a distribuição das ativida -

des a~ropecuá~ias no estado apresentaria um caráter: facha 

da leste canavieira, com acentuada penetração, particular

mente na denominada microrregião do Brejo paraibano, desta 

cultura industrial; faixa intermedi~ria, envolvendo o agre~ 

te e o retro-mencionado Brejo, c~iadora e policultora 

agrícola 8 ; e os restantes 2/3 da superfície estadual, par-
• - li • ..9 li - , ticularmente na area do poligono das secas - sertao p~ 

raibano" -, marcada pela presença do criatório e algodão. 

A fachada canavieira do territ6rio paraibano, 

e parte da ampla zona produtora de açúcar, que se estende 

de Alagoas. ao Rio G. do Norte, passando por Pernambuco e 

Paraíba. Implantada nos século~ . XVI/XVII, constituiu-se na 

atividade lastro do povoamento litorâneo, assim como das' 
- - . - 10 -penetraçoes pecuarias para o agreste e se~tao Ate recen 

temente, na Paraíba, restrita aos baixos cursos dos rios 

Paraíba e Mamanguape, a partir dos anos 70 a cana-de-açu -

car passa a ocupar os interflÚvios. O elemento central de 

organização do espaço e a usina, e articulados as usinas, 

os engenhos forn~cedores, conformando dois elemen~os liga

dos i propriedade: a grande burguesia rural, e uma classe 

média rural com grandes diferenciaç~es. BRANDÃO, estudando 

especificamente a pequena· produção fornecedora de cana 
. 
a 

usina, no município de Santa Rita, considera como o _extra

to mais pobre desses forneced~res, o que denomin o u posse~

ros pequenos fornecedores: nas "suas" pequenas areas, ex -

p lo r a m a i n d a , e rn g e r a 1 , o u t r o s c u 1 t i v o s , e o mo f e i j ã o , i n h n 

me, viveiros de peixes, e com a "obrigação" de a s salariar

se - quando ocupando terras da usina - em tarefas como C<>r 

t e , p 1 a n t i o , nas explora ç e) e s · d a u s i n n , ou ,"] i n d a ;i 1 u g ;1 r a 

e· s t a b u r r o s l' b o i s p a r a - li t r a e; ;1 o • BRANDÃO obst· rva, .-iind:1, 

e o m par a n <lo a s a r r a 1 9 7 CJ / 1 9 8 O e o m a 1 9 8 2 / 8 1 , q u l' li ;Í um a e x -

pansao, no âmbito do forn<·cimPnlo gloh:1l 
. 

<l P <" a n :i :1 11 s l n a 

C!stud:1da, dos forn<.·t·im<.·ntos dos gran<l<'s .pl:1nt:idon·s. 12 
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O trabalh-0 assalariado na fachada canavieira' 

i . de emprego massivo, dissolvendo-se as relaç5es tradicio

nais, e segundo MI ELE, ó processo de expulsão de _mcirado-res 

e proletarização 'foi acen·tuado na ·segunda. metade da década 

de 1970, sendo elemento participe neste processo _ a implan

tação do PrÕ-Alcool (1975).'Figura de destaque, na interme 

diação entre a fo~ça de trabalho e as exploraç~es, . i o em

preiteiro.13 Há, portanto, um deslocamento de trabalhado -

res do interior das propriedades, para os arruados, vilas . . 
e sedes municipais, motivando nestes n~cleos expansão acen 
•t d 14 . ua a. 

Em tempo, ai~da que .altamente subsidiadã, a 

atividade canavie;ira da Paraíba• Pernambuco e Alagoas - ju.!!_ 

tos -. significa apenas c~rca de 40% da produção do estado 

de São Paulo, e sua resistência se dá por políticas anti -

merc~da e de prot~cionismo estatal-oligárquico-regional. 

Sob ps _estímulos do mencionado Programa Nacio 
. ---- -

nal do Álcool, o plantio canavieiTo tem penetrado profund~ 

mente para oeste9 pelo chamado Brejo paraibano, e p~la mi . . 

crorregião agrest~na denomin~da de Agropastoril dci Baixo 
'b 15 . Parai a, • reforç~ndo o assalariamento. Mesmo frente aos 

' tecni~icados, e vinculado~ aos circuitos internacionais 

~ultiv~s .da ag~o-ind~stria do aba~axi, a cana-de-aç~c~r 

tem demonstrado ~ no município de Sapé, estudado por . OLI-

VE IR. A . d. , • 16 b 1 d f . - maior 1namismo, am as as cu turas ten o e ei-

t d • d : 17 os mo erni za ore.s. 

Na microrregião chamada de Brejo p~raiban-0, 
···>· . 

óbserva-se, segundo estudo de Madalena S~NTÓS ~m preces ....... -
so célere de transformação de engenhos rapadureitos em pr~ 

priedades fornecedoras da matéria-prima cana-de-aç~car p~ 

ra as usinas. Este processo en~erra uma diminuição da di 

versidade agrícol~ no imbito das propriedades, e uma dimi-
. - d • - . d d 18 . d nu1çao a ·1mportanc1a o~~!~--~~· Onde a cultura a ca 

na-dc-açtÍcar tem menor difusão, combinam-se c11lt11ras de 

subsistincia, com . cqltivos comerciais, por ~xemplo, a 
. . 1 - 19 t1cu tura, onde se d-estaca a banana. Mas o que se 

fru 

P()de 

~ais seguramente afirmar, é a expansão ctinnvicira no~rcj~ 

paraibano~ 
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FONTE :I BGE . Anuár ios Estat i st i cos : BRASIL,1983, 1984, 1985 
AGRA, M . de L.F. Al9uns efeitos do pro· alcool. .. ob . cit. p .19 

GR A F. 6 ESTADO DA PARAISA E MESORREGIOE~ 
REBANHO .BOVINO(M IL CABEÇAS) 1970,1975,1980 
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TABELA 12 

PARA[BA 

POR TOTAL, ÁREA . E DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

SEGUNDO MICRORREGIÕES 

1980 

MICRORREGIÃO P.OPULACÃO 

' TOTAL 

Se rtão Paraibano 1. 2-00. 02 2 

A~r o ste e Brejo Paraibano 920·. 338 

Litoral Paraibano 652.240 

Pa raíba 2.772.600 

ÁREA DENSIDADE 

(Km2) DEMOGRÁFI -
CA (hab./ 

Km 2 ) 

43.247 27.75 

8.809 104.48 

4.316 151.12 
' 

56 . 372 49.18 ' 

FONTE: IBGE: Sinopse Preljminar do · Censo riemogrif i co: 

Brasil - 1980. 



TA.IS ELA 13 

PARAfBA 

PRODUÇÃO DE CANA D~ AC0CAR 

1976 .... 1984 

ANO 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

19 '8 l 

1982 

.1983 

1984 

{ 

PRODUÇÃO 

TON.ELADAS ) 

3.061.216 

4.152.950 

4·~279.453 
- --- . - -

4.787.121 

5.213.040 

7.270.000 

7.166.000 

8.952.000 

FONTES: IBGE. Anuário Estatístico do Brasil - 1983, 1984, 1985. 
AGRA, M. de L• Farias. Alguns efeitos sócio-econômicos do 
PrÕ-Ãlcool na Paraíba. e. Grande, Dissertaçao de Mestrado 
Ü. Feder~l da Paraíba, 1982, p. 19. 

"' 
N 



Outr~ processo agr~rio conducente a curto e 

mêdio prazos à. c6nce'rttràção nas explorações agríc.o,las e r!_ 

d u ç ão no s u p o r te d e · p ~ .. P u 1 a ç ~e s d e 11 t r o d a s u n ida d e s· pro d u t ~ 

ras, e o denom.fnado ~ pé~cuâ t i.z açã(> ,;- que atinge o agreste e 

Brejo, e o Sertão. A tabela 14 .permite avaliar quanti

tativamente o fen~meno, que no imbito das unidades produti 
-~ 

vas significa a eliminação/dimi~uição das áreas de culti 

vos, de subsistência (milho, feijão) e algodão.
20 

Ainda 

que inexpressivas em comparação ' is pastagens naturais, as 

pastagens p~antadas em seu crestimento de 1970 a 1980, re

velam o processo de expansão/mo4ernização do criatório (ta 

bela 15). 

Contudo, deve-se observar, que comparado aos 

resultados dos censos de 1920, • 1940, a participação do 

~ebanh-0 bovino fta Paraiba, no rebanho nacional, i sensive! 

mente menor em 1984: em 1940 .importava em 1.77%, e em 198~ 

0.8~%.21 
Por outro lado, as_: terras irrigadas, no decê~ 

ni-0 1970/1980, no estado, cresc~ram apenas 34%, observan -
1 

do-se ainda, para diversa~ mic~~rregi5es do Sertão e Agres 

d . . . - • . 22 -te, 1m1nu1çoes de areas. 

A referida expansão do criatório, ao lado de 

outros fatores, te~ solapa~o o arranjo sócio-estrutural de 

suporte da produção algodoeira, cultura por excelência do 
! 

Agreste e Sertio paraibanos. Vi~ando capitalização rápida 
1 

e segura, diminuição de problem~s trabalhistas, as grandes 

e midias unidades - fazendas - diminuem. a presença de par

ceiros e arrendatár.ios peqtJenos :produtor.es, que tradicio 

nalmente dedicavam-se ao trin5mio algodio-milho-f~ijão. O 

Algodão, que em 1960 represent~ti 43.6% "do valor bruto da 
,, • ! 

p~odução da Para1ba, passou em ~970 a representar 25.2%. e 

em 1980: 17,7%. 23 
BRAGA observ~ ainda os baixos níveis de 

produtivi·dade, e o atraso tecnológico da cotonicultura, 

quando comparados a padr~cs nrc i onais, e afirma haver uma 
- 2 4 

esta~naçao na mesma. A Tabela 16 expoe o comportame~ 

-to desta a~ividadc . agrícola. na jaraiba e no Nordest~ do 

país. 
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TABELA 14 
PARAÍBA. 
REBANHO BOVINO SEGUNDO MESO E MICRORREGIÕES. CRESCIMENTO 
1970 - 1975 - 1980 

MESO E MICRORREGIÕES 

Sertio paraibano* 

~lR**-Catt,lC: do Ro('ha 
HR-Seridó Pjraibano 
~IR-CarimatatÍ 
~IR-Sertio eh· CafazL•irlls 
~lR-Alto Piranhas 
~lR-Cariris Velhos 
~IR-Ser~a do T0ix~ira 

Agreste e Brejo paraibanos 

~IR-Piemonte da Borborema 
MR-Agreste d :1 Borborema 
~[R....,Jfrl, jo par ~1 i kmo 
~IR-:\g ro-past.iri l d .. 1 baixf1 paraiba 

Litoral 

~lR-Litoral paraibano 

. TOTAL 

. . 
FONTE: lBGE. Censo Agropccu~rio: Paraíba, 1970,1975, 1980 

* - mesorregião 

1970 

N'OMERo·nE 
CABEÇAS 

565.398 

50. 723 
23.352 
35.790 . 
83.816 " 

t89.418 
162.069 

20.230 

263. 943 . 

100.954 
88.268 
22 .462 
52.259 

36.607 

36.607 

865.948 

1975 

NllMERO DE 
CABEÇAS 

770.697 

68. 922 
30.508 
51.283 

110 .143 
265.586 
207.395 

36.860 

345.320 

133. 796 
115. 946 

32.829 
62.749 

47.057 

47.057 

1.163 .074 

1980 . 

NIJMERO DE 
CABEÇAS 

832.608 

72 .867 
27.657 
57.504 

139.180 
276.612 
209.734 
49.054 

400.364 

146.083 
116. 758 

49.608 
87. 915 

61.109 

63.109 

1.296.081 

e 

crescimento 
te banho -
1970/i980 

(%) 

47~26 ., 

43.66 
18.44 
60.67 
66.05 
46.03 
29 .'41 

142.48 

51.69 

44. 70 . 
32.28 

120.85 
68.23 

72 .40 

72.40 
: 

49.67 

• 
OI 



TABELA 15 

PARA[BA 

CRESClMENTO DAS PASTAGENS PLANTADAS 

SEGUNDO ~ESORREGlÃO 

1970 - 1980 

MESORREGCÕES 

Scrt~o paraibano 

Agreste e Brejo paraibanos 

Litoral paraibano 

Total · 

'1970 / 1980 

{ % ) 

143.45 

200.38 

134.95 

. 171. 80 

. ~ . , 
FONTE: IBGE. Censos Agropecuar1os: Para1ba , 1970,198( 



TABELA 16 

NORDESTE DO BRASIL . PARAfBA 

PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM CAROÇO (ARBÓREO E HERBÁCEO) 

1973/1984 

ANOS NOROESTE PARAfBA 
DO 

BRASIL (ton) 

(ton.) 

1973/74 123.887 

1974/75 642.466 107.670 

1975/i& 499.913 84.037. 

1976/77 671.791 123.544 

1977/78 690.803 120.198 

1978/79 451.105 114.994 

1979/80 384.024 74.539 

1980/81 332.769 58.783 

1981/82 437.293 52.280 

1982/83 239.631 46.561 

1983/84 239.946 

FONTE: BRAGA, M. G.S. A Crise da Cotonicultura ... 
ob. cit. pp. 2o - 21. 

'° ..... 
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Entende~Je,. aq~i, que o pequeno 
;·.... ~ ... ' - .: . ;'.. . . 

vidade tradicibrtalmente geminada is pequenas 

colas, tenha s~ .cons ti.tu Ído mais e mais .. numa 

de reprodução ' do . e~-irà'°t'ó ~ocial .'2c
5 

comircio, ati 
. . : . ·· · •:\''· "' 

unidades agrf 
· .. :. 

alternativa' 

A compreensão da modernização no âmbito do 

criat5rio e agri~ultura no Agr~ste/Brejo e Sertão parai~a

nos, requer a apreensão da natureza de ''manchas" 26 com que 

se processa, a nível espacial. Hi grande heterogeneidade 

para uma mesma cultura, e ent~e estratos semelhantes de 

agricultore~, de ~udanca nos processos ticnicos.
27 

DUQUt, 

examinando a moderriizaçio no criat5rio, no município de 

Serra Branca~ microrregião do C•riri paraibano (sertão de 

estado), observa que, ao lado do uso das capineiras irri

gadas persiste e "se afirma na sua forma extensiva". 28 SA 

iAIVA surpreende a . diferencial absBrçio tecnol5gica na pr~ 

duçio do sisai, produção sit~~da no A~reste/Brejo e Sertão 

paràibanos, e o fenômeno da "feira de candangos", onde pr~ 

prietirios exploradores do agav• negociam força-de-traba -

lh d , . d 29 o presa por 1v1 as. 

l.c.2. ELEMENTOS DA ECONO~IA URBANA •A REALIDADE ES

TADUAL 

Um traço marcante na natureza das atividades' 

urbanas, no territ5rio paraibano, i a dominincia dos pequ~ 

nos estabele~imentos, ao lado da grande concentração que 

a~resentam, acompa~h~ndo a bipolaridade urbana existente -

Joio Pessoa, e Campina Grande -, nestas duas cidades. 

A at~vidade comercial, registrada pelo Censo 

de 1980, dispunha de quase 95% dos seus estabelecimentos i 

forma de sem constituição físi_~~ l.':1.!L~-~~ .~ !.i_rm~ indivi-

. <lua..!_, v'ia d·e regra os menores estabelecimentos (Tabela 

17), e que significavam cerca.de 4/5 da m~o-de-ohra do se 

tor. Examinando os estabelecimentos segundo grupos de pe! 

~ soal ocupado, exp~essa-se com mais· clareza est~ aspecto e! 

trutu~al do com~rcio. Os estabelecimentos que ocupavam ate 
, 
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TABELA 17 

PARA[BA 

ESTABELECIMENTOS DO COM~RCIO VAREJISTA SEGUNDO CONSTITUIÇÃO JURfDICA, COM INDICAÇÃO DE 

M~DIA ~ENSAL DE PESSOAL OCUPADO. 

1980 

NlJMERO DE ESTABELECI M€DIA MENSAL DO PES--
CONSTITUIÇÃO JURfDICA TOS SOAL OCUPADO . 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

Sem Constituição Jurídica 13.350 52.86 20.202 38.62 

· Firma individual 10.330 40.90 20.095 38.42 

Sociedade por cotas de respons. limitada 1.178 4.66 7.074 13.53 

Sociedade em nome coletivo ou solidário 203 0.80 1.380 2.64 

Sociedade - 93 anonima 0.37 3.163 6.05 

' Demais formas • 103 ~ .-4>. 41~ ~85 0.74 

TOTAL ·25 .25 7 100.00 52.299 100.00 

FONTE: 1 lBGE. ~~. Com(!rcial: Paraíba - 1980 

o 
o 



TABELA 18 

PARA[BA 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS SEGUNDO GRUPOS DE PESSOAL OCUPADO, COM INDICAÇÃO DE M~DIA 

MENSAL DE PESSOAL OCUPADO · 

1980 

NllMERO DE ESTABELECI - .PESSOAL OCUPADO . 
GRUPOS DE PESSOAL OCUPADO TOS 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

i Pessoa 10.899 43.2) 10.899 20.12 

2 Pessoas 10.342 41.05 20.251 j 7 • 3!J 

3 - 4 Pessoas 2.807 11.14 10.816 19.97 

5 e mais pessoas . 1.144 4.54 12.208 2.2. 54 

TOTAL 25.192 100.00 54.174 100.00 

FONTE: IBGE. Censo Come rcial: Paraíba - 1980 

o 
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6 pessoas, rep~eseptaram 95% dos mesmos, ocupando cerca 

de 77% da força d-e t_t:-aba.lho no . comércio (Tabela 18). 
30 

.r: 
Contudo, o entendimento compreensivo do setor apo~ta no 

sentido da emergência; · no.s . fins da década de 1970 -~- · e nos 

anos de 1980, - ~e : ~i~ril~s lojas ~;departamento, em João 

Pessoa e Campina Grande, filiais de redes de abrangência' 

nacional/regional, com organização "industrial" . do 

lho e administração. 

Os resultados censitários acerca dos 

traba 

servi-

ços, nao demonstram caráter diverso. Os estabelecimentos 

empregando ~ pessóa, eram cerca da metade do total (Tabe

la 19), e os empregando até 4 pessoas aproximadamente' 

94%, empregando em tor~o de 66%. do pessoal no setor. Não· 

se pode, contudo, obscurecer a evidência de grandes esta-

belecimentos na atividade, como se pode ver para os que 

ócupam 100 e mgis pessoas, com média de 340 empregados por 

estabelecimento. (Tabela 19); a ligeira elevação do n~ 

mero médio de empregados, por estabelecimento, entre 1975 

e 1980, acredita-se aqui que deva ser debitada a presença 

de gran~es unidades, e não a uma repadronagem geral no 

perfil de todo o setor. De fato, na classe de serviçosque 

inclui as oficinas de reparo, manutenção de bens em ge-

ral, o incremento no mesmo pe~Íodo, para o número ~e es-

tabelecimentos, foi de 124;02%, iriferio~ desta forma aos 

102.16% para o pessoal ocupado, diminuindo assim, da esp~ 

cífica classe de serviços mencionada, o número médio de 
. 31 empregados por estabelecimento. 

Os estabelecimentos industriais -sao, nao so 

dominantemente peq~enos, m•s também sao ~oucos os com nu

mero de pessoal ocupado elevado. Os que ocupam até 4 pe! 

soas, eram cerca da metade dq .t·otal; e estes, adicionados 

aos estabelecimentos que ocupam· de 5 a 19 pessoas atingem 

mais de 90%. 

Certo que muitas industrias de porte, ~stabe 

teceram-se - praticamente em Campina Grande e Joio Pessoa 

-·no fim da década de 1960 e décad.a de 1970, sob o influ

xo dos financiame~tos geridos pela SUDENE ~ . Supcrintend~~ 



TABELA 19 

PARA[BA 

ESTABELECIMENTOS DE SERVlÇOS SEGUNDO GRUPOS DE PESSOAL OCUPADO, COM lNDlCAÇÃO DA M~DlA 

MENSAL · DE PESSOAL OCUPADO 

1980 

NOMERO DE ESTABELEClMEN PESSOAL OCUPADO -
GRUPOS DE PESSOAL OCUPADO TOS . 

ABSOLUTO '% ABSOLUTO % 

1 - Pessoa 5.850 49.75 5.850 20.49 

2 - Pessoas 5.233 44.50 13.027 45. 6 1 

5 - 19 Pessoas 606 5.15 4.383 .15.35 

20 -99 Pess oas 61 0,52 2.233 7.82 

100 e mais pessoas 9 0.08 3.064 10.73 

TOTAL 11.759 100.00 28.557 100.00 

- · 

FONTE: lBGE. Censo de Serviço s: Paraíba - 1980 

o 



TABELA 

PARAÍBA 

20 

NÜMERO ·DE ESTABELECIMENTOS E PESSOAL OCUPADO NOS 

SERVIÇOS: CRESCIMENTO 

1975/1980 

DISCRIMINAÇÃO 

N9 de Estabelecimentos 

Pessoal ocupado 

1975 

6.218 

13. 929 

1980 CRESCIMENTO 
1975/80 

( % ) . 

11. 785 89.53 

28.557 105.02 

FONTE: lBGE. Censos dos Serviços: Paraíba - 1975-i980. 

o 

• 



TABELA 21 

PARAÍBA 

ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS SEGUNDO 

GRUPOS DE PESSOAL OCUPADO 

1980 

GRUPOS DE PESSOAL 
ESTABELECIMENTOS 

OCUPADO ABSOLUTO 7. 

De 1 a 4 Pessoas 1.686 48.50 

De 5 a 19 Pessoas 1. 45 5 41.86 

D t! .2 0 a 99 Pessoas 271 7.80 

100 e ma is Pessoas ·64 1. 84 

TO TAL 3.476 100.00 

FO NTE: IBGE. Censo Industrial: ·Paraíba - 1980 

o 
UI 
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eia do Desenvolvimento do Nordeste - ~través do denomina-

do 34/18, e outras facilidades, contudo a partir . de 1979 

começaram diversas a encerrar suas atividades. Em Campina 

Grande, cidade do estado com maior número de estabeleci -

mentos industrias (Tabela 22), verificam-se fechamen-

tossucessivos de indústrias maiores e médias (WALLI'G, meta 

lÚrgica; SANBRA, ligada a ~eneficiamento do ~lgodã6; p. 

exemplo), e encaminhou-se a atividade no sentido do resta 

tabelecimento do amplo domínio de fábricas de alimentos 
- . 32 textil e couros. 

A curta exposição do caráter estrutural da 

economia estadual, e de alguns dê seus processos de alte

ração, permite de certa ~aneir~ inferir que, se de um la

do há uma fração da renda concentrada, por outro, e que 

parece majs importante para o presente estudo, há . uma enor 

me dÍspersão dos rendimentos, vi~ salários - cujos níveis 

se determinam nu~a situacão vis~eral de desemprego e 

pequenas ati~idades, configurando um amplo perfil de ~on

sum~ sócio-ecológicamente no âmbito do pequeno comércio 

de massa. 

A Tabela 23, que se reporta a rendiment~s 

familiares médios mensais, mostra a~ possibilidades res -

tritas, enxutas, da demanda. Praticamente a metade das f~ 

mílias, · apresentam rendimentos de até 1 salário-mínimo. 

Compreendidas em rendimento d~ ·até 5 salários, 

aproximadam~nte 9 : /10 das famílias. 

estavam 

2. ASPECTOS SÔCIO~ECONÕMICOS-ESPACIAlS DA ClDADE DE CAHPC 

NA GRANDE. 

. 
Acida.de de Ca_mpina Grande situa-se a cerca 



TABELA 22 

PARAÍBA 

MUNICfPIOS POR ORDEM DE IMPO~TÃNCIA 

DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS (NÜMERO) 

1985 

MUNICfPIOS 

Campina Grande 

Joio Pessoa/Santa Rita/Bayeux* 

Patos 

Sousa 

NtlMERO DE 
ESTABELECIMENTOS 

72 7. 

687 

132 

110 

FONTE: FEDERAÇÃO DAS INDtlSTRIAS DO ESTADO DA PARAfBA . 

. CADASTRO INDUSTRIAL DA PARA[BA, 1985. 

Campina Grande. 

* Municípios que formam a cidade de Joio Pessoa 

expandida. 

o ... 



TABELA 23 

PARA !BA 

FA~l(L[AS RESIDENTES EM DOMICfLIOS PARTICULARES, POR REN 

DI~ENTO M~DIO FAMILIAR 

1980 

RENDIMENTO M~ÓIO MENSAL 

EM SALÃRIO-M[NIMO 

Até 1/2 Salário-Mínimo 
Ma~s de 1/2 a 1 Salário-Mínimo 
Mais de 1 a 2 Salários-Mínimo 
Mais de 2 a 5 Salários-Mínimo 
~ais de · s a 10 Salários-Mínimo 
~3is d~ 10 Salirios -Mínimo 
S/Rendimento/ S/declaração 

TOTAL 

· IMPORTÃNCIA RELATIVA(%) 

% 
SIMPLES 

21. 06 
26.81 
2 3.:; 3 
15.64 
4.15 
2.92 
5.49 

100.00 

% 
ACUMULADA 

21.06 
47.87 
71.80 
87.44 
91.59 
94.51 

100.00 

FONTE: IBGE. Ce nso Demográfico: Paraíba - 1980 

o 
CD 
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de 120 quilõmetros da c a pital, .João Pessoa, sendo cortada 

pela BR-230, rodovia · eixo que integra o estado da Paraíba 

de l~ste a oeste, isto é, desde o litoral canavieiro até o 

sertão extremo oeste paráibano. A posição de Campina Gran

de se . dá just~mente na faixa agrestina intermediária, en-

tre estas duas areas mencionadas, desempenhando a cidade 

sua influência sobre as microrregiões do Agreste/Brejo e 

Sertão, com particular ênfase, ainda que suas relações se 
. 33 

estendam ao sul do Ceará, e do Rib Grande do Norte. 

Do ponto de vista do seu conteúdo econômico, 

a area enfática de relações da· cidade carac t eriza-se pela . 

policultura/gado, no Agreste e Brejo, devendo-se observar 

a tendência ."mono cu 1 tu ra" nos ·processos de expansão da ca

na de açucar, e da pecuária, como se fez referência ainda 

neste capítulo; e no sertão, pela combinação gado/algodão/ 

culturas alimentares, sob fort~ .crise da articulação so

cio-estrutural de sustentáculo desta combinação - parceri~, 

arrendamento, moradia, e ·expansao do criat6rio, o que 

ficou reterenciado também já neste capítulo. Deve-se obser 

var que, no Agreste/Brejo, área de contorno imediata a 

Campina Grande, cristalizou-si um imbito .de pequenos prod~ 

t~res, quer como pequenos proprietários rurais, o u como 

paiceiros/rendeiros, com padrões de família numerosa, e 

forte emigração - particularmente n~ Brejo -, para cidades 

regionais e sudeste do país. Uma larga tradição de pequeno 

comércio, em feiras pr6ximas, ou almocrevando em penetra -

ção ao sertão do estado da Paraíba, Rio G. do Nor~e •. Cear~ 

conduzindo rapadura, aguardent~, farinha de mandioca, tra

zendo carne ~eca, queijo, couro, etc. 

Pela sua dimensão e área de relações, no inte 

rior da Paraíba, e do chamado nor~este oriental, o que se 

construiu num longo processo • . em que exe rc e u função d e c o n 
. - 34 .. tacto inter-arcas no conjunto de um mdd~ln ex po r t ad o r 

algodão. si sal - e. Grande se enquadra na categoria das . 
e L 

dades secundáriis na rede de cidades rcgíonal, abaixo d e 

Recif~, Salvador, Fortal e ~ a . . 
O ·e r \~se i me n to/~ e stação d a c.i d ; 1 d\' s e 

. . . 
in1 c 1a no 
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século XIX. A princípio, o que mais a . caracteriz~ do pon

to de vista funcional é - ~ comirci~ do gado, que se · reali

za através da forma feira. Mas também coleta algodão, co~ 

ros, alimentos, em sua área de influência, que se amplia

ra com a abertura na segunda metade ~aquele século da Es

trada Real, que partindo da então capital da Província, 

Paraíba - hoje João Pessoa-, tinha ponto te~minal.a oes

te em Cam~ina Gránde. Paí ;aiam . duas estradas de botadas 

· e tropas de animais de carga; uma ~ara ~atos, a oeste, s~ 

.guindo em direção ao sul do Ceará; e outra para Nordeste, 

d - . d 35 . - d l º no rumo o sertao do Rio Gran e do Norte. Alem a . 1ga-

ção litorânea com João Pessoa, note-se também o velho ca 

minho de animais, passando por Mogeiro e Itabaiana, em di 

reçao ao Recife. 

Milller considera que em 1907 inicia-se .uma 

profunda ampliação da importância comercial da cidade,por 

conta do reforço i sua su~ funçã~ que traria a estrada 

de ferro, cujos trilhos a ~la chegariam naquele ano, li -
.. . 36 

gando-a ao Recife e a Joao · Péssoa. Um novo impulso ad-

viria da abertura de estradas pelo IFOCS (hoje DNOCS), ro 

doviirias; a penetração dos caminh5es, e o crescimento da 

d . d . . 1 1 1 d- 37 dº . eman a 1nternac~ona pe o a go ao ~ ao que se a 1c1ona-
. - . 38 

ria a expansão do sisal no começo da decada de 1940. 

As décadas de 1940 e de 1950 - nesta até 

meados - corresponderiam ao auge da inserção da cidade, co 

mo subarticuladora a nível regional, na antiga divisão in 

ternacional do trabalho, verificando-se neste período as 

: mais elevadas taxas de _ crescime~to ~a sua população nas 

Últimas décadas (Tabela 24). Mas, ao mesmo tempo, e o 

início da grande transferência ·de população trabalhadora; 

para o sudeste do pais, em cuj~ frente pioneira paulista 

MONBEIG os descreveu na década de 1940 39 . 

Como consequ·ência da ci cada função, expandem 

-se os estabelecimentos de comércio e de cré·dito. MELO ob 

servava nos meados da década de 1950, que a indústria não 

adqu.iria . relevo. A volumosa quantidade de- algodão e sisal 

que Campi~a Grande recolhia, de"áreas que transcendiam -a 



TABELA 24 

ClDADE DE CAMPlNA GRANDE 

CRESClMENTO DA POPULAÇÂO 

1940 .;. 1980 

ANO POPULAÇÃO 

1940 34.343 
' 1950 72.464 

1960 116.226 

1970 164.864 

1980 222.229 

CRESClMENTO 
DECENAL 

( i.) 

111. 00 

60.39 

41 . 85 

34.80 

FONTE: lBGE. Sinopses dos Censos Demográficos: 

Paraíba. - 1960, 1970, 1980 

N 
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Paraíba, . ~i~igia~Je à exportaçio. O que se instalava era 

uma indústria de ; ~e~efj~iamento pri~eiro (benefici~mento' 
de fibras, extraçio · d~ .· ~l~o de caroço ~e · algodio, -· alguns -. . 

curtumes) _ e fábricas de mercadorTas de consumo popular 

(sabão. p. ex). O comircio de intermediaçio exportadora é 

que era a base füncional da cidade. 40 

No começo da década de 1960, CARDOSO já ava-

l . d 1 . fl - . 41 
ia o ataca o em gera como lastro de sua 1n uenc1a. 

42 
Na metade desta década - 1960 · - ocorre a crise do agave , 

que ad1ciona.Jia às -dificuldades do algodio, exerce um eféi 

to depressivo profundo sobre a agricultura que lhe envia

va as mercadQrias, e portanto . sobre a circulaçio na qual 

a cidade era participe. 

O setor de atacado em geral, na cidade, man

teve-se, consti~uindo-s~ na funçio central de longo alcan 
43 ce. 

A a~aliaçio da força de trabalho, por setor 

de a~ividade, no município, indica-nos a dimensão relati-

va do terciário, e os sucessivos fechamentos de 
, 

industrias 

já referidos ~a primeira parte deste capítulo e a quase 

paralização da constr.ução civil ~profundou. sem dúvida, a 

importância do setor (Tabela 25). 

De 1975 para 1~80, oa estabelecimentos de 
• • • • . . . 44 

serviços no mun1c1p10 aumentaram em 63.7%. 

Bates serviços - esta~elecimentos - sao em 

cerca de 7/10 representados por lanchonetes, bares e simi 

l~res, e oficinas de .reparo de veículos~ aparelhos elitri 

.cose mecânicos. Si·o em maioria esmagadora pequenos esta-

belecimentos, o que não ·exclue a existência de grandes 

formas . (Tabela 26). 

Sem redizer o que se expos na parte 1 deste 

capítulo, -cumpre apontar a imensa quantidade de mercea -

rias minúsculas, espalhadas pelos bairros da cidade, e e~ 

grossando esta multidão do pe~ueno comércio, os ambulan

t~a e feirantes, çoexistentes com ~ varejo de grandes fir 

. mas nacionais, à forma de lojas de departamento. 

Os resultados . do Censo D~mográfico de -1980, 



TABELA 25 

CAMPINA ÇRANDE. 

PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS QUE TRABALHARAM NO · ANO 

DE REFER~NCIA POR SETOR DE ATIVIDADE 

1980 

SETOR DE ATIVIDADE 

A~ropecuár_ i a/Extrativismo 

Indústrias 

Construção Civil 

Comércio/Transporte/Adm. 

Ptib l ica, etc. 

TOTAL 

IMPORTÃNCIA 
RELATIVA 

(%) 

9.75 

17.40 

9.84 

63.01 

100.0 

FONTE : IBGE. Censo Demográfico: Paraíba-1980 



TABELA 26 

CAMPINA GRANDE 

ESTAHEJ.ECIMENTOS E PESSOAL OCUPADO SEGUNDO CLASSES DE SERVIÇOS 

1980 

CLASSES DE SERVIÇOS 

Alojamento e alimentação . 

Reparo, nµlnutenção; confecção sob 

medida 

Serviços pessoais e higiene pes

soal 

Radiodifusão, TV, diversos 

Serviços auxiliares diversos 

Serviços de imóveis 

TOTAL 

IMPORTÃNCIA RELATIVA 
( % ) 

EST.ABELECI
TOS 

29,85 

40.89 

10.29 

3.43 

13.50 

2.04 

100.00 

PESSOAL OCU -
PADO 

29.24 

37.43 

6.98 

6.68 

15.74 

3.93 

100.00 

FONTE: IBGE. Censo de S~rviços: Paraíba, 1980 
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indicam que 81,.5•% c:tas familias residentes em do.mie í 1 ioa 

particulares perceb.iaa rendiinento médio mensal .familiar 

de atê 5 aalá.r;io.a••.in'iao 4
-
5

, o q".e conduz à ~preciação que 

foi feita piginas atris, com base ~a Tabela 23. 

2.a ; A ORGAHlZAÇlO lNTIRNA DO ESPAÇO URBANO 

A estruturação int~rna da cidade de Campina 

Grande operou-se sob o comando da sua função comercial, 

recep~Qra/emissora de .mercadorias do/para o sertão (a oe!_'. 

te), o Brejo (a Nor-Nordeste e Norte), e o litoral (Reci

fe e Joio Pessoa, a leste). MULLER em 1951 constata a 

imensa concent~açio comercial na rua Joio Pessoa, tradl 

cional caminho em direção ao sertão do estado (oeste) e o 

•longamento reaidencial que •e procedia neste ~entido. Re 
:·~ 

feri•-•~ tam~ém j ~xpansão residencial na seqUincia do 

caainho . comercial para o Brejo, microrregião contigua, as 

sim C:oao seguindo a .e• trada que 1 iga à capita 1 (João Pe s-
46 •o•>· Ã época, no centro da ~idade, os eatabelecimen 

toa c:le comércio/serviços não exerciam domínio exclusivo, 

diyidindo espaço em casas terreas, ou de 1~2 pavimentos, 
• d- • 4 7 com res1 enc1as. 

O comércio várejista se concentrava no chama

do "centro", ~ujas ruas mais importantes eram as Venincio 

Neiva, _ Maciel Pinhei·ro, área. da .feira, e a rua que cond·u

zia ao ~aminho oeste (serião), rua Joio Pessoa~ esta so -

bretudo concentração do atacado~ Este ~ltimo tipo de co 

mérci~ apiesentava ainda outr~ área ~e concentraçio: em 

torno da estaçio da ~strada de ferro, em cujo iocal tam-

bém se concentravam alguns estabelecimentos industriais, 

de natureza j~ raferida neste capítulo. Estabelecimentos 
48 industriais, alguns tambim havia no caminho para oeste. 

Por êntio, ipoca de intenso crescimento ( ver 

tabela 24), a cidad~ teria r e cebido a abertura de al 

gum~~ a~enidas, no centro, dando-lhc · modificaç~~~ de fi 
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sionomia. 

~tê os meados de 1960, nao se observam modifi 

caçoes sensiveis na estru~uração da cidade, e, numa ava 

liação mais rigorosa se pode afirmar, que a organização 

radio-cêntrica, com raios orientados pela função comercial 

da cidade, permanece. 

As mudanças que ocorrerao no fim da década 

de 1960 e década de 1970, · esquem.atícamente são: a expan

sao das indústrias no sentido s~l (a partir do antigo l~ 

cal de concentração próximo ~ estação da estrada de fer

ro), seguindo o rumo da BR-104 em direção a Caruaru (PE), 

tendo como limite o então instalado distrito industrial, 

nos limites da área urbana; aí também construíram-se 5 

conjuntos habitacionais (SFH); modificação sensível foi 

introduzida com a construção de grandes conjuntos residê~ 

ciais, ao longo da fachada oeste e sudoeste da cidade,com 

afastamentos variáveis da área urbana, e sem se situar ne 

cessariamente nas tradicionais saídas da cidade, antes 

mais afastadas delas, em trechos inter-eixos. A integra

ção dessas novas áreas de função residencial se realizou 

mediante construção de perimetral, ou vias ligando-as aos 

~ixos tradic~onais, e progressivamente fs interstícios e~ 

tre estes conjuntos e a area preenchida de residênciasvem 

sendo ocupados. Observou-se, também, no caso da educação, 

e saúde, alguma desconcentração dos estabelecimentos, no 

rumo dos bairros. Ainda que sejam notados pequenos nu -

cleos de comércio nos bairros., a atividade propriamente 

se expande como mancha de ~l~o a partir do antigo centro, 

por suas áreas contíguas, expulsando/coexistindo com a 

função residencial. 

A organização atual do espaço da cidade, in-

d . d . ..1 • f 49 terno, po e ser sumariamente escrita ~a seguinte orm~ 

1. zona de com~rcio e serviços central, ondt• 

no que respeit~ i primeira atividade estio contfguas as 

funç5es de atacado e varejo; i onde csti<>, salvo algum 

'"posto de serviço" em r(•parti~:io ptÍbli-ca à causa do volu

me da folh~ de pagamentos, todas as a~~~1wi:1s hanc;Írias. 
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! , a sona· éentrar,-' o· local .de concentração do coaércio ~· 

bulante. 

2. A sona 'Com· maior preae~ ça de , indÚ•i ri~u, j 4 
··:·· . . ~'\: ' ;·" ··- .. • ,. 50 ... · 

referida,' perme~da.:,~_de>re a·1denc 1.a-:a. . 

3. 1 a aaplamente horizontalizada, e diverai

ficada do ponto . de viata a~cio-econ~aico, zona . reaiden . · -~ 

cial. Oa conjunto~ reaidenciaia, coa recuraoa advindos 

do Siatema Financeiro . da Habitação (SFH) aituam-ae, em. g~ 

ral, ria periferia ·geográfica . da cidade, em numerosos 

h • • 51 aaa coao aanc a ~ione1ra. . . 

lntreaetidaa em áreas de ocupação antiga, 
. 52 

na periferia geográfica, as favelas , ou reaidências 

alto padrão. 

ca 

~ 

ou 

de 

Ea geral, aa condiçõea habitacionaia e · d•' 

.infra-estrutur_a, são g·raves. A rede de esgotos correspon-· 
-de• 1940. Desta iaaneira, quaae to.da~cida\:le- à exceçao 

de .exígua área central - está . submetida ao escoamento de 

eagoto~ i auperfície, . que eapo~a em baldi~s e áreas mais 

baixa•· daa ruas, orientando-ae para os açudes existentes 

na cidade, e para aflu·entes · do rio Paraíba. Os novas con

j~ntoa : habitacionais· tea a aeaaa .caracteriatica. Quanto à 
. . 

. coleta ·. do .lixo, a aapla periferia apresenta a · paisagem de 
. ' 

iaenaaa aontes ' de detrito·• · acuaulando-se aa . llar-g:ena 1. de 
• • • • • ! 

riacho• • baldios .. Por outro lado, ·quase ·4/5 das vias da 

cidada, não possuiaa revestim.ento.·53 
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• CAPCTULO III: O COKtRCIO AMBULABTE NA CIDADE DE CAMPINA 

GRANDE 

1. O ·AMBULANTE NA IMPRENSA LOCAL 

Com o fim de informar este trabalho, foi proc~ 

dido exame na Coleção de Jornais do . Diário da Borborema, que 

e, pela sua tiragem, praticament~ o unico diário da cidade 

de Campina Grande, e circula por todo o estado. O período 

coberto está compreendido entre 19 de setembro de 1984 e 30 

de junho de 1986. A sistemática do levantamento consistiu na 

identificação de referência de capa ao assunto ~ isto e, 

na folha 01 ~, o que se prejulgou indicar importância atri 

buída ao assunto pelo ·orgão de comunicação, após o que se . 

examinou a matéria interna po~ventura existente. 1 

No período, verificou-se que o assunto constou 

em capa 20 vezes, todas com foto (s), e e~ alguns casos co 

mo notícia de primeiro destaque. 

l.a. O CICLO AN~AL DO COMfRCIO AMBULANTE NA IMPRENSA 

·As-matérias da imprensa, revelam que o comér 

cio ambulan.te se intensifica nos meses finais do ano, culmi

nando com as festas de natal e an6 novo. Trata-se, certamen 

te, de uma vivificação qhe.corTesponde ao comércio varejis

ta de bens de consumo em geral, no que participa a ~odalida 

de em estudo. Como a demanda ~or bens de consumo p~ssoal se 

eleva, a estrutura comercial correspondente varejista se 

aciona no sentido de capturá-la, e bem que a carga confli -

_tuosa seja permanente ao longo de todo o ano, entre os dois 

elementos estru~urais do com~rcio varejista, pode-se afir -

mar que o subjacente se mos~ra com cvid~ncin nos rcf,~ridns 

meses. 

g por então que se verifica, ano a ano, a roti 

na de ofícios dos orgãos loji~tas à prefciitura municipal, 

solicitando desta, p~ovid~ncia~, no sentido de controlar o 

comércio_ambulan~c .. Em 198~, a edição do Di~rio da Borborc-
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ma de 03 de dezembro apresento~ notícia de casa, com desta

que e . foto, tendo por título Lojistas Querem tirar os Carne-
~ . 

los, e legenda de foto "Os Camelôs estão invadindo as calç~ 

das ~ concorrendo com as lojas'', em que informava de ofício 

enviado pelo Clube dos Diretores Lojistas e pela Associação 

Comercial de Campfna Grande, i prefeitura, pedindo que esta 

adotasse providências enérgicas para tolher a proliferação 

de camelôs no centro da cidade, que estaria crescendo de 

forma intole~ivel, prejudicando os estabelecimentos regula

rizados, recolhedores de impostos e que ofereciam empregos. 

Em matéria interna, o jornal relata o reconhecimento pela 

presidência·do Clube dos Dire~ores Lojistas de que os .ambu

lantes são um problema social, mas que estavam a resistir, 
I 

e desrespeitar as normatizações da prefeitura. A mesma mate 

ria indica que a citada Associatão Comercial enviara outro 

ofício, e a municipalidade mantinha-se omissa ao problema: 

Além das duas mencionad~s a~socia~Ões, d l rigiu-se i munici

palidade também o Sindicato do Comércio Varejista de Produ 

tos Farmaceuticos Teriam encontro, estes orgãos, com a Se 
. - 2 · 

cretaria de Serviços Urbanos, para examinar a questao. 

No ano de 1985, a rotina preventiva par~ce ha 

ver começado com mais anterioridade. A 24 de setembro, o 

diário . mostra o · seguinte título de matéria de capa: Com a 

Aproximação do Natal os Camelôs Começam ~ Tomar ~ ~· e 

como título da matéria iitterna· : "Associação declara guer-

ra c o n t r a c ame 1 ô s c a m p i n e n s e s " . A As s o c i ação Come r c i a 1 e n 

viará documento i municipal~dade pedindo rígida fiscalização 

contra a "co~tumeira invasão dos ambulantes". 3 

Mesmo sem r~(erências explícitas is te lações en 

tre as associações comerciais e ·a prefeiiut~ municipal, as 

notíci~s sobre ~ c~mércio •mbul~nte adquirem nos meses fi-

nais do ano um conte~do particular~ent~ enf~tico. Em novcm -

bro de 1984, a~rescnta-sc ·como título de mat~ria de capa: 

qu<.' -as 

perspectivas de "lucros", " . "d .1 d .... li e a. pass tv i. :i.ic o · m11111c Lp10 , es · 

timulam a ."literal invasão do çentro" por camelôs; os tran -

seuntea estariim. irritado~. 4 Matéria interrta, na mesma edi 

ção, sob o título "O Centro foi tomado por completo pelos .ca 



mel~s", arirma que estes só se preocuparam em faturar, apr~ 

veitando a época natalina. 5 No.dia 26 de ·dezembro, finda a 

f e s ta d e na t a. l , o j o r na l. p u b 1 i c a e d i t o r i a 1 s o b r e o a s s u n t o , 

tendo por título "camel~'s", cuja notícia de capa que faz a 

chamada traz como título O Eterno desafio. 6 Em outubro de 

1985, a edição do dia 27 traz · à capa matéria sob título: 

Camelos Preparam Invasão. Haveria, para o diário, prejuízo 

para os transeuntes e comê-reio e~tabelecido "que tem Suas 

portas tomadas por lonas e bancos, repletos de quinquilha -

rias" .•• os praticantes do co~ércio clandestino, que encon

tram como mola propulsora · da · não repressão~ o grave desem -

prego que assola a cidade'• 
7 

Em 21 de dezembro, notícia de 

capa com título Comér .cio Entra em Pique de Vendas: "Além das 

lojas, os camel~s nunca venderam tanto no ritmo alucinante' 

Natal ••. Os ambulantes estão tirando o "pé da lama", como 

afirmou um deles".
8 

Observam-se na imprensa duas referências que 

poderiam . ser entendidas como componentes do ciclo anual: a 

época compreendida entre os meses de safra de frutas regio

nais (nov .• dez., jan., fev., mar., abr., maio ), e o 

período pré e carnavalesco, de cerca de duas semanas em fe 

vereiro/março. 9 

1.b. INVASÃO, EXPANSÃO E ACUIDADE DE OCASIÃO DO COMtRCIO AM 

BULANTE. 

A concepçao do ambulante como eleme~to estra 

nho i paisagem urbana central; manifesta-se de forma nítida 

no discurso da imprensa. Trata-se de uma compreensao eviden 

temente contraditória, posto que se ieconhece o fato como . 

"eterno desafio". Esta dupliçida~e, é, certamente, revelad~ 

ras da riqueza e.profundidade do fato, do jogo múltiplo de 

interesses, e neste âmbito da procura de uma paisagem urba 

na "estranha". 

Os ·ambulantes e pedintes sãô reduzidos a - uma 

so categoria, no que tange a invas~o inc~moda que realiza 

vam na cidade: " A presença de
0 

pedintes . . e ambulantes nas 

portas dos estabelecimentos comerciais •.• tem criado um qu~ 
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dro estarrecedor .e i~cômodo .•. ·Nas portas dos bares e rês 

taurantes sãd os pedintes que complementam a invasio da ur 

~e••. 16 Em Dezembro de 19~4, o jo~nal ' veicula .a opíniio de 

que, como se não bastasse" a invasão dos camelôs, agora era 
- 1 r a invasão ruidosa dos motoqueiros nos calçadoes. Ao lado 

do "fantasma" da invasio à época do natal, observa-se certa 

ciosidade, no que tange à preservaçio dos ambulantes, acer

ca de edificações que se destacam pela sua importincia, tais 

como o terminal Rodoviirio de Passageiros, e o prédio da 

Companhia Telefônica. O diário reclama do erguimento de bar 

racas próximas à Rodoviária, . em terreno público, "com ten

das disformes que contrastam com a suntuosidade do impone~ 

te prédio do novo terminal", era "a febre de aproveitar o 

espaço vazio próximo ao novo filão, que e a Estação Rodovi~ 
12 . - . ria". Tambem repele as barracas improvisadas vendendo li 

vros usados, televisões e rádfos usados, discos usados, na 

calçada da Companhia Telefônica, do "suntuoso prédio da 

Telpa", pnd.e poluiam sonora~ente pois os discos a venda eram 

de "gosto discutivel 11
•

13 
O jor.nal transcrevia opiniio da s~ 

cretaria municipal pertinente, de que com o fim dos servi -

ços de reforma ·de praça próxim~ (Clementina Procópio), os 

mesmos seriam deslocados para ela; ambulante ouvido p~la re 

portagem, s~bre·a transferência, dissera que garantia nao 

deicar o local: "porque não vou ficar escondido entre as ar 

d . • . d . . . 1 d .. • b li 14 v ore s e e 1 x.a r a q-u 1 , p e~ to o t e r m 1 na o ·o n 1 u s , . t r a n s -

ferincia esta que realmente nã~ veio a acontecer. 

·o orgão da imprensa observa um fenômeno que se 

caracteriza pela expansão pr.ogressiva de algumas unidade·s 

ambulantes:·De iní~io pequenas, ocupa~ um cartto exíguo da 

calçada, junto à parede, ~;ndo ã·.verida alguns cigarros. c~rt 
· f e i tos ; d e p o is , e o n s o 1 ida d_o ·o p oh to • p as s a m· · " a vender e 

• li l 5 
comprar .elctro-domésticos, .livros, violio •.• discos. Es 

se apont•r expans~o, está presante tamb~m em mat~ria que 

examina o que c.hama "invasão" do centro .pelos ambulantes de 

livros -diditicos usados, .que estariam . ji a incomodar livra

rias; vendedor ambulante afirmara à rt.>.potta~em: "Quem sabe 

sé num futµro próxi~o, ao 

jamos vendendo compassos, 

inv~s de ape~as liyros, 

r~guas, e outros objetos 

não estc-
16 usados •. 
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CAMPINA GRANDE - PARA[BA 
T[TULO DE MATeRlAS .DE CAPA E DE MATgRlAS lNTERNAS 
SOBRE o CôMeRc·ro AMBui:::'A:NTE PUBLICADAS NO "DIÃRIO DA 
BORBOREMA": 01 SET; __ :·19.84 . a >3o. JU"N. 19.86 

DATA 

22.Set.1984 

03.0ut.1984 

07.0ut.1984 

30.0ut.1984 

23.Nov.1984 

03.nez.1984 

26.Dez.1984 

08.Fev.1985 

14.Fev.1985 

04.Mar.1985 

15.Abr;l985 

05.Jun.1985 

24.Set.1985 

27.0ut.1985 

21.Dez.1985 

1,4. Fev .1986 

05.Mar.1986 

06.Mar.1986 

T !T·ULO. MATtR IA -DE CAPA 

A Invasão das "cafezetes" 

Ministério do Trabalho atua 
"Cafe.zetes" 

F~chamento das lojas anima 
os camelôs 

Camelôs tomam o centro da ci 
d ade 

Lojistas querem tirar os ca
lÔs 

O Ete~no desafio 

Pedintes e ambulantes ·inva -
dem as ruas centrais. 

Carnaval: vendas ainda fra -
cas 

Livro usado: fuga ao alto 
preço da praça 

Um Comércio "incômodo. 

.Barracas de camel~ invad·em . 
. rodoviária. 

Com a aprox. do Natal carne -
los começam a tomar as _ruas 

A • -Camelos p~eparam invasao 

O Comércio entra em pique de 
vend~s. 

T[TULO MATtRIA INTERNA 

"Cafezetes" na luta pela sobre 
"- ' . --

vivência. 

Camel6s voltam aos calçadões 

Camelôs vendem bem com o fecha 
mento do comércio. 

O Centro foi tomado por compl!_ 
to pelos camelôs 

Lojistas pedem a prefeito com
bate a camelô no centro. 

Camelôs 

Pedintes e ambulantes invandem 
calçadÕes 

Instalação de barracas enfeia a 
nova Rodoviária . 

-· .. . i 

.Associa.cão declara "guerra" con 
" . tra camelos camp1nenses; 

Camel~s invadem tudo ~ for - Camelos proliferam na rua João. 
mam até feira~livre Pessoa 

Comércio de tabelas de pre ~ 
ços 

Polícia Federal prende vende 
dores de tabelas no Calçadão 

----------·----·- ·----·-·-- -----···------------------·-·-·-----
FONTE: COLEÇÃO DE JORNAlS DlÃRIO DA BORBOREXA. Campina Grande, 

Paraíb~, 1984/1985/1986. 

~Duas referincias de c~pa, por nao possuirem título, e 
.· :nem .. chamada à parte. inter·na_.clo:.jornal, não foram c·onsi 
r .... deradas. 

. . . . ~-.· •' 
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Out~o aspecto revelado pela imprensa, e o sen

s·o agudo de oportunidade do co·mércio ·ambulante. Isto se dei 

ca notar, no que se refere ao já mencionado caso do novo Ter

minal Rodoviário de Passageiros, no aproveitar a epoca das 

safras de frutas regionais,. as festas do fim do ano, carna

val, ou festas juninas, portas . de locais de diversões públi 

cas, ou serviços educacionais, hospitalares, ou me~mo fatos 

mais fortuitos, como uma fila para comp~a de carne, ou para 

inscriçio de concurso para emprego: ou ~ara . recebimento de 

. benefícios de previdência. Na ediçio de 5 de março de 1986, 

o jornal noticia que ambulantes estavam vendendo, na esqui

na das ruas Cardoso Vieira/Venâncio Neiva , a tabela de con

gelamento emitida pela Superintendência Nacional do Abaste

cimento (SUNAB); realizavam a vertda, tanto fiteiros, quanto 

vendedores exclusivamente de tabelas. 17 No dia seguinte, m~ 
téria de capa, com título Polícia Federal Prende Vendedores 

d - 18 -__!. Tabela ~ Calçadao. Note-se tambem, como reveladora 

dessa sensibilidade "conjuntural" do vendedor ambulante, a 

foto e legenda publicada ' a 22 de junho de 1986, com o ambu

lante recolhendo as bandeiras do Brasil após a derrota da 

seleção de futebol no campeonato mundia1. 19 
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P F p1·ende veridedores 
. 

de tabela do Calçaclão 

Agent" d• Pollc'8 Fedenll , .. .,. presos wendedcNff detabeta 

, A Poflcla Federal prenc!eti Os ambulantes faziam oonto·· 
cerca de dez pessoas. que no mais no '°Calça~ão" ·da Car· 
tarde de ontem . vendiam ·ta- doso Vieira; onde aos gritos, 
belas de preços vencldo3 nas procuravam atrair o!ll tran
prlncl pais art érlas centrais, se untes para a•• infallbllldada" 
Por crime contra a economia dos números contidos r.as 
popular, depois de rcc~ber tr.bela:J. ama!orlareco11~d~da 
denúncias de descontentes. jornal s e x13rocadas. {PAGO) 

06.03.1986 - U. da P,orhorema , pagina Ul. 



2. O AMBULANTE NO FICHÁRIO DE REGISTRO DA PREFEITURA MUNlCI 

PAL 

Antes da exposição das informações constantes 

nas fichas de registro de ambulante~ da prefeitura munici 

pal de Campina Grande, fazem-se necessárias determinadas ob 

servaçoes. 

O fichário começdu a ser composto no ano de 

1983~ como parte de medidas regulamentadoras do tipo d~ co 

mércio do que resultaram tarnb~m barracas padronizadas para 

as unidades ambulantes nas ruas Maciel Pinheiro e Venâncio 

Neiva. O projeto consistia, em que as áreas de calçadão con 

tivessem ambulantes apenas alipbados ao centro, acolhidos 

em barracas, à forma de tendas, iguais. O pavimento recebe• 

marcação simétrica de espaços reservados, numerados, e ant! 

gos ambulantes receberam estes espaços, assim como novos. 

Tal regulamentação foi realizada ap~s a reserva das ruas 

de mais intenso comércio varejista, no centro, para os p~ 

destres, com a construção dos denominados "calçadÕes"-. Em 

fevereiro de · 19a~, no registro constavam transfer;ncias de 

'ponto', assim como 'pontos' ainda vazios. Em contrapartid~ 

dezenas de ambulantes, com mercadorias diverias~ coritorna -

vam as barracas, e invad:i:am 'pontos' regulamentares, · ocasi~ 

nando inclusive reclamações dos re$ponsáveis por unidades 

. Padronizadas, corno a pesquisa:de campo pode constatar~ A 

' pressão/expansão do fen~meno transformou o que deveria ser 

exclusivo e dominante, em unidades ilhadas. 

Como se afirmo~ anteriormente, o início do ca 

dastro d.ata de 1983. As fichas, pelo mod e lo, permitiriam 

um levantamento significativo ele caract'erÍsticas; contudo, 

quase cm sua totalidade siio incompl e t ;1s quanto ao pr<.·enclii

mento, dif -icult~1ndo um entendime nto mais· se~11ro dos respon

sáveis pel;ts uni. da<ll~S . Oi.spunha o arquivo,, <·m f<.•ver<.!iro eh~ . . 
l 9 8 6 , d e 14 l f i eh as . O Í n d i e e ma i. s :.1 l to. d l' . ' .:1 p r ove• 1 l :.1 me n l o 

por inforrnaçÜo, verificou-se quanto ao local de nascimento: 
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118 inf~rma~Ões p~ra 141 ficha~, portanto cerca de 84% •. As 

fichas, então, disde ~~no de 1983 ~~m sendo acumu~adas; is 
~-"'· 

to é: ambulantes gui pdssà~am o p9nto a outrem, ca~ o conh~ .. · 
cimento da secretâr·ia atinente ao"' ass.unto - onde &e encon:-

tra o cadastro, Secretaria de Serviços Urbanos -, ou o fi 

zeram sem notificar a secretaria, tem ficha constante no ar 

quivo. O arquivo, observe-se, não encerra registro apenas 

das barracas padronizadas, mas de outras unidades também 

contudo, as fichas em sua totalidade referem-se a ambulan

tes 1o.ea1 iza.do s no centro da e idade, como ficou s up ra-menci~ 

nado, apresentava o arquivo o total de 141 fichas. A inves

tigação não conseguiu determinar no referido arquivo, o n~-. . 
mero exato de ambulantes com registro pl•no (alvarâ de fun-

cionamento, mas licença específica, acarretando esta Última 

a emissão de uma carteira de ambulante, e sendo pré-condi ~ 

cão para esta emissão a concessão do alvará), tendo sido 

apenas possível levantar, com base em informação v~rbal do 

setor competente da municipalidade, que eram em fevereiro ' 
20 de 1986 cerca de 30. 

Interessado a present~ investigaçio, caracte

rísticas de ambulantes - não necessariamente em atividade' . . 
presente -, a sistematização das informações em 

foi realizada. 

fichário 

2.a. CARACTER!STICAS DOS AMBULANTES COM REGCSTRO NA MUNICI

PALIDAD~. 

N~ que se refere ao sexo, observou-se uma predo

minincia masculina no regi~tro: 65.5%. Podia-se hipotetizar, 

que do ponto de vista da responsabilidade efetiva do negóci~ 

a pre~ença das mulheres seria·~aior. Tal hipótese teria o 

p~essuposto de que, sendo a un(dade orçamentiria bisica a fa 
·1· 21 - . . . - dº •. m1 ia, ·a.mulher-companheira deixar-se-La a gcstao Lar La do 

negócio. Ou, por outro lado, uma importância relativa por se 

xo que se não diferenciasse em relação ao exposto il n 

:' t (. 8 , q u e é . r e f e r e n· t e a o s d a d o s. e o n s t a n t e s no ·e a d a s t r o , p o r 

conta de uma participação de membros diver~os do n~cleo fami 

liar; no auxilio-trabalho ao neg9<:·io ·ambulantt.•. Pudl.•r-sc- ia 
··~ 

adem~!s no reforço a feminizaçi~ d• atividade pensar e~ fb~ 
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te centralidade de emprego regular, pelo lado masculino;M~ 

RIM sobrelevo~ o emprego regular, posto que sua anilise 
. 22 
parti~ de operirios co~tudo, ach~-se aqui que, parti~ 

nao se chega às mesmas conclusões. Sem do-se do ambulante, 

de an~emão apiesentar indicadores do que se entende neste 

trabalho como articulação das pequenas formas na manuten -

ção da existência das camadas populares, entende-se que 

a situação geogrifica específica do ·objeto da investigação, 

em outras palavras,o contexto urbano-regional, sugere uma 

consideração estrutural difere?te. Pensa-se que o amplo 

contorno agririo e de pequenas formas, da cidade de Camp.!_ 

na Grande, talv~z nem tanto, mas certamente requer na ana

lise do pequeno comêrcio,o cuidado,com a complexidade so 

cio-econômica urbana,como quando se examina o ambulante em 

Manaus. 23 · 

Levantamento de campo realizado em ag6sto de 

1986 (tab.23 .), por amostra, cujos resultados serao expo~ 

tos no item III deste capítulo, pode constatar uma predom.!_ 

nincia masculina maior, de cerca de 791, para ~odos os de

nomin·ados gêneros de comércio .ambulante. Evidentemente, há 

diferenças entre g~neros~ o qu~ será adi~nte examinado. 

As fichas constantes •m registro, revelaram, 

no que se r~fere· à idade dos ambulantes; que cerca de 90% 

dos mesmos tinham idade entre 21 e 50 anos, e 70% aproxim!_ 

damente estavam na faixa etária compreendida entre 21 e 40 

anos, observando-se equivalinc{a entre os de 21 a 30, e 31 

a 40 anos. Informações poster~ormente colhidas no l•vanta

~ento de campo, veio a corrobdrar ess~s informações, no que 

~· e refere ao· ~esponsiveis efetivos, 24 .como se pode verifi

car na tabela 30. A pesquisa diret~, posterior, apontou no 

sentido de se entender a ati,;,idade, em geral ·, como princi

pal. são pe~soas em plena idade produtiya, ~m geral. o re 

gistro da municipalidade continha informaç~cs sobre o esta 

do civil, mo~trqndo a domin~ncia dos n~cleos familiarc~ 

na responsabilidade de direito, como se pode ver na tabela 

29 • 

Na pesquisa direta; o ~stado !::L~L!:• foi subs

tituído .por existência ou~ de esposo (a) ou companheiro. 



TAURLA 26 

CAMPINA GRANDE.PB. 

AMBULANTES NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE 

SEGUNDO SEXO 

1986 

MASCULINO ( % ) FEMININO (%) TOTAL (%) 

78.57 21.43 100.00 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

-



TA:;P.Lf. 29 

CAMPINA GRANDE. PB 

AMBULANTE NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE 

ÇOM RKGlSTRO NA MUNICIPALIDADE SEGUNDO KSTAOO CCVIL 

ESTADO CIVIL 

Casado 

Solteiro 

Viúvo 

Divorciado/Desquitado 

TOTAL 

z 

69.91 

23.30 

4.85 

1.94 
100.00 

Fonte: Regi stro de ambulantes da PMCG, 1986. 

• 
N 



TABELA 30 

CAMPINA GRANDE. PB. 

AMBULANTE NAS RUAS CENTRAIS DA 

CIDADE SEGUNDO GRUPOS DE IDADE 

·1986 

GRUPOS DE IDADE 

Até 18 anos 

De 19 a 24 anos 

De 25 a 34 anos 

De 35 a 45 anos 

De 46 a 59 anos 

60 anos e mais 

Total 

Fonte: Pesquisa direta, 1986 

% 

18.57 

17.14 

38.58 

17.14 

7.14 

1.43 

100.00 

% 

Acum. 

18.57 

35.71 

74.29 

91.43 

98.57 

100.00 
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(a), como se vi na tabela 31, ~os resu}tados, sabendo-se · 

do auxílio efetivo como responsáveis de fato que mem 

'bros .familiares prestam ao neg~cio, ~ão apontam em sentido 

diverso. Acredita-se que· rio contexto em exame, nao há evi -

dências que ppssam comprovar hipótese que atribua à "profu-
- - . • ,,25 . - d sao de doenças f1s1cas e mentais , a nao insercao ~ e 

parte que pelos menos seja significativa, dos dedicados ao 

comércio ambulante no chamado mercado formal de forca de 

trabalho nacional. 

O exame do fichário faculto~ ainda identificar 

o local de residência dos ambülantes com registro, consta - · 

tando-se (tabela 32) ser quase totalidade deles residentes 

na própria cidade de Campina Grande, o que veio a ser re 

constatado na pesquisa direta junto às"unidades. Esta evi -

dência, todavia, (tabela 33) não pode obscurecer o fato re 

gistrável de ambulantes que, P.Ondo à venda produtos rurais' 

como milho, frutas regionais, vem de municípios limítrofes, 

evento essencialmente atrelado ao calendir~o agrícola loca~ . . 
e tem natureza epis~dica. Observe-se ainda, que a presença 

de mercadorias de tal ordem, nem sempre correspondem a pro

dutos diretamente trazidos da~ áreas rurais pelos ambulan -

tes, verifi~~ndo-se circuitos mais complicados, como m~dian 

te a aquisicio e~ feira, central de abastecimento. 

A rigor, e à presente, é sensato portanto · afir 

mar que o comércio ambulante é uma forma de obtenção de ren 

dimento da população traba~had~ra urbana, em Campina Grande. 

O manuseio do registro da municipalidade perm! 

tiu examinar o local de nascimento dos constantes no arqu1-

~o, concluindo-se pela domin~ncia ampla dos nascidos no pr~ 

prio estado da Paraíba (88.12%). Do total de fichas aprove! 

tadas para o fim de levantar est~ informação, cerca de 53 % 

eram de naturais do municipio de Campina Grande, ~ a parte 

substanciaf restante dos na~cidos na Pdraiha eram nascidos' 

nas microrrcgi~es limítrofes ~ de Campina 

larmente a deno~inada do Brejo Paraiband, 

Grande, particu -

e no scrtio. As 

informaç~cs obtidas mediante a pesquisa ~ireta, co-firmam ' . . 
cm parte este fato, como se vcri mais adiante. 

Ora, os ambularites sio, por rnsid~ncia pelo 



CAMPINA GRANDE. PB 

AMBULANTES NAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE 

SECUNDO EXIST~NCIA DE ESPOSO (A) OU COHPANHElRO (A) 

1986 

EXISTÊNCCA DE ESPOSO(A) OU COMPANllEIRO (A) 

SIM (;0 NÃO (%) 

56.45 43.55 

Font0: Pesquisa direta, 1986 

TOTAL 
% 

100.00 

.. 
o 



TABELA 32 
CAMPINA GRANDE. PB 

. ' 4 •• 

AMBULANTES NAS RUAS CENTRAIS COM REGISTRO.NA 

MUNICIPALIDADE SEGUNDO LOCAL DE RESIDENClA 

LOCAL DE RESID!NClA % EM RELAÇÃO % EM RELAÇÃO 

AO TOTAL HUHlCIPIO DE 

CAMP. GRANDE 

Município de Campina Grande 99.08 100.00 

na cidade 99.06 

fora da cidade 0.94 

Municípios vizinhos 0.92 

TOTAL· 100.00 

Fonte: Registro de ambulantes da PMCG. 1986. 

TA3ELA 33 

CAMPINA GRANDE. PB 

AHBUU?n'ES HlS RUAS CENTRAIS DA ·cmADE SEGUNDO 

1.0CAL DE. RESIDENCIA 

1986 

LOCAL DE RESIDENCIA 

MUnicípio de Campina Grande 

na cidade 

fora da cidade 

Municípios vizinhos 

. TOTAL 

Fonte: Pesquisa direta, 1986 

% EM RELAÇÃO % EM RELAÇÃO 
AO TOTAL AO HUHICIPIO 

DE C. GRANDE 

.100 .00 . 100 .00 

98.57 98.57 

1.43 1.43 

100.00 



TAuF.LA 34 
AMBULANTES NAS RUAS· CENTRAIS COM REGISTRO NA 
MUNICIPALIDADE SEGUNDO LOCAL DE NASCIMENTO . 

· ~. GRANDE-PB 

LOCAL DE NASCIMENTO % 

Estado da Paraíba 88.12 

Estado . de Pernambuco 7.63 

Est ado do Rio Grande do Norte 1. 70 

Estado de São Paulo 1. 70 

Outro 0.85 

TOTAL ·100 ·ºº 
Fonte: Registro de ambulantes da PMCG, 1986 
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menos, habitantes urbanos, mas cerca da metade deles advém 

d~ entorno majoritariamente rural, isto sem aqui expor - o 

que será feito a tempo ~ os resultados acerca do local de 

nascimento dos pais/res~onsáveis. · Sendo a cidade de Campi-

na Grande não detentora de um sistema urbano - industrial 

e sim dominantemente comercíal/serviços privados/públicos / 
. / . 

pequenas formas, entende-se ~1 ue o exame do micro-comercio em 

foco requer o desenvolvimento concomitante de uma ótica aber

ta ao empírico{ TABELA 34 ) • . 
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3 - A INVESTIGAÇÃO DIRETA SOBRE O COM~RCIO AMBULANTE 

Os resultados expostos e examinados ~esta pa~ 

te 3 , do capítulo III, foram obtidos em duas incursões de 

campo realizadas em momentos di~er~os do ano de 1986. 

Em fevereiro deste ano mencionado, foi proce

dida uma contagem, com atenção por ruas, visando uma deter

minação aproximada do número de ambulantes nas ruas centrais 

da cidade. Na contagem, c~idou-se também de que se identif! 

casse a. capacidade de mobilidade das instalações, assim co 

mo •inda que de forma superficial o que seria o gene-

rode comércio com base na natureza · das mercadorias expos -

tas à venda. 

Em agosto e s.e tembro do mesmo ano, realizaram -

se as entrevistas, e em óutubró as demais apreensoes de ma 

terial do que se denominaria investigação direta. 

, 
3.a. O MATERIAL EMPIRICO EXPOSIÇÃO E PRIMEIRA INTERPRETA-

r.Ao 

Levantamento realizado em 19 de fevereiro de 

1986, nas ruas centrais da cidade, indicou a presença de 

363 unidades de comércio ambulante. Este yalor, contudo de 

ve ser entendido como expressão quantitativa de um conjunto 

em que muitos elementos tem alta mobilidade, 

tido de se deslocar de um ponto para outro do 

- -nao so no 

centro, 

scn-

mas 

também no de que se podem ausentar do centro, para horas 
- . ? 6 ... -

apos retornar- . e, portanto, uma oscilaçao quanto-qualita-

tiva intra-diária. Ela pode se realizar cm consoante com a 

busca de um ''locu~" de venda potencialmente ·melhor, no que 

se poderia mencionar a procura pelas paradas de Ônibus en

tre -11:30 e 14:30 horas, ou ao fim da tarde, por fiteiros·, . 
picolczeiros,.pipoquciros, .vendedores de frutas, milho assa 

do, etc, assim como a procura pela porta ·dos estabelecimen-
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tos de ensino, à hora do "recreio" ou das entradas e saíaas, 

Observe-se ainda, para certos _vended~res ~ frutas, fritu · -

ras. milho assado, cocadas, etc ~, quando encerrada a mer

cadoria que ~xp5em a venda, o · retirar-se · da ru~, ainda que 

pela manhã ou começo da tarde. Outro fator concarrente na 

oscilação seria o de ambulantes infanto-juvenis, que em mui 

tos casos em geral dedicados à venda de picol~s · - traba 

lham apen~s 1 expediente, posto que no outro frequentam a · 

escola. 27 

O valor mencionado acima foi obtido, como já 

se afirmou, no mês de fevereir~· Do ponto de vista da osci

lação anual do comércio ambulante, é considerado o referido 

mês, de refluxo, em relação à expansão cíclico-anual máxi 

ma verificada nos meses finais - novembro, dezembro do 

ano. (tabelas 35e 36). 

A contagem procedida procurou identificar a si 

tuação de mobilidade das unidades, e se as tipificou em uni-

dades des lo câve is/ de smon t áve is, _i_ unidades fixadas. E s t a ·s 

~ltimas localizam-se semp~e ~obre · calçadas, e no caso de 

ruas de pedestres, em um alinhamento "imaginário" de calça

da28. A possibilidade de retirada pela prefeitura . munici -

p~l é ~emota, ~mbora quase nenhuma possua licença oficial, e 

há unidaàes com mais de 10 anos. ·Em geral, "vão ficando", 
. 29 

a~é que sua existência se torna um fato consumado . · Como 

se pode ver na tabela JS, mais da metade das unidades tipi

ficadas como fixadas, sao fiteiros (51.39%); e um genero, o 

fiteiros, onde - em contraste com as demais, s""alvo no e.aso 

de Livros e Revistas Usadas ~ as unidades fixadas são bem 

mais numerosas que as deslocáveis/desmontáveis. Pela quanti 
1 

da~e, deve-se mencionar ta~bém o gênero Calçados, sendo que 

neste gênero só se pôde verificar o tipo d_e localização "en 

c o s ta d o à par e d e " ( 1 oca 1 i z ação t i p o b , a d ia n te , no g r ;Í f i e u ' 

1't); são, po·de-se afirmar, as "caixas" metálicas encostadas 

à parede para a v~nda de calçados, um elemento caracteriza-

dor da fisionomia urbana. Não so para a venda de calçados, 

como também para os Fiteiros, Ferragens, e Re vistas e Li

vros Usados. 

A localização ·destas unidades - as fixadas - , 



TA Uf. LA JS 

CAMPlNA GRANDE. PARA(BA 
UNlDÀDES AMBULANTES NAS RUAS CENTRAIS COM INDICAÇÃO DE !l>BILIDADE, 
E G~NERO DE CO~RCCO * 
1986 

GÊNERO DESLOCÃVEIS/ AMBAS AS 
DESMONTÃVEIS 

F[XAOOS 
FORMAS 

ABSOL; %· ABSOL. · % ABSOL. 

Fiteiros 39 15.35 56 51,39 95 
Bijouterias/Brinquedos 31 i2.21 6 5.50 37 
Alimentos 32 12 .60 5 4.59 37 
Frutas 27 10.63 7 6 •. 42 34 
Calçados 20 7.87 14 . 12.84 34 
Cintos/Bolsas 33 12.99 - - 33 
Vestuário 28 11.02 1 0.92 29 
Ferragens 17 6.69 7 6.42 24 
Lucros e revistas usadas 2 o. 79 6 5.50 8 
Adornos e utilidades do lar 7 2.76 - - .7 
Outrl1S 18 7.09 7 6.42 25 
TOTAL 254 100.00 109 100.00 363 

Fonte: Pesquisa direta, 1986 
* - Levantamento r ealizado em 18 e 19 Fev. 1986; ficam excluídas 

bancas de revi s la s · e jornais novos, ainda que seja comum atua 
rem com venda de outros artigos (cigarros, confeitos, etc.) -
os fiteiro s , que apenas .vendem jornais, foram incluídos. · 

%" 

26~17 
10.19 
10.19 
9.37 
9.37 
9.09 . 
7.99 
6.61 
2.20 
1.93 
6.89 

100.00 



TA.Bl~LA 36 

CAMPINA GRANoE - PB 
UNIDADES AMBULANTES RAS RUAS CDTRAIS 
COM lNDICACÃO DE K>BILIDADE . 
1986 

SI11JACÃO DE t«>BILIDADE 

UNIDADES DESLOCÃVEIS/DESl«>llTÃVEIS 

UNIDADES FIXADAS 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

ABSOUJ'l'O 

254 

109 

363 

% 

69.97 

30.03 

100.00 

• 
lt 
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obedece a determinações de det~lhe qu.e cumpre obse~var. 

Em geral, os estabelecimentos reclamam à prefeitura de loc~ 

lizaçio de ambulantes na calçada frontal; Assim, ~ comum se 

localizarem encostadas às paredes divisórias entre entradas 

de estabelecimentos, como se pode ver no gráfico l~,ou a 

muros ou paredes longas sem entradas, particularmente de or 

gaos públicos. 

A maioria, contudo, das unidades do com~rcio 

ambulante sao deslocáveis/desmontáveis, e as instalações e 

~ mercadorias são recolhidas à noite por seus 

responsáveis, ficando em sua maior parte guardadas em dep~ 

sito, ou em estabelecimentos comerciais, como se pode cons-

tatar nA i?vestigação por amostragem. Somente cerca de l/3 

conduz para casa suas instalações e mercadorias, e estes 

sao ém geral os que negociam com instalações leves, ou so -

bre rodas, tais como tabuleiros, balaios, pedaços de plást! . 
co sobre o que roem as mercadorias à venda, etc. (tabela37) 

Os que guardam as · instalações e mercadorias, à 

noite e fins de semana, em estabelecimentos comerciais, em 

gera~ não· pagam pelo seryiço. Todavia, a maioria, . que as 

r ·ecolhe em dep.Ósitos, pagam um v·alor médio semanal de cerca 

d lo . d 30 ~ . . - -e cruza _os . i:. comum o fato ·de unidades que nao sao de!_ 

lo~adas i noite, junto com algumas que o são, setem vigia -

das por pessoa que recebe contribuições semanais dos respo~ 

sáveis por estas unidades, ficando portanto as 

e mercadorias embaladas, nas calçadas. 

instalações 

Quanto a estas unidades deslocáveis/desmontá -

~ ainda, observe-se que entre elas estão as barracas p~ 

dronizadas, em estrutura leve de metal/madeira, implanta 

das como já se fez menção, a partir de 1983, e se dedicam 

sobremaneira a Vestuário, Calçados e Bolsas. Os gencros on 

de se destac~m os deslocáveis/desmontáveis, s5u Bijouterias/ 

Brinquedos - em .geral expostos cm tabuleiros apoiados sobre 

.sustentáculos articulados de madeira - , Cintos/Bolsas/Car -

t e iras - n~o s~ nas barracas padronizadas, mas tamb~m ao 

chiio sobre plásticos, assim como Vestuário - , Ferragens 

estes expost~s ao chão ou ~m caixotes - , Ad~rnos e Utilida-

des do Lar, e Frutas neste caso, em balaios e carros de 
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madeira alguns com logotipos ~e marca~ automobilís~icas fa 

mosas. Note-se ademais o gênero Alimentos, com as frituras 

(peixes de igua doce, pastiis, acarajis, etc.)~ doces (coe~ 

das, doces de goiaba, banana), tapiocas, bolos, ·em tabulei

ros ou simples pratos ou bacias, pipoqueiras, picolezeiros, 

e as carrocinhas de lanches (ref~igerante ou refre~co, com 

sanduíche.s). 

Ap6s as 19 horas, ou sábadDs a tarde e domin -

gos, pela remocao aos fins de expediente, as ruas apinhadas 

de instalacões ambulantes encontra~-se vazias, restando so 

bre as calcadas as instalações das unidades fixadas, minori 

tárias. 

Intra fixados, ou intra deslcicáveis/desmoritá

veis, as diferenciações de porte econômico das unidades e 

seus·e~preendedores i notável. Entre as fixadas, há varia 

çÕes que vai da "caixa" simples, de aparência rude, com duas 

ou tres marcas de cigarros os mafs baratos para venda a re

talho e confeitos comuns, até o fiteiro completo, que vende . ' . 
confeitos de maior valor unitário, cigarros de diversas fir 

~as produzoras (inclusive importados), artigos de tabacaria 

~~geral, e po~sui telefone par~ contactos comerciais ou

tros, atuando co~o intermediári~s abastecedores de outras 

u~idades de ~icro-comércio, ambulantes ou não (como " bode 

gas", e "vendas" dos bairros). Entre os deslocáveis/desmon

táveis, desde a unidade que expõe à venda ·uma dezena de co

cadas, ou uma dúzia de revistas usadas de sexo explícito. 

até a unidade de venda que e um veículo, expondo no entorno 

e sobre· o mesmo, bijouterias, vestuário, etc, veículos com 

u~/dois anos de uso. 



'L'd .. n.A 37 
CAMPINA G~DE.PB 
UNIDADES AMBULANTES NAS RUAS CENTRAIS 
QUE RECOLHEM À NOITE INSTALAÇÕES E MERCADORIAS 
f ~~~NDO FORMA DE RECOLHIMENTO 

DISCRIMINAÇÃO 

Guarda em depósito 

Guarda em estabelecimento comercial 

Conduz pata casa 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa diret·a, 1986 

% 

47.91 

16.67 

35.42 

100.00 
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3. a .1. · O ~ AMBULANTE ·' E · A MlGRAÇÃO PARA CAMPINA GRANDE 

A evidência que se deve de antemio ass4nalar, e 

que 90% dos responsiveis pelas unidades ambulantes ouvidos , 

sao naturais do pr~prio estado da Paraíba, e destes, 69.84% 

nascidos no próprio município de Campina Grande (TABELA 381 

Os ambulantes ouvid~s, nascidos e~ Campina Grande, em rela -

çio ao · total~ apresentam a importância relativa de "62:85%, 

valor . este que nio .se afasta pronunciadamente do mesmo 

que se obtém ~para o conj_unto da populacio. Contudo, hi 

Índi 

uma 

vincada diferença em relacio aosfavel~dos~ estudados por Al 

ves da SILVA (favela Pedreira do Catolé) na cidade de Campi

n.a Grande, onde. somente 38.64% dos entrevistados (c.hefes df:? 

f ) .d . • . d . C G d 31 
am. eram nasci os no municip10 e . . ran e. 

Assim, se esti diante de uma bacia mig~atória 

do ponto de · vista da cidade de Çampina Grande como n~cleo de 

recepçio, de cursos curtos de deslocamento, examinando-se o 

fen;meno i escala dos ~ur~os das migrações a nível nacional. 

Neste particular cump~e fazer referência i consideracio de 

FARIA, que no estudo das formas · de atividades urbanas, proc~ 

ra ~ntender estas formas ar~iculando, 

aparelhamento teórico-metodológico as 

d . b 32 to o sistema ur ano • 

fazendo participar no 

dif~renciaç5es no .âmb! 

Os dados revelam um alto grau de endogeneidade' 

reiional, o que seria sem d~vida de se esperar, dado que se 

esti a examinar regiio de emigracio, strictu sensu. De uma 

m~neira global, à exceção das partes ocidentais do Maranhão e 

Bahia, _ o Nordeste-do país é de ~migraçã~~ em direção ao Cen 

tr.o-Sul, e fronteira oeste. Todavia, no interior da região se 

observam orientações intra-regionais, no qu e se d e stacariam' 

a s mi g r a ç Õ·e s p a r a a s c a p i t a i s d a s u n i d a d e s d a f e d l'. r a ç ão - d e 

maior abrangência quando para capitais metrópoles regionais

S~lvador, Recife, Fortaleza - , todas, à <-> XC' t' c; iinde Teresina, . 

' cidades litorâneas~ e as migrações para as ~idade s maior e s 

da hi~terlândia, como Pctrolina (P E)/Juazeiro (BA) ( c id a des 
·' 

gemin-a.das), Campina · Grande, ·Mosso.ro, etc. · ..... 



·TA 3 !~ r •. \ 33 

CAMP l NA GRANDE. PB · 
RESPüNSÁ\'E lS PELAS UNIDADES DE COMtRCIO AMBULANTE 
SEGUNDO UNIDADE DA FEDERACÃO DE NASCIMENTO 
1986 

UN lDADE DA FEDERAÇÃO 

Paraíba 

Outros 

TOTAL 

FONTE: Pt•squisa direta, 1986. 

% 

90.00 

10.00 

100.00 

ca 

• 
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. 1. 1. 

O ambulantes sao advindos em geral -·como se .ve 

rifica também para ~ co~junto ~a popuiação do muni~ipio de 

C. Grande - das denomin~das (IBGE) mesorregiões do Agreste 

e Brejo Paraibano, e Sertão Paraibano, particularmente da 

própria microrregião onde sé encontra a cidade (MR-Agreste da 

Borborema), e das duas microrregiões sertanejas a oeste, a 

dos Cariris Velhos (096), e. a Depressão do Alto Piranhas 

(Tabela 39).Em outras palavras, o~ ambulantes são advindns 

de áreas dominadas ora pela policultura/gado, e pequenas e 

~édias propriedades, ora pela associação gado/algodão, sob 

estrutura de amplas propriedades •. Campina Grande, pela sua 

dimensão, e maior proximidade das áreas sertanejas, exerce 

atração no âmbito da migraÇão intra-estadual sobre as popul~ 

çoes desta'hinterlândia. 

Observe-se também que, quanto ao quadro de resi 

dência no local de nascim_ento, cerca de 4/5 do mesmos eram 

oriundos de quadros de habitação àgregados, quadros estesque 

tiveiam notável expansão~in~lu~ive cidades - a partir da dê 

cada de 1960. (Tabela 40). Mas há uma participação nã-0· d·e's -

pTezivel 4os que nasceram uo âmbito de propriedades rurais.· 

C~mo em geral, à exceçao de umas·poucas cidades, as sedes 
. . . 

municipals são formas de babitat rural agregado, pode-se fa 

lar em conteitos de residência na origem, no que tang~ aos 

caracteres do comércio, marcados fortemente pelas feiras,ba~ 

racas, pequenas intermediações de produtos rurais, sobrejace!!_ 

tes as redes mais amplas do algodão e 

d d 33 - - . o ga o. Ha, sem duvida, um ampl~ e profundo - na forma-

,ção histórico/espacial regional lastro de pequeno comêr -
. 34 

ClO. 

Em larga maioria,, vêm dos municípios de origem 

diretamente para Campina Grande, sem etapas. (Tabela 41). 

Tal din~mica se entende, pela incontrastante influência des

ta cidade no âmbito do agreste e sertão paraibanos. A pesqu! 

sa empírica pode também comprovar que os mesmos, em cerca de 

9/10, sairam dos munic[pio~ de origem com idade compreendida 

na faixa inferior inclusive a 21 anos. (Tabela 42) 

Vem, portánto. em csmagado~a maioria, ou trazidas em migr_! 



TABBl.A 39 

ÇAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DE COORCIO AMBULANTE 

NATURAIS DA PARA!BA, SEGUNDO MICRORREGIÃO DE NASCIMENTO 

1986 

MICllORREGIÃO . 

MR - Agreste da Borborema (097) 

MR. - Cariris Velhos (096) 

MR - Depressão do Alto Piranhas (095) 

MR - Catolê do Rocha (089) 

MR - Piemonte da Borborema(092) 

MR - Seridó Paraibano (090) 

Outras Microrreg.iões 1 

TOTAL 

... 
1 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

% 

73.00 

6.35 

6.35 

3.18 

3.18. 

3.18 

4.76 

100.00 

1. M-Regiões do Brejo Paraibano (098), Agro-Pastoril do Baixo 
Paraíba (099)~ e Serra ·de Teixeira (100) em proporçoes 
iguais. 

• 
N 



TABELA 40 

CAMPlNA GRANDE ~ PB 

RESPONSÃVElS PELAS UNlDADES DE CC>MtRcio AMBULANTE 

SEGUNDO QUADRO DE RESlD!NCIA NO LOCAL DE NASCIMENTO 

1986 

QlTADRO DE RESIDENCIA 

Em cidade (sede de município) . 

Em vila, vilarejo, arruado 

% 

72.85 

5. 72 

Em sítio, fazenda, engenho . 21.43 

TOTAL 100.00 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

% 
ACUM. 

72.85 

78.57 

100.00 

.. 

... 



TA'BELA 41 

CAMPINA GRANDE. PB 
RESPONSÃVE IS PELAS UN CDADES AHBULANn:s 
NÃO NATURALS DO MUNIC[P.lO DE C. GRANDE 
SECUNDO 1-:x lST~NCIA DE ETAPA .NA MIGRAÇÃO 
1986 

EXIST~NClA DE ETAPA NA MIGRAÇÃO: MUNICfPIO DE 
NASClMENTO - ~UNIC[PIO DE CAMPINA GRANDE . 

NÃO 
( % ) 

80.77 

SIM 
( % ) 

19.23 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

TOTAL 
( % ) 

100.00 



TAi3EtA 42 

CAMPINA GRANDE .. PB 
RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES AMBULANTES 
NÃO-NATURAIS DO MUNICfPIO DE CAMPINA GRANDE, SEGUNDO 
IDADE DE PARTIDA DO MUNICf PIO DE NASCIMENTO 
1986 

CAMPO DE lDADE 

De o a 16 anos 

.De 17 a 21 anos 

De 22 a 30 anos 

3l anos e maia 

TOT~L 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

% 

57.68 

30.77 

l.85 

7.70 

100.00 

% 
ACUMULADA 

57.68 

88.45 

92.30 

100.00 

.. 
GI 



.. ·-... 
çao de membro º~ -~o - grupo familiar, -0u para fins de trabalho/ 

' . : . 35 
busca .de oportunidade. , 

E~tr~ ~s :~~seidos no muniiípio de Campina Gran 

de, observou-se que mais de 4/5 nunc~ tinham realizado expe -

riência migratória. O restante, em maioria{Tabela 43), ti

nha realizado migração para municípios do próprio estado..;. da 

mesma microrregião do município de Campina Grande, MR-Agreste 

da Borborema, e do sertão. Ainda deste cerca de 1/5, levan

tou-se . que se dividia a importin~ia entre os quê migrar~m ji 

para municiplos de unidades da federação vizinhas, e para Rio 

de Janeiro e São Paulo. 

'Examinando os responsiveis p~las unidades am~u -

lantes em geral, sem especificar município de nascimento, eh~ 

ga-se a valor diverso no que se refere a experiência migrató

ria para o Sul/Sudeste/Distrito Federal, pois, enquanto os res 

ponsiveis pelas unidades ambulantes nascidos em Campina Gran

de apresentaram um Índice da referida experiência, de 4.65% , 

os resp?nsiveis em geral apresentavam um Índice de 14,29 (Ta

bela 44). Trata-se portanto de ·um yalor alçado para cima, p~ 

los não nascidos em ~ampina Grande, e assim se evidencia que~ 

~s ambulantes advindos dos municipios agre~tinos e sertanejos 

paraiba~os~ tem em si uma experiência migratória de longo cur 

so ~ais pronunciad~, é . fora~ portanto mai~ submetidos ao cir-
. . 35 

cuito nacional de força de trabalho. 

Ou, em outras palavras, do ponto de vista do mercado de tra -

balho, as pequenas redes municipais, vilas, e faz~ndas e si 

tios dos municípios d~s duas referidas ~eso-regi~es - agreste . . . 

e ;sertão paraibanos - são mais integrados em _t_e_r_m_o_s_ nacionais 

que a cidade de Campina Grande. 

3.~.2. ORlGEM sôcrO-GEOGRÃFlCA FAM[L[AR 

Al~m das inquiriç~es acerca do fato migrat6rio 

referente aos responsáveis pelas unidades ambulantes, a pes-

~~isa procurou in~estigar o que se - chamaria profundidade 
. 

so 

e i o - g e o g r ã f i e a f a m i 1 i a r " d o s me s mo s me n e i o n a d o s a m b u Ltn t e s . 

A p (~ s q u i s a p e r m i t i u ~ :· e v 1 d e n e i a r , q u e cnt.re . os 



TABELA 43 

CAMPINA GRANDE, PB 

RESPONSÃVEIS PELAS UNIDADES DO CO~RCIO AMBULANTE 

NASCIDOS NO MUNIC!PIO DE CAMPINA GRANDE, SEGUNDO 

EXPERI~NCIA MIGRATÓRIA 

1986 

EXlSTtNCIA E NATUREZA 
DE EXPERI~NCIA MIGRÂTÕRIA 

Nunca realizou migração (A) 

Já r'ealizou migração (B) 

Para município da própria 
Paraíba (B1) 

Para município(s) de U. da Fe 
deração vizinhos (B2) 

Para as U. da Federação do RJ 
e ·sp- • ( B 

3
) 

TOTAL (A . + B) = C 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

% 
em relaçaão a 

. c 

83. 72 . 

. 16. 28 

100.00 .. 

% de B1,B2 ,B3, 
em ·relaçao a 

(B) 

100.00 

42.88 

28 ~ 56 

28.56 

• .., 



TAB~t;.A 44 
CAMPINA GRANDE. PB 
RESPONSÃVEIS PELAS UNIDADES DE COMtRCIO 
AMBULANTE POR EXPER12NCIA DE MIGRÁCÃO 
PARA SUL/SUDESTE/DISTRITO FEDERAL 

°1986 

DISCRIMINAÇÃO 

Nunca realizou 

Já real iz·ou 

· TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta. 1986. 

% 

85. 71 

14.29 

100.00 

• • 
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a~bulante• nascidos em Campiria . Grand~ - cerca_ de 63% dos en 

trevistados - , -59.s-;% . c:ie1es. tinham pelo m~nos um .-:dos genit~
r e s ou r e s p o n s á v e i s ·na s'c i d~ s em ou t r o m u n i c í p i o (Ta: b e 1 a 4 5 ) ; 

isto é, eram inÍ.grarit·es : Isto mos·tra a · eminência do fato mi · 

gratório, recebendo populações do agreste e sertão do estado, 

no crescimento uibano de Campina Grande, e a esteira das es 

treitas relações de sua população com o entorno rural nordes 

tino que lhe é próximo. 

Os referidos pais/responsáveis, eram também, co 

mo os ambulaRtes, advindos em quase totalidade do próprio es 

tado, e o restante de estados limítrofes i Paraíba. (Tabela' 

46.) 

No que se refere as micr~rregiões do estado, de 

onde sao originárias os pais/responsáveis dos ambulantes, oh 

serva-se a mesma c~nstatacão geral já feita para os próprios 

responsáveis pelas unidades ambulantes~ de que advém do agres

te e · sertão do estado - messorregiões que se compoem das mi

crorregiões de onde vêm. Contudo, observa-se pequena diferen

ciação, "no que tange i maior i•portincia, para os pais/respo~ 

sáveis que para os . próprios ambulan.tes, dos oriundos dos mun_i 

~ípios agrestinos componentes das . dua~ mic~orregiões de tran

sição para a area canavieira: MR-Piemonte da Borborema, e MR-

Agropastoril do Baixo .Paraíba. Poder-se-ia falar numa dimi -
- . . 

nuição da forÇa de atração de Campina Grande, em termos de mi 

grantes, na fachada agrestina de leste, ficando esta fachada 

mais submetida ~s atraçôe~ migrat&rias das capitais (Joio Pes 

soa , e Recife) para as gerações mais recentes, o que não e 

c?ntradit&rio com a~ transf~rmaç5es de economia ur~ano-regio

n~l verificadas na regiã~ e cidade (Tabela 47). 

A in~estigaçio cuidou também de avaliar a prof i~ 

sao principal, dos pais/responsáveis dos ambulantes, exercida 

por aqueles , enquanto estes ~ltimos foram dependentes (Tabela' 

48). 

Os referidos pais/responsáveis (que em torno de 

~5% nao eram nasci~os no pr&prio município) tinham,- o cabe: 

ça de casal - em c~rca de 3/4,atividade prihcipal de Agricul-

~·-.Comércio e Ofício Aut·Ônomo, e. n.o âmbito desta!; · at i-



TA:H:LA 45 

CAMPINA GRANDE, PB 
RESPONSÃVEIS PELAS UNIDADES DE COM2RCIO AMBULANTE, 
SEGUNDO LOCAL DE NASCIMENTO DOS GENITORES OU RESPONSAVEIS 
ENQUANTO FOI DEPENDENTE 
1986 

LOCAL DE NASCIMENTO 

Ambos os geni~ores/responsâveis nascidos 
em outro (s) município (s) 

Um dos genitores/responsâveis nascido em outro 
município 

Ambos os genitores/responsáveis nascidos 
Campina Grande 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta. 1986. 

em 

% 

33.33 

26.19 

40.48 

100.00 

.. 
o 



TA3ET~A 46 

CAMPINA GRANDE. PB 
PAIS/RESPONSÃVEIS DOS AMBULANTES SEGUNDO UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO DE NASCiMENTO 
1986 

UNlDADE DA FEDERAÇÃO % 

PARA[BA 86.35 

Outros 13.65 

TOTAL 100.00 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

... 



TA3~LA 47 

CAMPINA GRANDE. PB 
PAIS/RESPONSÃVEIS DOS AMBULANTES, NATURAIS DA 
PARA{BA, SEGUNDO MICRORREGIÃO DE NASCIMENTO 
1986 

MICRORREGIÃO 

MR - Agreste da Borborema 

MR - Piemonte c1a Borborema 

MR - Cariris Velhos 

MR - Seridó Paraibano 

MR - Repressão do Alto Piranhas 

MR - Agropastoril do Baixo'l»araiba 

MR - Brejo Paraibano 

Outras Microrregiões 
(2) 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

% 

59 .66 (1) 

8. 77 

7.90 

6.14 . 

5.26 

3.51 

'2.63 

6.13 

100.00 

(1) - No próprio município de c. Grande, 43,86% do · total dos naturais 

da Paraíba, 
.. 

(2) - 5,25% , distribuídas equitativamente por tres MRegiÕes sertane-.. 
jas: MR-Catolê doeRocha, de Serr• do Teixeira, e do Sertão de 

Caj azeiras. · 

.... 
N 



CART. 7 - C. GRANDE. PB. 

E ºº D 
N O R T E 

o 

o 

1oio 1<t 
; pea9G9 
l 

; .....J 
\ 
' t-

o 

<( 

N 

A 

N 

• 
RESPONSAVEIS PELAS UNIDADES DE 

• 
COMERCIO ~ULAN~E, NA!_URAIS DO 

ESTADO DA PARAISA, NAO NASCIDOS 

NO MUNICIPIO OE CAMPINA GRANDE, SE -GUNDO MICRORREGIAO DE NASCIMENTO 

LIMITE 

LIMITE 

... 
CONVENCOES 

DE MESO - RE81ÀO ---
DE MICRO- REGIAO 

E SCALA 

o 501<9. 
L--------' 

ESPESSURA OE SETA'. 1- ---+ 2,5~ 

(com base na Tabela 39) 

-
MESO E M ICRORREGIAO DE NASCIMENTO 

NOME CÓDIGO 

MESORREGIAO DO AGRESTE E BREJO (A) 

llllCRORREGIAO DO AGRESTE DA BORBOREMA • (097 ) 

li PIEMONTE DA BORBORENA (O 92) 

li BREJO PARAIBANO 1098) 

li AGRO-PASTORIL DO BAIXO PARAllA ( 099) 

-
MESORREGIAO DO SERTAO ( B) 

MICRORREGIAO DOS CARIRIS VELHOS (OH) 

li 00 ALTO PIRANHAS (OH) 

li CATOLE DO ROCHA 1089) 

li SE RI DÓ PARAIBANO 1090) 

li SERRA DO TEIXEIRA (100) 

f'ONTE: PESQUISA OI RETA, 19 8• 

CARTA - BASE : 1.8. G.E . , 1980 

.. EXCLUÍDO O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE 



CART. e- e. GRANDE. PB. · PAIS/ R ESPONSAVEIS, DOS AMBULANTES, 

NATURAIS DO ESTADO DA PARA(BA • ... 
NAO NASCIDOS NO MUNICIPIO OE CAM -PINA GRANDE. SEGUNDO MICRORREGIAO 

R A N D E DE NASCIMENTO. 
G 

CONVENÇÕES 
N 

1 
LIMITE DE MESO - REGIÃO 

LIMITE DE MICRO- REGIÀO 9._ _____ _.jO K111 . 

ESPESSURA DE SETA: lm111 -:-+ 2,5% 

ESCALA 

{com base na tab. 47) 

-
MESO E MICRORREGIAO DE NASCIMENTO 

NOME CODIGO 
w 

MESORREGIAO DO AGRESTE E BREJO (A) 

M ICR ORREGIAO DO AGRESTE DA BORBOREMA * ( 097) 

li PIEMONTE DA BORBOREMA ( 092) 

11 AGRO - PASTORIL DO BAlllO PARAISA (099) 

o 11 BREJO PARAIBANO ( 058) 

E -
MESORREGIAO DO SERTAO ( 8) 

R 
MfCRORREGIAO DOS CARIRIS VELHOS (096) 

N li DO SERIOO PARAIBANO (090) 

li OEPRESSAO DO ALTO PIRANHAS 1095) 

4 11 DE CATOLE DO ROCHA (089) 

li DA SERRA DO TEIXEIRA ( 100) 
-

li DO SERTAO DE CAJAZEIRAS (094) 

FONTE : PESQUISA DIRETA, 1986 

CARTA-BASE : 1.8 . G.E ., 1980 

• EXCLUIDO O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE 



TABELA 48 

CAMPINA GRANDE. PB 

• 1 7' • • 

PROFISSÃO PRINCIPAL DO PAI. /RESPONSÃVEL DOS AMBULANTES 

ENQUANTO ESTE FOI DEPENDENTE 

1986 

ATIVIDADE 

Agricultor 

Pequeno proprietário 

parceiro/arrendatário 

assalariado agrícola 

Comércio . 

próprio em feira 

próprio estabelecido 

próprio viajando 

empregado em comércio 

outra 

Ofício autônomo 

em const. civil 

mecanico 

Empregado (exceto agric. comércio 

setor público 

Funcionário público 

Outra 

TOTAL 

Fonte: Pesquisa direta, 1986. 

% DA 
ATIVID. 

38.57 

28.57 

10.00 

11.43 

8.57 

2.86 

100.00 

% DA . 
ATIVID. 
ACUMUL~ 

38.57 

67.14 

77 .14 

88.57 

97.14 

100.00 

% DA CONDiçM 
NA ATIVIDADE ' 

100.00 

48.15 

29.63 

22.22 

100.00 

40.00 

35.00 

10.00 

10.00 

5.00 

100.00 

57.14 

42.86 



. ' ., . . 

,. ,· . 

vidades dominava majorit~riamente a condição de conta ~ -

pria. A Agricultúra_, .. ,que imJ>ortou em 38,57%, no qu'e respei~- · 
ta à condição pri.ncípaÍ . acusou um valor de 77. 78% ·· para .2.!_-

. ..· 

gueno proprietârio .. e párc~iro/arr·endatário. O Comércio, com 

28.57%, ·teve 85% das informações enquadradas em formas autô 

nomas. Neste particular, deve-se ressaltar - o que inélu.i 

ofício autônomo, empregado, funcionário público - que a fa · 

mília sendo a unidade referência, nesse pano de fundo de g~ 

raçao familiar ê usual a articulação de atividades e condi

çao, o que s~ refaz/se redefine com a urbanização peculiar 
37 

em exame. 

3.a.3;.CARACTERES PESSOAIS DOS RESPONSÃVEIS PELO COM~RCIO. 

AMBULANT~ E FAMILIARES. 

Já foi examinado no item 2.a •• caracteres do~ 

responsáveis pelas unidades ambulantes no que respeita a 

idade, sexo, situação conjugal e local de residincia, toma~ 

do como material, par·a comparação, as informações constan -

~es em registro da prefeitura, -e a pesquisa direta. 

Ace~c~ do sexo_, a pesquisa direta revela 

guns aspectos que cumpre editar. Note-se que o genero 

teiros é marcadamente um gênero cujas responsáveis são 

al

Fi-·-
do 

sexo masculino, assim como frutas e calçados - quando a mer

cadoria à venda é quase exclusivamente calçados - e F~r~a

gens (Tab. 49). Todavia, nqs outros gêneros, observa-se ap~ 

~as a predominincia, masculina já referida noite~ 2.a. 

No que tange aos Fiteiros, a re~peito de idade, nao é inco

mum se encontrar pessoas de i~ade avançada, com situação de 

aposentadoria regulamentada ou nao, que s~ dedicam à ativi

d a d e , n ão r a r o e o mo r e s p o n s <Í v e i s d e f a t o p o r um a u n i d a d e em 

cuja instalação e reposição de· estoques participam financei._ 

ramcnte filhos. O mesmo nao se ~~~~~!!_ :if i rmar J t_: '!!~2.! gl, -
oeros, de forma alguma, nem entender o g~ncro Fiteiro a Pª! 

tir destas afirmac;1)es. A respeito do gênero Frutas, .é notá

vel, nos vendedores ni~-fixados~ ~·presença de homem, e dó . 



TA3ELA 49 

CAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES AMBULANTES SEGUNDO 

SEXO, ~OM. INDICAÇÃO DO GtNERO DE CO~RCIO 

1986 

SEXO 

G~NERO DE CO~RCIO MASCULINO FEMININO 

Fiteiro 80.95 19.05 

Calçados 85. 71 · 14.29 

Ferragens 100.00 0.00 

Frutas 100.00 º·ºº 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

TOTAL 
% 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

... 

... . 
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menino, cm geral íiiho. 

No it~, · 11 a. jj se fez referência a stuação 

dos responsáveis_ · ;~elas _ u~idades ambulantes, no pa.,rticular 

à existência de espo·sa :(o) · c.ompanheira (o). Na TalHala 50·, ..... 

está exposta a ·'sit.u-ação de·stes, no qu_e toca a rendimento ' · 

ou não, verificando-se que há uma divisão aproximadamente 

equitativa, entre .!!,!!-rendimento, e com-rendimento. Exami

nando em detalhe a _forma destes rendimentos, constata~se 

que 44% aproximadamente advêm de trabalho por conta ~

pria; se ~dicionarmàs a forma ."misto de salário/conta pr~ 

pria", · se chega ao . valor de 55 ,55%. ~-se levad·o . portanto 

a considerar como s.uportada em evidências, o já mencionado 

neste c•pitulo, domínio ~a articulação das pequenas for

mas na manutenção da eiistência das camadas populares, o 

que sem dúvida comporta a articulação, entendida sobretudo 

no âmbito da unidade familiar, com trabalho doméstico ou 

em firmas privadas~ emprego público, a.posentadoria. 

Observou-se ainda, que 58.06% dos responsa

veis pelas unidades ambulantes, . possuiam filhos (Tabela ' · 

51). E há, como se pode observar na tabela 52, uma notável 

concentra~ão, quanto ao número de filhos, na faixa que es 

tá compreendida entre 1 e 4 filhos (inclus~ve), o que se 

entende aqui ser padrão de comp·osição familiar diferencia

do em relaç~o ao-padrão tradicional, onde era costumaz 7, 

8, 9 ou mais filhos. A inv~stigacão ·cuidod t~mbêm, como . f! 

zera para esposa (o) ou companheira (o) dos responsáveis 

pelas unidade~ ambulantes, de indagar acerca da situação 

s~cio-profissional do~ filhos que tinha~ rendimento, t"VÍ-

denciando-sc a gran~e importância, para esta nova geraçã0, 

da atividade por conta p·rÕpria, e do emprego pÜblicv (62.501.'). 

( Ta b e 1 a 5 3 ) • O em p r e g o p ú b 1 i e o.• . p a r a o s. p a i s / r e s ;> 0 n s á v e i s 

pelos amhulant~s, não era tão importante, n~m p~ra (·spusa 

(o) comp:tnhl!iro (ver tab. 48 e i;o). f. vc·rd;Jdl· que· c>tn ampla 

m <.: d i d a J> cd a s i t u a ç ã o r u r .1 1 d o s me s m o s ( n o <' ~ s o d o ~; p r i m e i -

ros); no âmbito, contudo, da 0°rb.:inização das pop11l;11:;Õcs, 

d c.v e ~ s e a s s o c i .'.l r a e x p a n s a o d o em p r l'. 1~ o p ú I~ J i e o no s sc-rvi 

ços, a par t i r d os úw a d os d a d C:: e a d a d(• 1 9 6 O • · H as n ,; o -
11:10 se 

pude afirmar, que> cm cidad~s int~rior~nas~m ~cral, P no ca 



TA.'1ELA 50 

CAMPINA GRANDE. PB 
ESPOSA (o) 'COMPANHEIRA {o) DE. RESPOHS~VEIS PELAS UNIDADES AMBULANTES, SE 
GUNOO RENDIMENTO OU NÃO, E S.ITUAÇÃO SOCIO-PROFISSIONAL 

1986 

S l TUACÃO DE RENDIMENTO_ % . 
DO 

TOTAL 

Sem rendimen.to· (l) 48.57 

Com rendimento ( lI) 51.43 

Trabalha por conta própria 

Salário em firma particular ou resid. 

Misto de salário/conta própria 

Funcionário público 

Aposentado 

TOTAL 

FONTE. Pesquisa direta, 1986 

100.00 

% 
PARCIAL 

{II) 

100.00 

44.44 

27.78 

11.11 

11.11 

5.56. 

• 
o 



TA:lELA Sl 
CAMPINA GRANDE. PB 
RESPÓNSÃVEIS PELAS . UNIDADES DE CO~RCIO . 
AMBULANTE SEGUNDO EXIST2NCIA DE 
FILHOS* 

1986 

POSSUl FILHOS 
% .. 

· SS.06 

NÃO POSSUI FILHOS 
% 

41.94 

FONTE: PesquiSa direta, 1986 

TOTAL . 
(%} 

100.00 

• 



TAHf:LA 52 

CAMPINA GRANDE. PB 
R!SPONSÃVEIS PELAS UNIDADES AMBULANTES 
COM FI~HOS, SEGUNDO QUANTIDADE DELES 
1986 



TABl~L~ 53 

CAMPINA GRANDE. PB . 

FILHOS, COM RENDIMENTO, DOS RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES 

DE COMtRCIO AMBULANTE, SEGUNDO SITUAÇÃO SÕCIO-PROFISSIONAL. 

1986 

SITUAÇÃO SÕCIO-PROPISSIQNAL 

Conta própria 

Salário em firma . pa-rli~ul•r ou residência 

Fun_cionário público · 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

41.67 

37.50 

. 20.83 

100.00 

• .. 
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so da cidade de Campina Grande~ o emprego público tenha ti 

do a expansãp inusitada das capitais, onde estão as sedes, · . P~ 

'lítico -administrativas dos organismos públicos estaduais, 

f d 
• 38 . . 

e e erais. 

Há, entre os responsáveis pelas unidades ambu

lantes, um Índice de analfabetismo muito baixo (cerca de 7%), 

e uma porcentagem alta deles (17.14%), em contrapartida,com 

curso completo de 29 grau (tabela 5A). O mais, contudo1 con

centra-se numa escolaridade que compreende a alfabetização' 

e o 19 grau completo. O mencionado nível de analfabe~ismo, 

e ~uito inferior ao constatad~ para a favela Pedreira do Ca 

tolé, no município de Campina Grande - o que nos indica se 

tratar, no geral, de estrato~ sociais diferentes , assim 

como quanto i escolaridade em geral, pelo estudo de ALVES DA 

SILVA, podend6-se o mesmo ser verificado com base no estudo 

de GOMES DA SILVA, para as fave·las de Coquei~os, Tamandari, 

Cova da Onça, Maloca, Vila Cabral, e Cortiças do Canal 
39. 

(Tabela 55). 

O nível de escolaridade, entre os responsáveis 

pelas unidades ambulantes, é nitidamente mais elevado entre 

os mais jovens, o que sem ·dúvida é efeito das políticas mais 

recentes de expansao do ensino de base. Observa-se t ·ambém, 

nos gineros rrutas e Alimentos, níveis de escolaridade mais 

baixos. 

Procurou-se, além da ~ducaçio usual, indagar 

acerca da realização, pelo~ ambulantes, do que se denominou 

aqui cursos rápidos de oficio (Tabela 56), verificando-se a 

cifra de 22.86%, para os que ~inham feito algum curso deste 

tipo, ainda que inc~mpleto. Analizando-se estes, segundo a 

natureza do curso realizado, constata-se a prbnunciada do~! 

nincia dos cursos ora li~ados a escrit6rio (S0,00%) - reto~ 

nando o problema· da ambição de tornar-se ou manter-se •utô 
. 4Õ 

nomo com relativo sucesso, abordado poi diversos autores, 

não sé estaria diante tamb~m de uma ambiçio cm torno de ser--. 
viços de escrita? , ora a artes de possibi tidades domésti 

c ~ s d e r e a 1 i z a e; ão ( l 6 • 6 7 % } ( t a b • 5 7 } • l ~ t O · no q u e s e r e f e r e 

a cursos feitos, o que, acha-~c. aqui, podt?ria ajudar nat in

dicação da ambição profissi.onal, posto que se tratam de te.!!_ 



TABi:LA 54 

CAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES AMBULANTES COM INDlCAÇÃO 

DE N(VEL DE ESCOLARIDADE· 

1986 

N[VEL DE ESCOLARlDADE 

Não sabe ler nem escrever 

Alfabetizado 

Antigo primário (4f série 

Antigo ginário (19 grau) 

Curso de 29 grau (cient. 

TOTAL 

19 grau) completo 

completo 

pedag. técn. ) completo 

Fonte: Pesquisa diret~, 1986 

% 

7.14 

25. 71 

27.15 

22.86 

17 .14 

100.00 

• 
• 

% 
ACUMULADO 

7.14 

32.85 

60.00 

82.86 

100.00 



TAI;EtA 55 

. CAMPINA CRAHDE - P& 

FAVELAS: N{VEL DE ESCOLARIDADE DOS CHEFES 

DE FAM{LIA NELAS RESIDENTES 
·1979--1986 
NCVEL DE ESCOLARIDADE 

Não sabe ler nem escrever 

Alfabetizado 

Antigo primãrio(4f série 19 grau 

completo) 

Ant.igo ginário (8f série 19 grau) com 

pleto 

Outro 

TOTAL 

SEGUNDO O ESTUDO 
de ALVES, em 1986 

(%) 

30.85 

65.59 

. 2.20 

0.85 

0.51 

100.00 

SEGUNDO O ESTIJDO 
de SILVA em 1979 

(%) 

57.67 

30.58 

10.58 

1.17 

100.00 

Fonte: SILVA, . Ivanise Alves da. A Política habitacional para as ·ctásses 

du baixa renda. de Cartpina Grand0 "". Paraíba. Dissert • . de ~!estr_! 

do UFPB, 1986, p. 125. 

SILVA, Anton~o Comes da. Polo de crescimento e marginalidade: 

Campina Grande. C. ~ande, Diesert. de Mest. UFPE, 1979, p • ..... 

• ... 



TAJ;EL.\. 56 

CAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÃVEIS PELAS UNIDADES AMBULANTES COM INDICAÇÃO 

DE CURSO RÃPIDO DE OF!CIO ( REALI'ZAÇÃO OU NÃO) 

1986 

CURSO RÃPlOO DE OF{CIO 

REALIZOU (%) ' NÃO REALIZOU (%) 
. 

22.86. 77.14 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 • 

TOTAL 

100.00 

-· 
• 
• 



'tABEtA 57 

CAMPINA GRANDE. PB . 

RESPONSÃVEIS.PELAS UNIDADES AMBULANTES SEGUNDO 

.NATUREZA DOS CURSOS DE OF!CIO RÃPIDOS REALIZADOS 

1986 

NATUREZA 

Datilografia/Contabilidade., 

Costura/Bordado/Confeitar~• 

Ofícios mecânicos de ~lêtricos, const. civil 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, J9.86 

% 

50.00 

16.67 

33.33 

100.00 

• 
• 
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tativas de adest~ar~se para o mercado de trabalh~.~~ 

Esta procura, por cursos ligados a escrit~rio, 

tem certamente uma articufação com o ji examinado nível me 

dio ele escola~idade, e a busca da despedida ao trabalho •.!. 

nual: isto 
. 

direção do assalariado-op!. e, uma procura nao na 

rário, burocriticos 
. 

mas sim do assalariado dos trabalhos p~ 

blicos e privados. ! uma fração da classe média real nas 

circunstincias s5cio-geogrificas "determinadas. Não uma elas 

se média no sentido metropolitan~ de SANTOs.
42 

A investigação cuidou em aferir os tipos efe~ 

tivos de trabalho ji exercidos por estes responsiveis pelas 

unidades ambu 1 antes. A primeira cons t _a tação que se deve ex 

por, é de que 34.29% dos mesmas declararam nunca ··!!.!_ reali-

zado outro. tipo de t ra.ba 1 ho, . senão comê rc io pr5pr io, inc 1 u-

. si ve ambulante (observe-se que. não se indagou, no caso, se 

o comércio ambulante ora realizado, era o primeiro. (Tabeia 

58). Tal realidade conduz a . conclusão de q~e o comércio am 

bulante,·no contexto ur,ano-regio~al em exame~ nao é ativi

dade que se possa denominar oc~sional, de ref~gio temporã 

rio ao desemprego, e sim uma ~tividade integrada, per•anen

te, e responsável pela entrada na atividade e~onômica · ~e 

contigente notá~~l de força de trabalho. Observam-a~, tam

bém, antecedentes d.e emprego realizando ofícios autônomo$-

pedreiro, encanador, boleiro, costureira, etc. -, . o qµe 

as vezes, no caso do ambulante . que vende ferragens de enca-

naçao, ou de fogão, pode continuar a ser exercida, deixan 

1 
do por momentos a unidade ao.s ·cuidados de amigo ·ou parente, 

! ·, 

\ ou ajudante~ ou fazendo consertos i noite ou nos fins de se 

mana. Notem-se tamb~m -0s cerca de ·41%, de decla~açies de 
. . 

trabalhos como operário em fibriça ou oficina ou· comercii -

rio; e a mínima representatividade de anterior exerc .ício de 

t r a b a l h o ·a g r í e o l a • F. n t r e ~~~!.o s E_!__<l b a 1 h -~~ , a p r ,. s '~ n ç a d e · 

cx-bancjrio, e ex-funcion~rio p~hlico~ ao lado dos demais. 

Foi investigada, a import~n~ia relativa, entre 

os ambulantes, da anterioridade de outro ~ipu Je 
. . 

comercio 

por contra-pr~pri~ realizado inclusiyc ambulante vcr1 

ficandp-se ~ue pr~ximo a 1/5 dos mesmos ji tinh~m o tinham . . 
empreen~ido, em proporçoes equinimes para comércio em feir~ 



TAB:LA 5'3 

CAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÃVEIS PELAS UNIDADES .DE COMtRCIO AMBULANTE 

POR TIPOS DE TRABALHO JÃ EXERCIDOS, EXCLUSIVE CO 

MERCIO PRÓPRIO 

1986 

TRABALHOS JÃ EXERCIDOS 

Operário em fábrica ou oficina 

Comérciârio 

Ofícios autonomos 

.AgricultUra 

Outras 

Nenhum outro 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

% 

25. 71 

15. 71 

14.29 

2.86 

7.14 

34.29 

100.00 

• 
N 



. 1 • '. 

e para co~ércio ~stabelecido. Estes, sao sobretudo experii~ 

cias de instalaç·~o de . "barracas" e "bodegas", nos ba~rros. (Ta 

bela 59). 

3.a.4. O COTIDIA~O DO DESLOCAMENTO DIÃRIO E O RESIDIR DOS 

AMBULANTES 

Conforme se pode examinar em parte anterior des 

te mesmo cap
0

Ítulo, são os ambulantes pessoas residentes na 
. . ( 3'> 33) 43 . . . cidade de Campina Grande tabs. · - e e ligadas as ati 

vidades urbanas. 

O cotidiano do ambulante, é marcado normalmen

te por 2 deslocamentos: um pela manhã, de vinda da residi~ 

eia para o loca) de negócio, e outr~ de retorno. Assim pro

cedem cerca de 4/5 dos informantes, como se vi na tabela 60. 

t co.mum mulheres ou crianças levarem em marmitas, o almoço 

dos amb~lantes, dando-se o notável quadro do ambulante alm~ 

çando jun~o à sua unidade de comêrçio. Por vezes, realiza-

se divisão de jornada, com um membro familiar responsabili

·zando-se pela unidade à manhã, .e ·outro à tãrde. Quando po~ 

sível - e .necessário no caso de mulheres responsáveis p~ 

las unidades, que tem tarefas domésticas ~ssenciais a hora 

do almoço -, retornam à residincia ao meio do dia, para vo! 

tar ao comércio à tarde, deixando membro da familia, geral

mente, com o encargo do negócio. 

Parte dds ambulantes, masc~linos, almoçam em 

restaurantes do centro, a preço econômico, próximo· a CZ$ ... 

CZ$ 15.00 (agosto 1986). 

O tempo médio ga-s·to de percurso, da residência 

ao local de negócio, está expresso na Tabela 61. Cerca de 

93% dos ambulantes, gastam at~ cerca de de 1/2 horn, aprox! 

madamcntc, neste deslocamento .. Ainda qul! a cidade seja pos

suidora de cerca de 250 mil habitantes, o ônibus é largame~ 

· te empregado, posto que se trata de 1Jma "aglomeração" cxtr~ 

mamente horizontalizada, e com muitas ~rcas-intcrnas ~ su

pcrfí~ie ~rbana-vazias, em proccssó dó cspcculaçio imobiliá 



TA3ELA 59 

CAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DE CO~RCIO 
. . 

AMBULANTE, COM INDICAÇÃO DE OUTRO (S) 

TIPO (S) DE CO~RCIO REALIZADO (S), EXCLUSIVE AMBULANTE 

1986 -

DISCRIMINAÇÃO 

Nunca realizou outro tipo de comércio (I) . 

Realizou outro (s) tipo (s) de comércio (II) 

Feira 

TOTAL 

Comércio estabelecido * 
Outro 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

* Inclusive l;>ox em mercado público. 

% % 
DO TOTAL EM RELAÇÃO 

A Il 

81.16 

18.84 

100.00 

100.00 

46.15 

46.15 

7.70 

.. 
• 



TABELA 60 

CAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES AMBULANTES COM 
. . 

INDICAÇÃO DO COTIDIANO DE DESL.OCAMENTO DI!_ 

RlO • 

1986 

COTIDIANO DO DESLOCAMENTO DlÁRIO 

2 viagens 

4 viagens 

TOTAL 

FONTE. · Pesquisa direta, 1986. 

% 

78.57 

21.43 

100.00 

• 
UI 



TAil!'i:LA 61 

CA.~CNA GRANDE. PB 

TEMPO ~DIO DE PERCURSO GASTO DA RESID~NCIA 

AO LOCAL DE NEGÓCIO PELOS RESPONSÃVEIS . . . 
.DAS UNIDADES AMBULANTES. 

1986 

TEMPO M~DIO 

Até lOminutos 

15 ou 20 minutos 

25 min. ou 1/2 hora 

40 ou 45 minutos 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

% 

21.42 

51.44 

20.00 

7.14 

100.00 

% 
. ACUMULADA 

21.42 

72.86 

92.86 

100.00 

• 
• 



TA'!3ELA 62 

CAMPINA GRANDE~ PB 

RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DE CO~RCIO AMBULANTE 

SEGUNDO MEIO DE TRANSPORTE US~AL EMPREGADO NO TRA 

JETO RESIDtNCIA - LOCAL DE NEGÕCIO 

1986 

MEIO DE TRANSPORTE 

õnibus 

A pés 

Outro 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

% 

72.86 

14.14 

10.00 

100.00 

.. 

... 
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ria -----------------------------, 1oca1 i z ª!!. 
do-se na via de regra os grandés conjuntos habitacionais nP 

periferia da mesma(TABELA 62). 

Pesquisa realizada por Alves da SILVA, na Fave 

la Pedreira do Catolé, chegou a resultados extremamente di-
44 

versos, como se ve na Tab. 63. 

Os que se deslocam a pe, sao mais de 80%, em con

tras te ~om os cerca de 15% encontrados para os ambulantes. 

Tal constatação certamente vem em apoio à afirmação prece -

dente, no item anterior, de que no global, se está diante 

quando se examina o ambulante, de uma cate~oria social· ou 

fração da população, não caracteristicamente favelada. 

O que se deve ainda observar, é a mobilidade in 

tra-urban~, do ponto .de vista residencial, dos responsáveis . 

pelas unidades ambulantes. Cerca de 72% dos mesmos tinham 

procedido a pelo menos 1 mudança de residência no imbito in 

terno da cidade, como se ve na tabela 64, ~om frequência mais 

elevada ~a ~ealização d~ 2 a 4 muaanças, com 63,26% dos que 

ji se haviam mudado. 

Tal dinamismo, . vincula-se ao crescimento e re

formulação urbanas nas cidades brasileiras em geral, que se 

operam para ·'os ~ob estudo, mediante a necessidade de mudan

ça de residência alugada, pelas oscilações do valor dos imõ 

veis devido is inversões p~blicas, a possibilidade de aces

so aos conjuntos habitacionais, por via legal ou de · inva

soes, a invasões de terren~s para auto-construção, ou ~om 

pra a outrem de terreno ou unidade residencial, revendas, 

: etc. 

A tabela 65, indica que somente 20% dos respon

sáveis por unidades ambulant~s o~vidos, res~diam em casa alu 

gada. Os demais, _ de diversas formas, moravam ·em habitação 

pr~pria. A habitaçio pr~pria, pela ~tic~ deste estudo, e 

vista como um passo importante, no imbito do pr~prio objet! 

vo de ter rendi~ento como aut~nomo, nio ~~ para instalar p~ 

queno com~rcio, mas tamb~m pcq~ena fabricaç~o 011 oficina pa 

ra consertos, fato realç:ido por MARrM
45 l." MENEZl·:s

46 . 

· Not<i-se, 

1 ••. . "d · 47 as, 3a referi os · 

ao se comparar com estudos sobre fave

um Ín~ice mais elevado de habitaçi~ 



TABELA 63 

CAMPINA GRANDE. PB 

FAVELA PEDREIRA DO CATO~: MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO. 
• 

NO PERCURSO DOMICfLIO-TRABALHO • 

1984 

MEIO DE TRANSPORTE % 

A pés 80.97 

ônibus 9.06 

Bicicleta 6.34 

Outros 3.63 

TOTAL 100.00 

FONTE: SILVA, I. Alves da. A Política habitacional ..• oh. cit. p.104 



TABELA ~4 

CAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DE CO~RCIO AMBULANTE 

COM INDICAÇÃO DE MUDANÇA DE RESID~NCIA NO ESPAÇO 

INTRA-URBANO. 

1986 . 

OCORRÊNCIA DE MUDANÇA DE 
RESID~NCIA .NO ESPAÇO IN 
TRA-URBANO, 

Nunca se mudou (I) 

Já se mudou (II) 

1 vez 

2 vezes 

3 - 4 vezes 

. 5 e mais vezes 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

EM RELAÇÃO 
AO TOTAL 

(%) 

27.94 

72.06 

100.00 

EM RELAÇÃO A 
II % . 

100.00 

24.49 

36.73 

26.53 

12.25 

"' o 
o 



GRAF. 2 6. C.8. -PB. 
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TAHELA 65 

i~r/o~~1vlr1};AJEl\gP~IDADES DE COMtRCIO AMBULANTE 

SEGUNDO SITUAÇÃO DA HABITAÇÃO ONDE RESIDE 

1986 

SITUAÇÃO DA HABITAÇÃO 

Própria 

Alugada 

Cedida s/Ônus 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

% 

1•.s1 
20.00 

1.43 

100.00 

N 

o 
N 



própria, entre os ambulantes; contudo, em tese, nao se -cre 

~qui que este possa ser ~m Índice para fins de di-

fer.enciação sociaL Examinando internamente a situação pró..: 

pria, apreende-se que cerca de 53% das residências à manei 

ra haviam sido adquiridas a particular, estando todas pagas 

(Tabela 66). As casas adquiridas ao sistema financeiro da 

habitação, estavam em 15% dos casos, já pagas (quitadas), e 

pelas re~tantes observou-se uma média aritmética de pagame~ 

to mensal (prestação), de Cz$ 80,13, com extremos máximo e 

mínimo de respectivamente Cz$ 276.00 e Cz% 50.00(agosto 1986). 

A tabela 67 mostra, que mais .de 9/10 dos prestamistas do SFH 

pagavam prestações entre-inclusive - Cz$ 50.00 e Cz$ 100.00 

(agosto, 1986). r 

Há uma importância relativa pronunciada da cons 

trução própria, e deve-se notar que no geral, as casas ad

quiridas a particular e também ao SFH - via de regra as de 

nominadas 
li li 
casas popula~es dos conjuntos habitacionais 

r e c e b em 11 puxa d a ~ 11 
• 

As casas alugadas, apresentaram uma média arit 

mética de valor mensal de aluguel, de Cz$ 243.57 (agosto 

·1986), e.extremos máximo e mínimo, de respectivamente Cz$. 

Cz$ 600,00 e Çz$ 80,00 (agosto 1986). A diferença de valor 

mensal pago entre as casas alugadas e as adquiridas ao SFH 

sem contar que o pagamento desta conduz a aquisição do 

imóvel, e em geral com terreno permite expansão - , pode ser 

observada quando se compara que, enquanto os adquirentes ao 

SFH em mais de 90% pagavam mensalidades entre 50 e 100 cru

zados - inclusive -, o valor dos aluguéis neste intervalo' 

1era de apenas pouco mais que 20% (Tabela 68). Cerca de 65% 

dos al~guéis, situavam-se entre Cz$ 100,00 - exclusive e 

Cz$ 300,00. Daí, a pressão elevada de parte da população 

pelas unidades habitacionais "casas populares", o ocorrendo 

com grande freqU~ncia invas~cs, de conjuntos em fase de aca 

bamento que tem obras interrompidas ou desaceleradas. 

As con~içÕcs de habitação dos ambulantes, reve 

lam um padrio extremamente · diferenciado cm relação is cama

das mais pobres da cidade de Compina Grande. Praticame nte 

todos ~eside~ em domicílio~ com ligação na rede p~blic~ 

' 



TAi3ELA 66 

CAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÃVEIS PELAS UNIDADES DE COMtRCIO AMBULANTE 

RESIDENTES EM CASA PRÓPRIA, SEGUNDO FORMA ·DE OB -

TENÇÃO DA MESMA 

1986 

FORMA DE OBTENÇÃO 

A particular 

Ao sistema financeiro da habita;ão (SFH) 

Construção própria 

Invadida 

Não-inform0u 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

% 

52. 72 

25.46 

16.36 

1.82 

3.64 

100.00 

" o 

• 



TABELA 67 

CAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DE COMtRCIO AMBULANTE 

PRESTAMISTAS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO 

(SFH), SEGUNDO VALOR DO PAGAMENTO MENSAL. 

1986 

VALOR DO PAGAMENTO MENSAL 

(PRESTAÇÃO ) * 

Cz$ 50.00 ( Prestação~ Cz$ 100.00 

Prestação) Cz$ 100.00 

Total 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

* i\gosto/1986. 

% 

91.67 

8.33 

100.00 

.. 
o .. 



CAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES DE CO~RCIO AMBULANTE 

RESIDENTES EM CASA ALUGADA, SEGUNDO VALOR MENSAL 

DO ALUGUEL 

1986 

VALOR DE ALUGUEL * 

Alugu~ l ~ Cz$ 100.00 

Cz$ 100.00 ( Aluguel ~ Cz$ 200.00 

Cz$ 200.00 (Aluguel < Cz$ 300.00 

Aluguel> Cz$ 300.00 

TOTAL 

FONTE : Pesquisa direta, 1986. 

>~ agosto/1986. 

% 

23.43 

28.57 

35. 71 

14.29 

100.00 

% 
ACUMULADA 

21.43 

50.00 

85.71 

100.00 

· N 

o 

• 



GRAF. 27. C.G. PB. 
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agua ·tratada ,__ de agua, e com encanaçao internalizada ' 

na residência (Tabela 42,. par~e A), ~ o mesmos~ pode afi~ 

mar _no que tocai eriergia elétrica (Tabela 69, parte B). O 

ji mencionado estudo de Álves · da SILVA, para a favela hdtei 

ra do Catolé, aponta apenas 49.83%, . de residências . com li

gaçao na rede pública de água, . e também apenas 55.68% das 

residências tinham instalação com contador de consumo, valo 

res relat~vos esses dois, significando quase · a metade . dos 

verificados para as residências de - ambulantes. 
48 

O estudo 

de Antonio G. da SILVA, que se refere a diversas favelas da 

cidad.e - já anteriormente mencionad-as indica um Índice P!. 

ra ligação das residências na rede pública de igua (49.40% ) 

semelhante ao de Alves da SILVA retro-citado, e quanto a 

disposição de energia elétrica - sem discriminação se a 

residência possui ou não contador de consumo um valor de 

58.83%. A água é apanhada em chafariz, ou em torneira ·priv!_ 

.da de residência outra, não raro fora da favela. A ilumina-
- - . . 1 •. · f 49 · çao, quando nao ha energia e etr1ca, . az-se a querosene. 

Quanto ao combu~tível empregado usualmente na 

cocçao dos alimentos, a pesquisa direta registrou que 91.30% 

das resid~ncias dos ambul~ntes empregavam o gis liquefeito' 

~~ pet~Õleo (G~P) com exclusividade, e os restantes 8.7% al 

ternativamente o ' GLP e carvão eiou lenh~. Conclui-se,porta~ . 
to, pela presença em todas unidades do fogão a gás, um dos 

objetos domésticos mais ambicionados entre as camadas mais 

pobres da população. (Tabela 70). Em contraste, nas favelas, 

segundo o estudo de Antônio SILVA, o uso exclusivo de le

nha e carvão atingia o valor relativ.o de 82.36%, participa~ 

d~ o GLP nos demais 17;64%, de forma exclusiva ou não. 

Foi investigada a presença, nas residências dos 

ambulantes, de objetos eletro-~~mésticos, notando-se a pre

sença e.levada dos mesmos (Tabela 71), o que é tornado tec

nicamente possível pela dotação de energia elétrica que ati~ 

ge praticamente t~das as unidades habitac _ionais, como se e~ 

poe na Tabela '>9, pa·rte B. Para os eletrodomésticos de maior 

valor, verifica~se a aquisição - refrigerador, e sobretudo 

tel~visã~ - em proporção considerável, de objetris usados , 

cujas ofi~inas/pont~ de venda, alguns como unidades ambulan 



TAllELA 69 

CAMPINA GRANDE. PB 

. z 1 o . 

RESlDENCIAS DOS RESPONSÁVElS PÊLAS UNlDADES AMBULANTES 
. . .. 

SEGUNDO ABASTEClMENT.O DÁGUA ~ ENERGlA 

1986 

ABASTEClMENTO 

D'AGUA (A) 

Com abastecimento próprio (ligação na rede p~ 

blica) (I) 

c/encanação interna 

Apenas 1 torneira 

Sem abastecimento próprio * 
TOTAL 

ENERGlA (B) 

Disp.Õe de energia elétrica (l') 

. . 

instalação com contador 

sumo 

instalação . sem contador 

sumo 

Não dispõe de energia· elétrica 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

de con-

de con-

% % 
DO TOTAL EM RELAÇÃO 

A (l) 

97.14 

2.86 

.100.00 

% 
DO TOTAL 

98.57 

1.43 

100.00 

100.00 

95.59 

4.41 

% 
EM RELAÇÃO 

A (I? 

100.00 ; 

98.55 

1.45 

-
-

* - usa água de casa de vizinho, e conjuntamente paga a conta à conces 

sionária. 



TA:3!:L\. 70 

CAMPINA GRAADE. PB 

RESIDENCIAS DOS RESPONSÃVEIS .PELAS UNIDA,DES AMBULANTE~ 

_SEGUNDO COMBUSTfVEL USADO NA COCCÃO_DOS ALIMENTOS: 

1986 

COMBUST[VEL 

G.ls (GLP) 

Gas/carvão/lenha 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

% 

91.30 

8.70 

100.00 

.. 



TA::ELA 71 

CAMPINA GRANDE. PB 

RESlD~gClA DOS RESPONSÃVEIS PELAS UNIDADES AMBULANTES COM · 

INDICAÇÃO DE PRESENÇA.DE OBJETOS ELETRO-DO~STICOS 

1986 

ELETRO NÃC POSSUI ··'TOTAL ADQUIRlúQ A~UIRIDO 

POMESTlCOS POSSUl (%) NOVO USADO 
(%) (%) . (%) 

Tekvisão 8.57 91.43 100.00 73.02 26.98 

Refrigera-

dor ...... 27 .14 72.86 100.00 82.35 17.65 

Ferro-elé- .• 

trico .... 7.14 92.86 100.00 92.31 7.69 

Liquidific~ 

dor ....... 17.14 82.86 100.00 98.28 1.72 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

.. 
TOTAL .. 
(%) 

100 .• 00 

100.00 

100.00 

100.00 



TABi!LA 72 

CAMPINA GRANDE • PB 

APARELHOS DE TELEVISÃO NA RESID~NCIA DOS RESPONSÃVEIS 

PELAS UNIDADES DE CO~RCIO AMBULANTE, COM INDICAÇÃO 

DÀ NATUREZA DA IMAGEM. 

1986 

PRETO E BRANCO 

( % ) 

A CORES TOTAL 

(%) (%) -----------+----·- ·-f----------
77. 78 22.22 100.00 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

... 



• z 1 4 • 

tes - particularmente na rua Floriano Peixoto - sao numero

sos na cid•de. As televis5es sio sobretudo preto e branc~ ' 

07. 78%), de menor ~alor portanto(TABELA 72 ). 

Ainda que barracas, mercearias, e bodegas .se

jam ubÍquas, os responsáve~s pelo neg~cio ambulante em am 

pla maioria realizam suas compras básicas em Feira/Superme

cado, onde estio ausentes as relaç5es de crédito acumulado 

e dependincia, que recobre~ as camadas mais pobres da popu

lação pela exiguidade e irregularidade· dos rendimentos que 

auferem, e ajudam a compreender a multipresença dos referi

dos estabelecimentos - barracas, bodegas, mercearias, - so 
. 51 ) bretudo nos bairros mais pobres. (TABELA 73 • 

3. a 5. A UNIDADE DE COM!RCIO AMBULANTE 

O exame das iqformaç5e& constantes na Tabela ' 

74, facultam a afirmação·d~ que os responsáveis pelas unid~ 

des ambulantes estão ligados à atividade, em sua maioria, 

com permanincia. ! bastan~e elevada relativ~mente · a impor -

tância. dos que.exercem a atividade há tris anos ou mais 

(34. 78%); e considerável a import"ânc~a dos que a exercem há 

sei" anos ou mais. Há, sem dúvida, · a ampliação ciclic"a anual 

correspondente às festas de patal/ano novo, mas também há 

um conjunto de unidades · mais permanentes, e diversas que 

são mais "estabelecimentos na rua" que ambulantes. 

E 1 • 0 dd" 52 d m gera , exercem a attv1 a e urante todo 

.o ano, e somente exígua parcela, 5.80%, nao a desempenhavam 

desta forma permanente. (Tabel~ 75). 

Ainda do ponto d~ vista temporat, a investiga

çio pro~urou determinar os dias da semana que os responsa -

veis pelas unidades ambulantes declaram como de maior movi

mento de vendas. Os resultados apontam um incontrastável 

destaque, como dia 4e maior movimento, para a segunda-feira, 

com 94.20% das declaraç5es; se .guindo-lhe .a ~arta-feira,com 

4.35%. Acerca do 29 dia da semaha em movimento de venda~ o~ 

servou~&e que '33.33% opinaram ser a quar~a-feira, secundada 

pela sext~-feira com 28.99%. !-se levado a afirmar 



·TABêLA 73 

CAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÃVEIS PELAS UNIDADES. DE CO~RCIO AMBULANTE COM 

INDICAÇÃO DE LOCAL PRINCIPAL DE REALIZAÇÃO DAS COM

PRAS BÃSICAS PARA ~IMENTACÃO. 

1986 

NATUREZA DE CO~RCIO 

Feira/Supermercado 

Barraca/Mercearia/Venda 

Total 

FONTE: Pe·squisa direta~ 1986. 

% 

92.75 

7.25 

100.00 

.. 
• 



TAB!:LA 74_ 

CAMPINA GRANDE. PB 
RESP-ONSÃVEIS PELAS UNIDADES DE COMtRCIO AMBULANTE COM INDICAÇÃO 
DO Tf:MPO DE EXERC[CCO DA ATIVIDADE • . 
1986 

TEMPO DE EXERC[CIO % %. 

SIMPLES ACUMULADA 

Menos de 1 ano 30.43 30.43 

De 1 a menos de 3 anos 34.79 65.22 

De 3 a menos de 6 anos 17 .39 82.61 

De 6 anos- a mais 17.39 100.00 

Total 100.00 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

.. 
• 



TARE!.A 75 

CAMPINA GRANDE. PB 

UNIDADES AMBULANTES SEGUNDO FUNCIONAMENTO DURANTE O ·ANO 

1986 

FUNCIONAMENTO * 

O ano todo 

Não o ano todo 

Total 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

% 

94.20 

5.80 

100.00 

·* as unidades com funcionamento há menos ·de 1 ano 

foram consideradas segundo "intensão" de funcio 

namento. 

.. 

... 
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que a 2f e 4f feira, sao os· dias de moviment~ mais 1ntenso, 

com o destaque incontrastivel ji menci~nado para a segunda

feira. 

Prqcuró.i'.J'..;sê também identifica·r a sit1,1·ação de 

propriedade ou não pe~~s a~bulantes, das mercadori~s i ven 

da. Observou-se que·1ÕO% dos resp-ons~veis pelas unidades api 

bulantes declararam ser as mercadorias próprias da unidade, 

nao se verificando portanto formas outras (ver Tabela 7&). 

Fruto.da inquirição acerca da origem do recur 

so inicial, para instalação das unidades de comércio ambulan 

te, é a constatação de que aproximadamente a metade das re 

ferenciadas .unidades (48.56%), foram criadas com recursos ' 

oriundos de economias de salirio que membro (s) familiar(es)re 

cebe (m) ou recebia (m). Secundando em importância, viria .a 
. . 

obtenção do recurso inicial através de em·préstimo ~ pessoa 

amiga ou parente, com 22.86%; e em terceiro, obtenção de re 

curso a partir fte negócio ·próprio o~ familiar ante~ior ou 

coexistente. Verifica-se, por fim, em proporções reduzidí~ 

sim•s, e assemelhadas, o levantamento do recurso inici•l por 

via de ajuda do comerciante ou .fabricante das mercadórias 

~ iniciaria a vender, indenização recebida de empresa de 

onde trabalhou,~ empréstimo~ agiota (ver tabela 77). Tais 

fatos conduzem i inclinação pela aceitação de uma forte ar 

ticulaçio entre emprego assalariado e esfera das pequenas 

formas na manutenç~o d.a exi.stência. das . camadas populares, 

sem que contudo se precipite na parcializáção de uma centr~· 

lidade, de uma ou outra. 

As instalações da unidade ambulante, sao em g~ 

ral, ou feitas~ próprio ambulante, ?U adquiridas a~-

dtitor de natureza iudividual/familiar ambas, as 

representando 74.24% das declarações (Tabela 78). 

situações 

Contudo, 

deve-s~ observar a aquisição ~ putro a~bulante, evidencian

d~ o fato de transferincia di unidades. Ora, não represent~ 

ria isto-24~24% - uma elevada circulação no com~rcio ambu

lante, de entrada e saída de pessoas? Se sim, de nenhuma fo~ 

ma isto representa in-permani~cia das unidades, que podem 

muda~ de mãos, pe~manecendo todavia, em sua impessoalidade. 

As unidades ambulantes, via de regra, nunca 



TABELA 76 

CAMPINA GRANDE. PB 

UNIDADES DE CO~RCIO AMBULANTE SEGUNDO SITUAÇÃO 

DE PROPRIEDADE DAS MERCADORIAS Ã VENDA. 

1986 

SITUAÇÃO 

Mercadorias próprias 

Outra forma 

Total 

FONTE: Pesquisa direta~ 1986 

% 

100.00 

100.00 

.. 
• 



TABELA 77 

CAMPINA GRANDE. PB 

UNIDADES DE CO~RCIO AMBuLANTE SEGUNDO ORÍGEM DO 

. RECURSO PARA INICIAÇÃO DO NEGOCIO 

1986 

O~IGEM DO RECURSO INICIAL 

Ecónomia (s) de salario (s).prôprio ou ·de membro (s) fa · 
miliar (es) ••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••• 7 
Empréstimo de amigo ou parente ••• ~ •••••••••••• : •••••• :. 

Recurso de negócio próp~io ou familiar anterior ou coe -
.. 

x ·istente; .......... . · ................................... . 

Ajuda do comerciante ou fabricante da mercadoria •••••••• 

Indepizacão de empresa onde trabalhou ••••••••••••••••••• 

Empréstimo de agiota .......... , ........................ . 

Outro 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

.. .. 
% o 

48.56: 

22.86 

17 .14 

2.86 

2.86 

1.43 

4.29 

100.00 



CAMPINA GRANDE. PB 

UNlDADES DE CO~RCIO AMBULANTE SEGUNDO OBTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

1986 

OBTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES % 

Feita pelo próprio ambulante/amigo/familiar 36.36 

Adquiriu a produtor individual/familiar 37.88 

Adquiriu já feita a outro ambulante 24.24 

Adquiriu a empresa 1.52 

TOTAL 100.00 

FONTE: Pesquisa direta~ 1986. 

... 

... 
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. 1 1 , . 

tem estoque·: 33,33%' ;· 111uito pouco estoque: 61.90%. E para ·o · 

segundo: muito p,e;uc·~ estoque: 71.43; e sempre pos~ui esto -

que: 28.57%{TABELA 79)~ . --
. .·· 

AS ~e~ca~~rias sio.•dquiiidas pelos ambulantes, 

junto aos seus fornecedores, normalmente à vista (Tabela 80) 

Os adquirentes a prazo, realizam em sua ampla 

maioria (83.33%) pagamento no ato da compra de 50% do valor 

global das mercadorias, e o restante é pago, em 3/4 das ca 

sas, com 30 dias. Quanto ao valor usual de pagamento no ato 

da compra - a prazo - , registrirarn os percentuais de 30 e . 
50%, e quanto ao prazo usual de liquidaçio do débito restan 

te, 8,15,30 e 60 dias. 

As aquisicões em ~ais de 3/4 dos casos regis -

trados, se fazem ao comércio , o restante dire-

tamente aos produtores (Tabela 81 ). Cumpre contudo, notar 

diferenciações pot' gênero de .coméréio ambulante, o que está 

expresso na tabela 82 • Registrou-se o abastecimento direta

mente ao produtor, como fonte principal, .nos gêneros Calça

dos, Vestuário, e Bolsas/Cintos, com maior importância de 

abastecer-se desta maneira no primeiro gênero (Calçados). 

Quanto à área geográfica de compras de abaste-

cimento, av~riguou-s~ o que se chama -

ria aqui um tri~n~u lo de abastecimento, apoiado em Campina 
. . 53 

Grande, Santa Cruz do Capibaribe (PE) - p.assando por Caruaru 

(PE)-, e Recife (PE). 

Detalhando-se este triângulo ~abastecimento' 

do comércio ~mbulante da cidade de C. Grande, evidencia-se 
. . . 

q .ue as unidades que adquir.em principalmente~ comércio 

e sio a maioria, mais de 3/4 conforme Tabela 81 - o fazem 

na própria Campi~a Grande (88.89%) (Tabela 83)~ cerca de 

1/10 na cidade do Recife (9.2~%~ e um resíduo de 1.85% al 

terna de forma equitativa suas compras ao com~rcio entre es 

tas duas cidades. Osadq11irenlt·s ao comércio, que o fa?.em cm 

Recife, são 807. dos mesmos do gênero Bijoutcrias/Brinquc -

dos. Neste gcncro, 57.14% dos unidades resolvem desta forma 

o problemri do abastecimento. Adqu{rir ao com~rcio cm Recife. 

No que se refere aos que se abastecem direta -

ment~ ao produtor, . de formQ principaÍ, quase a metade dos 



TA:3i::! .. A 79 

CAMPlNA GRANDE. PB 
UNIDADES DO CO~RCIO AMBULANTE SEGUNDO EXIST~NCIA DE ESTOQUE DE 
MERCADORIAS: SITUAÇÃO ATUAL 
1986 

S lTUAÇÃO USUAL 

Nunca tem estoque 
Muito pouco estoque 
Sempre possui estoque 

Total 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

% 

54.55 
38.18 

7.27 
100.00 

.. .. 



TABE~A SO 

CA}(PINA GRANDE. PB . 
UNIDADES DE CO~RCIO AMBULANTE COM CNDICAÇÃÓ DAS F~RMAS USUAIS 
DE COMPRAS DE ABASTECIMENTO. 
1986 

FORMAS % 

Ã vista 82.8' 
A prazo 12.86 
Ambas 4.29 
Tot3l 100.00 

FO~TE: Pesquisa direta, 1986 

.. ... 
t> 



CAMPINA GRANDE. PB 
llNlllADES DE CO~RCIO AMBULANTE .COM 
C lMENTO PR lNC IP AL. · 
1986 

FONTE DE ABASTECIMENTO 

Ao comércio 
Diretamente ao produtor 
Amh;tg 

Total 

INDICAÇÃO DE FONTE DE ABASTE . -

% 

77 .14 
21.43 

1.43 

100.00 --·. _________________ ..__ ____ _ 
FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

.. 
iN .. 



TAB :~ tA f.2 

CAf!PINA G~~DE. ·PB 

UNIDADES DE co~n::RCIO &~BULANTE COM INDICACÃO DE FONTE DE ABASTECIMENTO PRINCIPAL 

SEGVNDO G~NERO 

1986 

FO~TE DE CALÇADOS VESTUÁRI.O BOLSAS / FITEIRO BIJOUT. / 
A'RASTEC I~lENTO ClNTOS GRIQUEROS 

Ao Ccr::1~rc io . - 28.57 42.86 100.00 100.00 

Di re ta::1t!.ntt! ao pr,1d~ 

tor ..... . ........... 100.00 . 71.43 57.14 - -
~ 

Ambas - - - -
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

FERRAGENS ALIMENTOS 

100.00 100.00 

- -
- -

100.00 100.00 

. . 

.. 

FRUTAS 

100 ··ºº 

-
-

100.00 

N .. .. 



UlllOA OES DE COMERCIO AMBULANTE COM INDICAÇÃO DAS 

fONTES USUAIS DE COMPRAS DE ABASTECIMENTO 

1 

L 

21.43% 

00 PRODUTOR 

77.14% 

'AO COMERCIO· 

AMBAS ( 1. 43%) 

.. ! 
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C AR T. 9 <C. G R A N D E • P B • 

• 
AREA DE COMPRAS DE ABASTECIMENTO 

• 
DAS UNIDADES DE COMERCIO AMBULANTE 

-CONVENÇOES 

LIMITE 1 NTERESTADUAL - • - • - • - • -

PREFIXO OE RODOVIA 

AO COMERCIO o e a 

CIDADES C/ MENOS DE 100.000flâ e 

CIDADES DE 100 A !500.000 halL @ 
ESPESSURA OE LINHA : hn•- !5 't'a 

(com base na ta~.83) 
COMPRA DE ABASTECIMENTO 

AO PRODUTOR i::::=:::J ESCALA: 
o 
1 

COMPRAS DE ABASTECIMENTO 
' AO COMERCIO 

NA CIDADE DE CAMPINA &RANDE lPB) 

NAS CIDADES DE C.6RANDE e RECIFE 

NA CIDADE DO RECIFE ( PEI 

DO PRODUTOR 
NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) 

NA CIDADE 00 RECIFE lPEI 

NA CIDADE DE STa CRUZ da CAPIBARIBE.(l'E) 

NA CIDADE OE CARU4RU ( PE) 

NAS CIDADES OE C.GRANOE a RECIFE 

FONTE : PESQUISA DIRETA 1 1986 

CARTA-BASE: IBGE/ SUDENE, 1984 

20 
1 

40Ka 
1 

º/o 

100.00 

8 8. 89 
1 ,8 !5 
9,26 

100.[)0 

4 6,6 6 

2 º·ºº 
20,00 

6,67 

6,67 



• .1. s o . 

mesmos (Tabcla81 ) o fazem na ~ró~ria C. Grande; em propor

çoes iguais de declarantes, - 20% - em Recife e Stf Cruz 

do Capibaribe (PE); e em proporções menores, na cidade de 

Caruaru, e equitativamen~e em C. Grande e Recife. Especifi

que-se que no gênero Calçados, no qual se verificou o mais 

elevado Índice de abastecimento ao produtor, as compias se 

fazem em 71.43% na própria C. Grande, e o restante., em igual

dade relativa, em Caruaru, e C. Grande/Carua!u; no referen-

te ao genero Vestuário, entre os que compram diretamente 

ao produtor, 60% deles declararam fazei estas compras prin

cipalmente em St~ Cruz do Capibaribe, e o restante no Reci-

fe; e no gênero Bolsas/Cintos~ os informantes declararam 

fazer suas compras aos produtores em Campina Grande. 

Para aférir a .relação direta das unidades ambu 

lantes com o sistema finjnceir6/bancário, indagou-se da pr~ 

sença, entre os responsáveis pelas referidas unidades, de 

cont• ban~ãria. Pode-se c~nstata! que mais da met~de •...•• 

(52.17%, Tabela ~4) deles dispunha. de pelo menos um dos 

dois tip~s d~ conta, corrente ou poupança. A conta poupança 

- ·a . denominada caderneta de poupança -mostrou-se dominante, 

evidenciando-se, nas proporções individuais modestas · deste 

tipo de investimento popular e nos limites das condições de 

poupança da populaçio sob estudo, participação no me~c~do 

de capitais do país. Acredita-se que os referidos saldos se 

jam de alta oscilacio, e extremamente vinculados às necessi 

dades do negócio. 

A discriminacio d~ presença ou nao de conta, 
-por generos, apontou no sentido de uma mais elevada presen-

ça em unidades dedicadas a Vestu~rio, Calçados, Fiteiros e 

Bolsas/Cintos, como se depreende da tabela 85. 

Quando , contudo, se passa do exame da relacio 

em que o ambulante é deposi~ante no banco, para a em que 

ele receba crédito empréstimo - das insti tuiçÕcs finan -



TAHELA 83 . 

CAMP lNA GRANDE . PB , 

ÃREA GEOGRÃFICA DE COMPRAS DE ABASTEClMENTO 

DAS UNlDADES AMBULANTES 

1986 

FONTE E LOCAL DE COMPRAS DE 

ABASTEClMENTO 

Compra ao comércio 

Na cidadê de Campina Grande (PB) 

Na cidade do Recife (PE) 

Nas cidades de C. Grande (PB) e 

Recife (PE) 

~omera direto ao f rodutor 

Na cidade de Campina Grande (PB) 

Na cidade do R~cife (PE) 

Na cidade de St\l Cruz do Capibaribe (PF) 

Na .cidade de Caruaru (PE) 

Na cidade de c. Grande(PB) e Recife(pE) 

FONTE: Pesq~isa direta, 1986 

% 

100.00 

88.00 

9.26 

1.85 

100.00 

46.66 

20.00 

20.00 

6.67 

6.67 



ceiras, a relação nao se mostr~ mais est~eita. Somente 1/10 

dos declarantes declararam terem banco/instituição financei 

~a como local usual de levantar· empristimo, quando necessi

tam fazê- lo; eriquant o cerca· de 7 4% recorrem usualmente a ~

soa amiga/f.!rente. Atente-se para os cerca de 15%, corres -

pondente aos que declararam nunca fazer empréstimos. Do que 

antes ficou afirmado, depreende-se que, quando se trata de 

se financiar, prevalecem as relaçõe~ extra-sistema financei 

ro se se examina de forma imediata. Com mediações, no 

que se refere ao abastecimento, a compra financiada foi de 

clarada como usual por pouco m·ais de 10% dos responsáveis 

pelas unidades ambulantes (Tabela ~o). Há, portanto, no to 

cante ao t~~ico, coexistência de relações diversas(Tabel~ 

86) • 

• 

A pesquisa tratou de indagar, acerca dos rendi 

mentos auferidos pela unidade ambulante. Como o ciclo sema

nal, no que tange aos rendimentos, é dominante como referên 

eia para os declarantes, levantou-se o rendimento líquido 

médio semanal d~s unidades, que ajustado ao mes 1 pr~ 
piciou a avélia~io do mencionado rendimento, em termos me 

dios mensais. Ademais, os valores foram convertidos em sa 

lário-mínimo, à data da pesquisa (agosto 1986)(TABELA 87J• 

O que se verifica, e uma massiva concentração' 

de rendimentos na faixa entre ·1 e 3 salários-mínimos, 

63.76%, i.i~ mais de 2/3 das . declarações. Observe-se, 

da, que os casos de rendimentos declarados inferiores 

com 

a1n-

a 1 

salário-mínimo, em nenhum deles se registrou valor inferior 

a 1/2 salário mencionado. 

A c o m p a r a ç ã o e ó m l l' v a n t:1 m e n t o s f e· i t o s sobre r e n 

dimcntos da população favelada, é elucidativa no sentido de 

se precisar csp~cificidadcs dos comerciantes ambulantes já 

referidas. O estudo de Comes da SfLVA, em. 1979, constatou 

que 41.16% dos chefes de famiÍia cntrc~ista<lns percebiam 

rendimentoi de at~ 1 saláriu~minimo, e 36.46% entre mais de 



TA.3ELA g4 

CAMPINA GRANDE: PB 
RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES AMBULANT~S 
SEGUNDO DISPONIBILIDADE DE CONTA BANCÁRIA E TIPO DA MESMA 
1986 

DlSPONIBILlDADE DE 
C. BANCÁRLA 

Não dispõe de c. bancária 

Dispõe de c. bancária (I) 

somente c. poupança 
somente c. corrente 
ambas 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa direta, .1986 

% 
DO TOTAL 

47.83 

52.17 

100.00 

i., 

UE (l) 

100.00 

44.45 
36.11 
19.44 

N 

w 
w 



1'A3~LA 85 

CAMPINA GRANDE. PB 
RESPONSÁVEIS PELAS UNIDADES AMBULANTES . COM INDICAÇÃO 

DE CONTA BANCÁRIA, SEGUNDO G~NERO DE COMtRCIO 

1986 

G~~ERO DE CO~RCIO DISPONIBILIDADE DE C, 

SIM NÃO 

Vestuário 100.00 -
·calçados 85.71 14.29 

Fiteiros 65.00 35.00 

Bolsas/cintos 57~14 42.86 

Bijouterias/Brinquedos 28.57 71.4$ 

Alimentos 28.57 71.4~ . 

Ferragens 1 14.29 85.71 

Frutas 14.29 '· , 
FONTE: Pesquisa direta, 1986 

BANCÁRIA (%) 

TOTAL 

100:00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 . 

100.00 

100.00 

N ... 
• 



. TAoELA · 86 

CAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÃVElS PELAS UNIDADES AMBULANTES COM INDICAÇÃO DA 

FONTE USUAL DE CReDITO 

1986 

FONTE USUAL DE cll!DITO 

Pessoa amiga/parente 

Banco/instituição financeira 

Ambas 

Nunca pediu $ emprestado 

Total 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

% 

74.28 

10.00 

1.43 

14.29 

100.00 



. l s •. 

1, e 2 salirios-minimos: a faixa de atê 2 salirios-referin

c(a, compre~ndia 77.62% d~s en~revistádos. 54 
O estudo de Ai 

ves da SILVA, sobre dados . colhidos ,em Jan/mar. 1984, na fa

vela Pedreira do Catolê, mostra que 30.097. dos chefes de fa 

mília auferiam rendimento de atê 1/2 salirio-mínimo, e 

49.37% com rendimentos de mais de 1/2 atê 1 salário~mínimo; 
. . - - . . 55 

deste m.odo, 79.46% dos estrevistados recebiam. ate 1 salario. 

(Ver tabel~88). Observa-se,
0

então, um nível de rendimentos 

consideravelmente mais elevado para os comerciantes ambulan 

tes. 

Aos responsáveis ~·l~s unidades de comêrciosob 

exame, foi indagado acerca de disporem de outro rendimento. 

Os resultados indicam que cerca de 1/4 destes responsáveis, 

disp~em ae outras fontes de obtenção de ganhos. No exame da 

natureza destas fontes, constata-se de 357. aproximadamente 

correspondiam a trabalhar para outras pessoas (regular ou 

episodicamente), e cerca de 24% ti-nham outro negócio pró- . 

prio em comércio. Aproximadamente 30% dos 1/4 referidos .re 

cebiam aposentadoria, o que · r~p~esentou em relação ao total 

d• responsáveis declarantes no que tange ao assunto, 7.35% . . 
O b se r v·o u - s e , a inda , o que ·e s tá i n e 1 u í d o em "ou t r a f o n t e " , 1 

funcionãrio público, e 1 que auferia rendimentos de juros de 

empréstimos que concedia(TABELA 89). 

3,a.6, ·CARACTERES SÕCIO-GEOGRÃFICOS DA CLIENTELA DAS UNIDA

DES DE COM~RCIO AMBULANTE 

Procurou a investigação, identificar caracte -

res s~cio-geográficos dos que ~~mpram ao comércio ambulant~ 

com o ~bjetivo de entender a clientela ou mercado desta for 

ma de com~rcio. Os generos invest i gados, foram: vestuirio 

bijouterias/brinqucdos, cintos, bolsas e calçados. 

Os atos .de compra/venda, entre a clientela e 

as unidades de com~rcio ambulante, pode-se diz e r que sao do 

m Í na 11 t e me· n t e a t o s e o m p a game n t o à v i s t a ( Ta b e 1 a 9 O ) , o q u e . . 
configura ~ prevalin~ia ace~tuada de impermanincia e in-cs 



TA:>ZL,\ .87 

CAMPINA GRANDE. PB 

UNIDADES DE CO~CIO AMBULANTE COM INDICAÇÃO DO RENDIMENTO MtDIO . . . 

MJ!'.NSAL L[QUlDO: EM SAWIO -(s) - M[NIMO (s) * 
i986 

N(VEIS DE RENDIMENTO % 

Até 1 Salário Mínimo · 10.15 

Mais de 1 a 2 Salários-Mínimos 37.67 

Mais de· 2 a j Salários-Mínimos 26.09 

Ma is de 3 a 4 salários-Mínimos 
. 

11.59 

Mais de 4 a 5 SaliJios-Mínimos 8.70 

Mais de 5 Salários-Mínimos 5.80 

Total 100.00 

FONTE: Pe~quisa direta, 1986. · . 

* \1al:Or do sabirio.i..mfoiÍK>: Ç.z$ 804·.00 . . 

N 

... .., 



IA.3ELA sa 
CAMPINA GRANDE. PB 

RENDIMENTO MENSAL DE. CHEFES DE FAMfLIA NA FAVELA 

.PEDREIRA DO CATOL!, ·EM SALÃRIOS-MfNIMOS 

1984 

N[VEIS DE RENDlMENTO % . 

. Até 1/2 SM 30.09 

Mais de 1/2 a lSM 49.37 

Mais de 1 a 2 SM 17.37 ' 

Mais 'de 2 a 3 SM 1.48 . 

Mais de 3 a 5 SM 1.27 

Ma·is de 5 até 10 SM 0.42 

Total 100.00 

FONTE: SILVA~ I. Alves. A Política ••• ob. ~it. p. 131 

N 

"' • 
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'i'ASELA 69 

CAMPINA GRANDE. PB 

RESPONSÃVEIS PELAS UNIDADES DE COMBRCIO AMBULANTE COM INDICAÇÃO 

DE RENDIMENTO FORA DA UNIDADE. 

198ó 

DlSCRlMlNAÇÃO 

Não percebe outro rendimento 

Percebe outro rendimento (I) 

Trabalha para outrem 

Aposentadoria 

Total 

Outro comércio próprio 

Outra fonte 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

% 

DO TOTAL 

75.00 

25.00 

100.00 

% 

DE (I) 

100.00 

35.29 

29.41 

23.53 

11. 77 

N 

• 
o 



TA~L".LA 90 

CAf.1PINA GRANDE. PB 

UNIDADES DE COMERCIO AMBULANTE COM INDICAÇÃO DA FORMA DE VENDA 

1986 

FORMA DE VENDA 

Nunca vende fiado 

Às vezes vende fiado 

Vende bastante fiado 

Total 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

% 

SIMPLES 

54.28 

44.29 

1.43 

100.00 

% 

ACUMULADA 

54.28 

98.57 

100.00 
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tabilidade nas relações comerciante/comprador nestes gêne 

ros. Cerca de. 54% dos responsáveis pelas unidades, declara -

tam a exclusividade das vendas ~ vista. Esta forma de venda

à vista -, somada à "às vezes vende «fiado»'~ sornam quase o 

total (98.57%), das declarações. Todavia, a presença da venda 

a crédito ("fiado"), normalmente para pagar com menos de oi

to dias, em quantidade não irrisória, adverte o estudo no 

sentido de que se verificam, ainda q~e a prevalência acentua 

da seja da impermanência, relaçõe~ costumazes entre vendedor 

e comprador, o que se chama -"frequezia conhecida" 

O que foi permitiâo aferir na tabela 74, e que 

aproximadamente 70% das unidades ambulantes no centro da ci 

dade, funcio?am a mais de 1 ano, e cerca de 35% a mais de 

3 anos. As dimensões da cidade, com centro comercial único, 

o fato de um inter-conhecimento acentuado entre a população, 

e a própria necessidade de concorrência entre unidades, pro

piciam a presença, ainda que reduzida, do "freguês conheci 

do'', particularmente nos gêneros Calçados , e Vestuirio. 

Globalmente afirmando, ou seja, sem a especifi

caçao de dias da semana - oscilação semanal , constatou -

se que 76.55% dos clientes dai unidades ambulantes entrevis

tados residiam na própria cidade de Campina Grande. Os restan 

tes 23.45%, se dividiam entre: 17.28% residentes no próprio 

município d~ C. Grande, mas fora da cidade (sítios, fazenda~ 

vilas); e 6.17% em sede ou sítios, fazendas, vilas de outros 

municípios, vizinhos (Tabela 91 .). 

A análise detalhada a nível de dias da ~emana 

evidenciou sensível oscilação .âo local de residência da cli

entela, e dimensão da área de influência do comércio ambulan 

te (o específico "urban field"). Enquanto nos dias da gra~ 

de-feira, os clientes residentes na própria cidade de Campi

na Grande importaram em 70.73% (sexta-feira e s~bado) (tabe-

la 91) nos dias comuns, de 2"~ a 5~ feira, elcva1n- ·sl' para 

82.20%; um incremento de clientes da pro'pria cidade da or 

dem de 14%. Por outro lado, os clientes de fora da cidade 

de. Campinà Grande - pelas dimensões das sedes municipais dos 

outros municípios vizinhos, seria sensatn considcr~-as aglo-

mcrados rurais isto ~,d~s áreas rurais do próprio municí 



f!\.3ELA 91 

CAMPINA GRANDE. PB 

CLCENTELA DAS UNIDADES DO CO~RCIO AMBULANTE, COM ~NDICAÇÃO 

DO LOCAL DE RESID~NCIA SEGUNDO DCAS . DA SEMANA 

. 1986 

. 
LOCAL DE RESIDENCIA CONJUNTO DE 2f A 

SEMANAL Sf FEIRA 
(%) (%) 

Cidade .de Campina Grande 76.55 82.50 

Município de C. Grande: sítios, fa-

zendas, vilas •••••••••••• 17.28 12.50 

Outro município 6.17 5.00 

Total 100.00 100.00 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

* dias principais da feira central 

6f FEIRA E 
SÃBADO* 

(%) 

70.73 

21.95 

7.32 

100.00 

.. 
• • 
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pio (sítios, fazendas, vilas), e de municípios vizinhos, que 

nos dias de 2f a ' sf feira significaram 17.50% do i~tal da-

clientela inquirida; passam a representar 29.32% da 

no s d ias d e 6 f . f e i r. a e . s á b a d o • ( T si b e 1 a q 1 ) 

mesma 

Tais evidências, apontam no sentido de um pul-
. .. • " • li 55 . 1 • . d sar semanal do especifico urban f1eld • Ou seJa, a em o 

dinamismo que um campo de influência possa ter, por conta das 

transformações urbanas, a curto, midio ou longo prazos, ve

rifica-se um dinamismo cíclicó semanal. A expansio referen

ciada, do campo de influência do comircio ambulante, certa

mente está associada à expansio semanal da importância rel~ 

tiva do pequeno comircio na estrutura comercial da cidad~, 

operada pela feira central. Mostra-si portanto, que reali -

zam-se oscilações estruturais na escala do micro-tempo, que 

repercute na organ~zação espacial em suas micro-pulsações. 

Se examinando a clientela, ainda numa análise 

de detalhamento por dias da semana, segundo o motivo de !_!.

tar ~centro da·cidade, notam-se oscilações significativas 

nos valores correspondentes aos motivos (tabela 92) sign·ifi_ 

cativas no sentido de corroborar a generalização que foi ex 

posta no período anterior; A grande alteração consiste, no 

declínio relativo do motivo declarado "trabalha no centro 

~ ~; c e n t r o ~ p a s sage m par a ' o t r aba 1 h o " , · d e 2 7 . 5 O% . d os E.! n -

trevistados de 2f a 5f feira, para 9.76%, dos entrevistados 

69 feira e sábado~ e o aument?~·relativo, do motivo declara 

do· "veio a feira e passou no centro da cid~de" de 2.50% de 

29 a 5f feira, para 24.39% na 69 feira e sábado. No que se 

refere aos dois demais motivos, as oscilaçG c s n5o foram si& 

nificativas. 

Tamb~m se procurou aferir, a oscilaç~o intra -

semanal da clientela, segundo seu perfil sc)i:_io-profissiona1. 

A refe.rida diástole/sístole, cnccrr.a em seu movimento um ca 

ráter-s6cio-profissfonál que se aiferenci~. Os dias de 2f • 
•t. 



T.\ :H:!.A 9 2 

CAMPINA GRANDE. PB 

CLIENTELA DAS UNIDADES DO COMtRCIO AMBULANTE, COM INDICAÇÃO DO MOTIVO 

DE ESTAR NO CENTRO DA CIDADE SEG~OO DIAS DA SEMANA. 

1986 

MOTIVO CONJUNTO DE 2\1 A 6~ FEIRA 
. SEMANAL 5\1 FEIRA E SÁBADO 

(%) (%) (i.) 

Realizar compras no centro 60.49 62.50 58.5i 

Trabalha no centro ou o centro e Pª.! 
sagem p·ara o trabalho 18.52 27.50 9.76 

Veio à feira e passou no centro 13.58 2.50 24.39 . 

Resolução de problemas: burocráticos, 
médicos, etc. · 7.41 7.50 7.32 

Total 100.00 100.00 100 .00 . 

FO~TE: Pe~quisa direta, 1986. 

N 

• 
• 
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Sf, quando se observa ser menos extensa a area de cli~ntela, 

apresenta uma cÓmposicão · acentuadament'e marcada de empr·ega -

dos urbanos, !:. trabalhadores urbanos E.E.E. conta própria (Tab!:_ 

la9~ ). Na sexta-feira e sábado, a composicão - quando a 

area de clientela i mais ext~nsa e caracterizada pela ele 

vacao da participacão da clientela de agricultores, e empre

gadas domisticas. 

Se está aqui fazendo r7ferência, à composição 

(relativa). ora sócio-profissional, ora de motivo de estar no 

centro da cidade, ou de local de residência. Já foi examina

do, que as vendas das unidades ambulantes localizadas no cen 

tro sao mais intensas maior volume - na 2f feira; porta~ 

to, para os ambulantes centrais, à sístole do campo de infl~ 

ência - sua diminuição - , corresponde um incremento de · 

suas veódas. Certamente, a feira captura parte da clientela 

centro sao potencial, e nao raro as unidades ambulantes do 

desdobramentos ou se desdobram, via cooperação de unidade 

familiar, em unidades de co~ircio na feira. As compras na 2f 

feira, mais intensas, associam-se tambim à massa de pagamen

tos dos assalariados urbanos, feitos aos sábados, assim como . . 

aos rendimentos das pequenas a ti v·idade s prop i c ia dos pela ocor 

r~ncia da. feir~, ~articula~mente 
queno comércfo. 

embora não só - no pe-

Quanto as formas de unidade comercial, as quais 

recorre a clientela, os resultados obtidos - tambim em aten 

çao a diferenciacão intra-semanal - são conducentes no re-

forço à interpretação oferecida nas p~gin~s anteriores. Os 

cli~ntes das unidades ambulantes, nos g~neros referidos no 

início deste item ( 3 .a.6.), sao compradores habituais ao 

tipo de com~rcio, isto no conj~nto, e nos diversos dias da 

semana. Indagados sobre realizarem compra (s) do (s) mesmo 

(s) artigo (s) adquirido (s) na unidade ambulante, em unida

des comerciais nas feiras (barracas, tabuleiros, etc), obscr 

vou-se que, enquanto. entre os entrevistados de 2f a Sf feira 

os compradores habituais representavam 32.50%, entre os en -

trcv'istados na sexta-feira e sábado eles representavam 51.22%. 

Por outro lado, as declaraç~cs acerca de ser comprador cm e~ 

tabelecimentos (lojas, supermercados), mo~traram-se quanto a 



TAB~LA 93 

CAMPINA GRANDE. PB 
CLIENTELA DAS UNIDADES DE CO~RCIO AMBULANTE, COM INDICAÇÃO 
DE SITUAÇÃO SÕCIO-PROFISSIONAL PRÕPRIA, OU DE QUEM ~ DEPEN
DENTE, SEGUNDO DIA~ DA SEMANA. 

1986 

SITUAÇÃO SÕCIO-PROFI.SSIONAL CONJUNTO DE 2f A 
SEMANAL 5f FEIRA 

(%) (%) 

Empregado urbano 44.45 55.00 

Funcionário público 17.28 15.00 

Trabalhador urbano por conta própria 16.05 22.50 

Empregada doméstica 11.11 5.00 

Agricultor 11.11 2.50 

Total 100.00 100.00 

FONTE:·Pesquisa direta, 1986. 

6f FEIRA · 
E SÃBAOO 

(%) 

34.15 

19.51 

9.76 

17.07 

19.51 

100.00 

.. 

... 
• 



TABELA 94 

C. GRANDE - PARA!BA 

CLIENTELA DAS UNIDADES DO COM~RCIO AMBULANTE, DE DOIS PERfQ 

DOS Dl\'ERSOS NA SEMANA - · CLIENTES DE 2{1 A 5f FEIRA; CLIEN 

TES DE 6~ ~ SÁBADO - SEGUNDO INTENSIDADE .COM QUE REALIZAM 

CO}IPRAS DO }1ES}10 ARTIGO ADQUIRIDO Ã U. AMBULANTE, EM FORMAS 

COMERCIAIS DIVERSAS. 

1986 . 

DISCRl~!I~AÇÀO DE UNIDADES CONJUNTO SEMANAL 2{1 a 

cmtERCIAIS ÀS VEZES NUNCA TOTAL ÃS VEZES 
OU SEMPRE ou SEMPRE 

--
Em unidades -de comerc io 

ambulante ............. 100.00 - 100.00 100.00 

Em unidaêies c , , ::~ , ' r c i :ds na 

feir a . . . ....... . .... . ... · ... 41.98 58.02 100.00 32.50 

Em l oj as 
' 

11 lo j inhas 11
, •· su -

per-mer cados ... ........... 56.79 43.21 100.00 60.00 

1 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

Sf FEIRA 

NUNCA TOTAL 

- 100.00 

67.50 100.00 

40.00 
1 

100.00 

{ 

6f FEIRA E SÁBADO 

ÃS VEZES NUNCA TOTAL 
OU SEMPRE 

1 

100.00 
1 

- 100.00 

51.22 48.78 100.00 

53.66 46.34 100.00 
1 

1 

N 

• .. 
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t•AP.11. CI .• PI. 

1-------------· -----
U•IDAOES DE COMERCIO AMBULANTE COM I•· . 
DICA(AO OA FOltMA DE VENOA 

~UNCA VENDE "FIADO" 

!14.21%1 

AS VEZES VENDE "FIADO" 

44,29 % 1 

VENDE BASTAMTE 

] 1.4! % 

"FIADO" 

----------....----·- . 

••• , ..••• ·º •. p •• 

. 
CLIUTnA OAS U•IDADES 00 CPMHCIO Afll· 

BULANTE Cf>fltl INDICAÇAO DO LOCAL DE ltESIDEN· 

CIA 

c 1 DA DE DE e. lltANDE . . 
AltEA RURAL DO MUNICIPIO 

DE C. lltAllDE 

OUTltO MUNICIPIO r:::::1 
~ 

t•AP.40.C. •• PI 

CLIENTELA DAS UNIDADES AMBULANTES, COM 

INDICAÇAO DA SITUAÇÃO sócio. PROFISSIONAL 

PltOPltlA OU DE QUEM DEPENDE 

11 
ui rr,ze % 

mi 1e,Oe% 

'"' "· 11% 1 
v.1"·"%1 

44,42 % 

.1 

1 

I • EllPltHADO UltlANO 

.II· FUllCIONÂltlO PÚILICO 
m ·TRAI. UltlANO CONTA PRÓPRIA 
IV- EMPltEeAOA DOMESTICA 

V· A&ltlCIJLTOlt. 

PONTE: PESQUISA DIRETA 1 191• 



positividade, declinantes, de 6.0.00 para ·53.66%. Evidencia

se, desta maneira uma clientela às 6fs e sábados mais Ínti

ma do elemento estrutural micro.:..comer.cial (rABELA 94). 

3.a.7. O AMBULANTE NO ESPACO CENTRAL DA CIDADE: DISTRIBUI -

ÇÃO POR RUAS E ESPECIALIZAÇÕES. 

A investigação cuidou de avaliar a distribuição 

das unidades de comércio ambulante, pelas ruas da área cen -

tral da cidade. 

Constatou-se que a rua Floriano Peixoto, apre -
. • d . . / 57 sentava maio~ numero e unidades, com cerca 1 3 das mesmas. 

Contudo, como nesta rua estas unidades se localizam por am 

pla extensã-0, nao se observa uma concentração elevada. Elas 

apresentam um padrão de situar-se aglomeradas junto às par~

das de coletivos, e esta rua é efetivamente a artéria cen

tral das paradas de ônibus. Também nesta -rua está o grande . . 
número de unidades ambulantes fixadas, existentes no centro 

da cidade. Os imóveis da rua Floriano Peixoto, caracterizam

se em geral pelo uso para serviços públicos e privados, e v~ 

lhas residencias deterioradas. A conjunção da grande concen

tração das paradas de coletivos, com um uso de imóveis nao 

concorrenciai com as unidades ambulantes, ajuda a compreen -

der a facilidade de fixação das unidades, e o grande numero 

delas na referida rua (TABkLA 9i). 

A rua Maciel Pinheiro e a outra, que se destaca 

no que tange a grande presença. de unidades ambulantes, obsc~ 

vando-se que quase 20% destas unidades, existentes no centro 

da cidade, situavam-se nela. Ã diferença, contudo, da rua 

Floriano Peixoto, pela menor dimensão dela, a concentraçãode 

ambulantes ~ a mai·s elevada que se verifica no centro. 

Na Maciel Pinheiro estão tamb~m cerca de 1/4 das unidades des 

loc~vcis/dcsmont~veis presentes na ~rca central. 

Como ruas de importante presença das unidades am 

bul~ntes, destacar-se-iam ainda~ a Cardo~o Vieira, a João 

Pessoa, e a Venâncio Neiva. Estas. três, mais as duas r11as an 

tes mencionadas, juntas, cont.inham segundo o levantamento qua- . 
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se 80% do total das unidades ambulantes na area central da 

cidade. 

Ao contráiio do que se observou para a rua Flo 

.riano Peixoto no prime ir~ período. deste item, o que se nota 

nas ruas Maciel Pinheiro, Cardoso Vieira, João Pessoa e Ve 

nâncio Neiva, é a bem superior presença de unidades desloc~ 

veis/desmontáveis (Tabela 96 ). Estas Últimas, caracterizam

se por uso estritamente co~ercial de gêneros simil~res, aos 

dos ambulantes que as ocupam. A pr~ssão da municipalidade 

no sentido de evitar fixação, e permanente, e sao as ruas 

em geral mencionadas nas notícias da imprensa escrita. 

A pesquisa buscou determinar a concentração, por 

ventura existente, de gêneros de comércio das unidades ambu 

lantes, por ruas. Na Tabela 97, estão expostos os resulta -

dos. E~te• levam i conclusão, de que há uma evidente tendên 

eia ~ especialização - não exclusividade -, particularmente 

acentuada, particularmente nos generos Cintos (Bolsas, Ves

tuário, Fiteiro-Alimentos e Calçàdos. 

No tocante a Cintos/Bolsas, 84.85% das unida -

des levantadas situavam-se em faixa contínua pelas ruas Ma 

ciel Pinh~iro e Cardoso Vieira. Quanto ao gênero Vestuário, 

62.07% localizam-se na Maciel Pinheiro. Acerca de Calçados, 

41.18t das unidades do gepero registradas no levantamento 

no centro, e~tavam nesta mesma rua, que portanto se c-0nfig~ 

rava - à semelhança do referente aos estabelecimentos comer 

ciais nela - como caracterizado pela atividade comercial de 

venda de vestuário, adornos e calçados. 

A rua Floriano Peixoto~ caracterizar-se-ia 

la presença massiva de.Fiteiros e Alimentos, no padrio 

mencionado de aglomerar-se em torno das paradas dos Ônibus. 

O gênero Ferragens, é principaimente concentrado na rua Joio 

Pessoa, o que acompanha o gênero comercial geral dos esta -

belecimentns. 



TABELA 95 

C. GRANDE 

UNIDADES DE COMtRCIO AMBULANTE NO CENTRO DA CIDADE, COM INDIC! 

ÇÃO DE NATUREZA DESL/DESM. OU FIXADA, SEGUNDO RUAS ONDE SE 

LOCALIZAM 

1986 

RUAS TOTAL DESLOC/DESMON1 FIXADO 

ABSOL. % ABSOL. % ABSOL . % 
. 

Floriano Peixoto 112 30 .• 86 67 26.JJ 45 41.28 

Maciel Pinheiro 69 19.01 65 25.59 4 3.67 

Cardoso Vieira 39 10.74 34 13.39 5 4.59 

João Pessoa 31 8.54 27 10.63 4 3.67 

Venâncio Neiva 30 8.26 19 7.48 11 . 10.09 

Outras ruas, avenidas, pra-
22.591 c;a s ••••••• 82 42 16.54 40 36.70 

Total 363 100.00 254 100.00 109 100.00 

FONTE: Pesquisa direta, 1986. 

N 

UI ... 



TA.3~LA 96 

CAMPINA GRANDE • PB · 

UNIDADES DE COMtRCIO AMBULANTE NO CENTRO DA CIDADE, COM 

INDICAÇÃO DA IMPORTÃNCIA RELATIVA DAS NATUREZAS DESLOCÁVEIS/ 

DESMONTÁVEIS OU FIXADA, SEGUNDO RUAS 

1986 

. 

RUAS TOTAL DESLOCÁVEL/ FIXADO 
% DESMONTÁVEL % 

% 

Floriano Peixoto 100.00 59.82 40.18 

Maciel Pinheiro 100.00 94.20 5.80 

Cardoso Vieira 100.00 87.18 12.82 

João Pessoa 100.00 87 .10 12.90 

Venâncio Neiva 100.00 63.33 36.67 

Out;ras ruas, avenidas, praças 100.00 51.22 48.78 

FONTE: Pesquisa direta, 1986 

1 - cerca da metade destes~ na Rod. antiga e Barão de Abiaí/ 

(1 ) 



TABELA 97 
CAMPINA GRANDE. PB 

. z 5 5 . 

UNlDADES DE COMJ::RC[O AMBULANrE NAS RUAS .cENTRAlS DA ClDADE: 

CONCENTRAÇÃO DOS GENEROS DE COMeRCIO DAS UNlDADES, POR RUAS 

1986. 

GENERO rua/avenida, e Índice de concen 

tração ( % ) ~ 

Cintos/Bolsas ruàs Maciel Pinheiro e Cardoso 

Vieira . :84.85 

Vestuário rua Maciel Pinheiro. :62.07 

Fiteiro. rua Flor. Peixoto e praça da Ba.!!, 

deira :60.00 

Alimentos rua- Flor, Peixoto :46.00 

Calçados .rua Maciel Pinheiro :41.18 

Frutas rua Flor. Peixoto :38.24 

Ferragens rua João Pessoa :37.50 

FONTE: Pesquisa direta. 1986 

* i concentração total de unidades ambulantes do genero na rua = ~~~~~~~~~~~---.,~~~"--'...__~~~~~ 
total c;le unidades ambulantes do gênero g 
no centro dú cidade. 

X 100 
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------- --- ----·--- -

UNIDADES DE COMERCIO AMBULANTE NO CENTRO DA CIDADE, 

SEGUNDO RUAS ONDE SE LOCALIZAM (O/o do totol dt unidadts) 

DfTALHAMENTO 

. ._l __________ 1_9,0 '. _ ~J R 

- -------, R. FLORIANO 

~_J PEIXOTO 

MACIEL 

PINHEIRO 

1 10,74~0 1 
R. CARDOSO VIEIRA 

~l ___ e_,"4_º~~! R . JOAO PESSOA 

1 11,26% 1 R. VE:'l~NCIO NEIVA 

22. 60 % 
1 

l OUTRA; RUAS, PRAÇAS 

---~ 

....._ ______________ - ---

) 

GRAF.42 C G . P B. 

UNIDADES OE COMERCIO AMBULl•NTE NO CENTRO DA CIDADE COM INOICA!;ÀO 

DA IMPORTANCIA 'RELATIVA DAS NATUREZAS DESLOCAVEIS/OESMONTAVEIS,OU FIXAS, 

SEGUNDO RUAS ONDE SE LOCALILAM. 

R. Moela! Pinlleiro R. Cordo•o Vieira 

R. Jooo Peuoo R. Venonclo Ntivo Oufros ruo• t pro~ot 

------------~--- -·--- -- · -- --------------------

FONTE: PESQUISA DIRETA, J98G 

------ - ---- - ---- ----------
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3.b. A NARRATIVA DO AMBULANTE ACERCA DE SUA.•REALIDADE 

Nos meses finais do ano: com a elevação da d~ 
• manda correspondente às festas de Natal e Ano Novo, aumen 

ta, como se afir~u, o número de unidades ambulantes naa 
• • • ruas centrais da cidade. Note-se, contudo, que este•iumen· -to é diferenciado por gêneros, in~idindo p~~ticular~ente' 

nas Bijouterias/Brinquedos, CalÇados, Cintas7jolsas, Ves

tuário, e Adornos/Utilidaes do Lar, e~ pelo caráter epis~ 
• dico, as unidades que se adicionam sao ~m regra de;locá 

veis/desmontáveis. 
' Cumpre observar o segmento dedicado a entei-

tes de Nata l e cartões - artigos natalinos - que se pode . .... 
constituir como unidade especializada, ou os re~etidos 4r. 

tigos serem agregados às mercadorias de venda ulual. 

"Nessa epoca, coloco · 2 árvores de• 

Natal, 3 caixas de bolas, cartÕ•s -· 

sai bem ••• Meu negácio é mercadoria 

de plástico, mas tem q~e ap~o~ei~' 

t~r ••• " (o ambulante). 

"Meu ramo e ferragem.,. trigo o 

menino com um .tabuleiro pra vender 

c ar t ão " 1': o a m b u l ·a n t e ) • 

. ..... 

No que respeita ao ~omér-.ciC?j·do ma~1er~al e'sç.o

lar mais simples (cadernos, borracaas, 'fãpis, rég°tias) ,' e~· · 
• • r a c t e r í s t i c o d o s me s ls d e j a n e i r o / r e v e r e i r o ,. .a o • e o m é r c i o• 

de artigos carnavalescos, e ao de artigos ju~fnos,,·~erj·(i_ . . . 
ca-se a.mesma p~ssibilidade de unidade.1çsp~cial olf'-ag"~E!g! 

ção, devendo-se niatar que uma unidfide 'e-spéciali:lada foa~. 

estlr na reali~de "agregada' a. uma-"u~i"à~dc ~nterior, . . ~ . d~ .. 
venda de· outras mercadorias, usuais. t 

- . . . , .. . . . - . 
O coaerc10 de frutas, todav1µ, e c~ractcr1za' 

ªdamente - . F um comérc.io co~ccr.itrado, d da~ .frutas <lc •ê.e"<> 
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ca, de novembro a março 

cializadas: 

desempennado por unidades esp! 

"Vendo caju ·, 'imbu, manga, goiaba, 

pi~ha .•• mas não largo a feira 

isso aqui é por tempo •.• acabou a 

fruta, ·pronto ••• " (ambulante). 

Além do aumento de uniQades, verifica-se 

aumento de vendas dos neg~cios que permanecem iguais: 

"Meu comércio é este ..• cllfé, bo . 
lo, cigarro, confeito, doce. ~ . as 

vezes tem pao ••. fim de ano melhora 

muito" (o ambulante). 

O final d~ ano, como período de maior , movimen 
f' -. " ' -to comercial, é também o ceni~io da mais intensa pressaa .. . 

da parte do comércio estabelecido, 

visando a contenção do ambulante: 

sobre a municipalida4~ 

"Não vou dizer que fico 

porque não " f .ico ••• dizem 

seguro 

que o 

jornal é contra negoci~r na rua .• ·~,.·· ,r. 
Uns aí ji foram no ridio, o ridio ' 

nos apoiou .•. jornal é de rico" 

(o ambulante) . 

. Sem dúvida, a oscilação qua~t•o-qual'ita .tiva 
• 

da procura, é• identifJ fada pelo senso de oportuni,dade de 

neg~cio, do ambulante. Este sensq, ainda, ae manifesta de 

outras formas. Por exemplo, na perspectiva episódica de ' g~ 
. . . 

n h o , e o mo no c a s o d a me n c i o ri a d a v e n d a d t: " t a b l ' l a s . ' d a 
• ',;. , 

sunab" - congeI«; mento oficial d e p-.J" e e; o,,s d i t a d o p e l o planó 

cruzado -, ou bàndeiras do Brasil 

de futebol; ou material·did~ti~u , • 

' . com o ~ampconato mundial • 
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"Eu ajudo o povo, . e o povo me 

aj t,ida ti ( ambu 1 ante, vendedor de 

tabelas da sunab). 

~·o preço de 1 ivrar ia dá medo, 

e uma hora para comprar um lá

pis" (ambulante, material esco -

lar). 

A formação de grande aglomeração de pessoas, 

por ocasião de pagamento de benefício-s previdenciários 
• 

ou pagamento de salários do serviço público, ou de diver-

são pública, nao raro e ocasião de negócio. As paradas 

de coletivos, as portas de educandários, são também locus 

identificáveis. 

"Cedo fico por a~ui, depois 

vou prá · porta do colégio, de 

pois prá parada d~ ;nibus ••• tie 

tarde de novo" (ambulante, con -

feitos). 

Durante a jornada diária, observa~-se oscila 

çoes quantitativas. Unidades, como dedicadas a Frutas, AI! _ 

mentos, expõem à venda uma quantidade de mercadoria julg~ 

da possível de ser, numa jornada, comercializada: 

"Chego cedo, 6/7 horas, e ar

reio o balaio .•. Acabei, vou em

bo~a. Se der tempo~ apanho o~

tra carga" (o ambulante, frutas). 

"Só venho à tarde .. ". às vezes 

antes de escurecer não tem mais 

nada" (o ambulante, frituras)· 
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As narrativas de vida, no que tange à experie~ 

eia migrat6ria, dos ambulantes~ revelam elucidativos cara~ 

teres pertinentes i forç• de trabalho nos municípios sob 

influência da cidade de Campina Grande: 

"Sou de Soledade (município parai_ 

bano da MR-Agreste da Borborema) ••. 

vim com 18 anos para o ·exército. AÍ 

o cabra se enquadra, não tem conver 

sa fiada •.• Tenho dois irmãos em 

São Paulo ••. eles dizem que estão 

bem, um tem até carro ... fui de fá 

brica, tive ponto na feira, depois 

_botei este ~qui. Se Deus me ajudou, 

s6 Ele me tira a aj~d~··· vou lhe 

dizer: quase fui para São Paulo, mo 

ço, ilusão .•• Mas . se Deus me dá o 

de comer aqui' pra que me afastar do 

que Ele me dá ... " (ambulante). 

"Nasci em Patos (município parai

bano da MR-Alto Piranhas) ••. ajuda

v~ paÍ e mãe na roça, vim trabalhar 

em casa de família aqui em Campi 

na .•• passei 10 anos, era de ca-
~ . 

sa ••• sai ••• de casa em casa, traba 

lhei até no Rio ••• " (o.. ambulante) • 

. usou filho de Bananeiras (municí

pio paraibano, MR-Brejo piraibano ) 

trabalhava na roça~ .. puxando 

terra ·para os pés .•. não tem futuro. 

O cabra tem que ver a luz, ter pro

gresso, negociar" (o ambulante). 

"Sou na tu r a 1 d a P a· r a Í b a , ma s 

andei demais •.. Bra~Ília, S~~ 

. -
.J a 

Pau 

lo, Rio. fui "peão'i em São Paulo, 



em todo canto .•• serviço de lim 

peza .•• negociei ••• saio mais 

nio, acostumei ~m Campina .•. M~ 

ço tem que caçar ... andar atras 

de melhora, a nio . ser um rico, 

um engenheiro ••• um funcionário 

federal" (o ambul,Flnte). 

-Alguns explicam o fato de nao 

"Eu mesmo nunca pens~i em 

sair de Campina ... quer dizer, 

pensar pensei, mas nio vi faci

lidade. Meu irmio tem uma arte 

(tratorista), trabalhou até no 

estrangeiro (Oriente Médio) ••. 

o cabra com uma arte esGapa em 

qualquer lugar" (o ambulante). 

"Faz tempo (1975/6) ... 

'1m primo meu, depois foi 

i rmio .... foi outro primo 

um voltou .•. tive pra ir . 
Paulo) .•• Tem gente que 

que vai ficar rico . ... 

so com a pass~gem ... 

ganho dá pra comer, p 

o 

foi 

meu 

meu •.. 

(Sio 

pensa 

volta 

que 

pouco 

com Deus é muito, o muito · sem 

Deus é nada" {o ambulante). 

terem migrado: 

A pes~uisa evidenciou que 63% dbs entrevista 

dos eram nascidos em Campina Grande, município; todavia, 

60% . destes, aproximadamente - ver item 3~a.2, cap. lII -



tinham pelo menos 1 dos genitores advind~s de fora de Cam 

pina Grande .. Acrescente-se que, 3/4 dos "cabeça de casal", 

'da família de onde provim os ambulantes nascidos ou 

não em e. Grande - tinham por atividade principal Agri -

cultura, Comércio e Ofício autônomo, com expressiva domi

nancia da primeira, o que não exclui combinação com as 

demais, sobretudo a segunda; e na Agricultura, a condição 

dominante era pequeno proprietário,.e parceiro/arrendati-

rio: 

"Mãe nem pai nao tinham terra, a 

gente vivia na terra dos outros 

e no alugado ••. (o ambulante). 

"O "sítio" de pai era nada 

(2 ha) ~ •• a .sente vendia na fei

ra... pai almocre,v~va , j i mo.E_ 

reu, ia do Brejo (MR-Brejo parai

bano) para o sertão (farinha de 

m"andioca, rapadura, carne seca) ... 

quando eu quiz viajar com pai, 

pai deixou de viajar •.. " (o ambu

lante). 

" .. •. ele era mais pedreiro 

nós cuidávamos da roça ••. " (o am

bulante). 

Examinando associadamente genero/sexo, obser

~a-se que as Ferragens, tanto referentes a peças de fogão, 

quanto a material hidráulico (torneiras, juntas, etc), e 

mesmo elétrico (fios, tomadas, etc.) nã~ raro são vendi -

das por pessoas capazes de realizar pequenos consertos e 

instalações, ofícios estes essencialmente masculinos. Mas 

n~o seria a vinculaçio a ofíc~o elemen~o explicativo de 

vinculações quase exclusivas, dp sexo, n g~ncros de comer 



cio. Por exemplo~ ~o qu~ tange a Fiteiros, ou a Calcados , 
& ·~ 

majoritariament~ masculinos, não se observa a re1acão, 

por nao necessitar t~abalho complementar. 

"Se o freguês quizer, eu ins 

talo, faco reparo ••• Vou mais 

depois que recolho aqui, ou de 

manhã cedo .•. posso até ir na 

hora, depende do servico, do 

freguês.~. deixo o colega daí 

da banca olhando ..• " (ambulan -

te, vendedor de produtos hidráu 

licos). 

.... 

Acerca disto, veja-se o depoimento de senhora 

casada, 30 anos, iesponsável por fiteiro: 

Ou: 

"Eu conheco mulher que o ma 

rido não deixa ••• porque isso, 

porque aquilo .•. faltam com res

~eito. Vou lhe dizer, se ~la e 

direita não pega nada •.• " (a am 

bulante). 

"Meu marido tem venda •.. eu e 

as meninas •.• tudo estuda ... ven 

demos aqui" · (a ambulante, confec 

cões de crianças) 

O ambulante. opinando sobre sua hist6ria pes

soal profissional, deixa entrever o esforço de ser por si, 

nao ser empregado de outro: 

"Scmpr_c vivi assim .•. sempre 



6egociei~.: ganhei de salários, 

mas ~·cd pohco~ •• nã~ quero co!. 

da no meu pescoço'; (o ambulan..

te)· 

"Eu vivia de salário,· so, 

do meu marido ••• ab~i uma bar-

raca, fechei, o fiado e de 

mais ••• o negócio aqui (bolsas/ 

cintos) e melhor, e no fim do 

atio é b·om" (a ambulante). 

"Fui ·pedreiro, fui pintor 

(de paredes)~ •• sou aposentado 

do governo (ex-funcioniri6 p~ 

blico) ••• agora que eu estou 

vend-<> g~nho" ( ambu 1 ante) .. 

"Eu ganhava salirio... nao 

era nem o mínimo ••• não é nada 

nao é nada tiro 2 ve~es, 3 ve 

vezes ••• " (o ambulante) •. 

salvo em certos ca~os: 

" ••• um funcionirio gradua

duado~ um empregado nu~a firma 

boa ••• aí esti certo... mas 

esses empregos de placa na Pº!. 

ta., oferecido"· (o ambulante). 

Acerca dos rendimentos obtidos pelas unida -

·des ambulantes, os depoimentos sao destacáveis: 

"oi para comer ... rnt!lhora 

no fim do ano, no ~ão João ... 

tem dia que não vendo nada (a 

ambulante) (roupas). 
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"Não · reclamo nao .•. vou me 

d~fe~4~nd~ •• ~ · e melho que " ce~ 

tos salário·s" (o ambulante). 

~''Po s. sç : d}z e r que g .. a'll ho _bem. 

Nio sou rico, mas a menina 

quer pagar a faculdade, eu te 

nho. Quer uma roupa, eu te-

nho ••• uma viagem .•. Num em

prego, tirar o que.tiro, so 

se fosse formado" (o ambulan

te) (fi~eiro). 

"Tenho esse carro aí (so-

bre o qual expoe mercadó 

rias) .•• tem gente que pensa 

que ~usou iico ••. Tenh~ ou

tro neg~cio .•• ma•·minha d~s

pesa i grande ••• minha mulher 

é professora, me ajuda, sao 5 

meninas, tudo para ~alçar, 

vestir, comer estudar •. ~" (o 

ambulante). 

Eu vendo, mas nao e 

sempie ••• 'preciso o dinhei

ro para adquirir a mercadoria, 

e tem vezes que não tenho nem 

para o café quanto mais 100, 

200 cruzados •.. se eu tivess~ 

um emprego certo, era melhor, 

eu nao vinha vender pela ru~" 

(o ambulante) ( f r u t" a· s ) . 

A combinaçio com outra atividade, ~ explica-

da pelo ambulante: 

"Se eu fosse so viver da -

qui ... · passava fome. Fa~o se~ 

viço de pedreiro'.. a rn11lhcr 
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ae ajuda ., ,qui. aa aeninaa (fi 

lha•) ••• ia ve&a• · boto merca

ria .. ua fei.ra" .(.ambulante). 

" ••• funcionário piblico ••• 

e cer_to • aaa é pouco ••• não dá• 

tenho que caçar po~ fora" (a~ 

bulante). 



1. Fiteiros fixados .- localização usual 
agosto 1986. · 
Praça da Bandeira, CG/PB. 
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3. Fiteiro deslocável - agosto 1986. 
rua João Pessoa, CG/PB. 
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4. Fiteiro deslocável - agosto 1986. 
rua Maciel Pinheiro, CG/PB 



5. Fiteiros deslocáveis - agostô 1986 
rua Marques. do Herval - CG/PB, 
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6. Fiteiros complexos - agosto 1986. 
praça da Bandeira (acima); rua J.Pessoa 
(abaixo) 
CG/PB 

. :{ 
i \ ~ 

J . ~ 

l. 

- · ; 1 

\ 

·i 
~ 

\• 

N 

-4 

~ 



.J;x=-· 

a 7 ~ · 

---- - · 

7. Guarda de instalaçÕes e mercadorias 
agosto 1986, 
Av. Floriano Peix~to, CG/PB. 

-
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8. Unidades ambulantes diversas (fiteiros, 

discos e rádio/tu/som usados, revistas 
usadas) agosto 1986. 

--~~··Floriano Peixoto, CG/PB. · -·- - · .. 
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· .10. Vendedores de frutas-agosto 1986 
R. Marques do Herval; 
R. Barão de Abiaí 
CG/ PB 



. 11. Ambulantes com automóvel 
r. Simeão Leal; 
r. Monsenhor Sales 
~G/PB. 

agosto 1986 
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12. Ambulantes ~om automóvel - agosto 1986 
rua Cardoso Vieira; roupas e toalhas; 
esquina da João Pessoa(abaixo,caldo de 
cana • 



13. Ambulantes vendedores de .utilidades do 
lar e ferragens - agosto 1986 
R. João Pessoa, CG/PB 
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14. Unidades Vendedoras de ferra.gens-agos/86 
R.Barto de Abiaí(aciina);praça da Bandeira 
(abaixo) 
CG/PB. 
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Unidades vendedoras de calçados-agos.86 
R. Venâncio Neiva (acima) 
R. João Pessoa (abaixo) 
CG/PB 

,.. 
• ... 



16 a. 

. t • 4 . 

Rodoviária 
diversas 
CG/PB 

Velha: unidades ambulantes 
agosto/86. 

16 b. Unidades dedicadas a venda de calcados. 
agosto 1986· 
Rodoviária Velha 

~~~_cs;;_fr.--.~~~~~~~~~~~~~~~~ 

__ __. 



. z. 5 . 

17 a. Unidade padronizada dedicada a roupas 
e objetos de criança agosto 1986 
R. Venâncio Neiva, . 
CG/PB 

17 b. Unidade dedicada a objetos de costura 
de .tecidos e cou~o - agosto 1986 

. R. Barão do Abiaí -
· CG/PB 
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18. Unidad --:. -----es situad -~~~~~~--
coletivos _ . · as em pontos 
avenida Fl . ~go•to 1986 . de parada de 
CG/PB .ptiano Peixot o, 

- ,; ..... ~ :. ... / --

--~-~-· 
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.19. Unidades fixadas - agosto 1986 

Av. Floriano Peixoto, 

CG/PB 

.. 
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20. Unidades situadas em ponto de parada ~e 
coletivo - agosto 1986 
Av. Floriano .. Peixoto, 
CG/PB -----
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21. Unidades que _expõem mercadorias ao chão
agosto - 1986. 
R. Marques do Herval (acima); 
R. Maciel Pinheiro (abaixo), 
CG/PB 

- ~'-' .... <:- .... -.. -- ~· ; . . 
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22.Ambulantes na rúa Maciel Pinheiro -
agosto 1986 

CG/PB. 
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23. Ambulantes na rua Maciel Pinheiro -
agos'to de 1986 
CG/PB 
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24. Calçadão da rua Cardoso Vieira - agosto 
1986 
CG/PB 
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REFER!~CIAS: E NOTAi~ · CAP{TULO 03: O Comircio ambulante 

cidade de Cam.pinà Grande. 

na 

1. COLEÇÃO DE JORNAIS DIÁRIO DA BORBOREMA. Campina Grande, 

Paraíba. 01.09.1984/30.06.1986. 

2. COLEÇÃO .•• ed. 03.12.1984, p.l e 2. O título da matiria 

interna: "Lojistas pedem a Prefeito combate a camelô 

no centro" (p.2) 

3. COLEÇÃO.:. ed. 24.09.1984, p. 1. 

4. COLEÇÃO ••. ed. 23.11.1984, p. 1. 

5. COLEÇÃO ... ed. 23.11.1984. p. 8. Ambuiante ouvido pela 

reportagem: "ou a gente ganha dinheiro por essa epoca, 

ou em janeiro. não há como sob r.ev i ver" (vendedor de ar 

vore de natal), COLEÇÃO~~. idem, ·p. 8) 

6. "Passada a efervercência do final de ano, urge as autori 

d~des municipais buscarem, de forma indolor, uma solu

çao para o grave problema· do çamelS que vem desafiando 

seguidas administrações ••• desemprego ••• Contudo, em 

nome de uma solução social,·não \e deve comprometer o 

orden~mento urbano ••• o aspecto urbano de um modo g~ 

ral'' (COLEÇÃO ... ed. 26.12.1984) 

" Editorial, mesma edição, na Íntegra: i;CAMELOS: .Uma dor 

de cabeça constante do prefeito de Campina Grande em 

todas as administrações tem sido os camelôs. Na verda-

de, esses pequenos comerciantes que enchem o centro 

da cidade com suas barracas de mer~idorias, precisam ' 

de um espaço para o exercício de seus neg6cios. ~ da 

venda dos artigos com os·quais comercializam que eles 

vivem com suas familias. De certo tempo a esta parte 

os camelos invadiram as principais ruas de Campina Gran 

de, destruindo o trinsitQ e prejudicando at~ certo po~ 

to as atividades dos comerciantes estabelecidos nas 

ruas Maciel ~ínheiro e Cardo~o Vieira. Aproximam-se os 

festejos de fim de ano quando o volume de neg~cios e 

maior e a fiscalização da Pte ei'tura não quis mexer' 



7 • 

8. 

9. 

10. 

. 1 •• 

com os camelôs nesse período. Era preciso dar-lhes tam 

bêm uma oportunidade na fase natalin~. AP.ora. quando o 

ano já vai terminando e o volume de vendas vai dimi 

nuindo, já se começa a falar na ~udança dos camelos pa

ra outro locai. Esta certo que se faca essa mudança. 

Evidentemente, as ruas que eles estão ocupando atualmen

te, precisam ser dP.sohstruÍdas para o tráfego do pedestres. 

Antes, no entanto, de se proceder à mudança, é imperio-

so que se pense no local onde se possa colocar os cam~ 

los, que eles não sofram prej~Ízos nos seus negócioscom 

o deslocamento. Uma área que nao sendo central seja a 

mais próxima possível do centro, para onde possa conver 

gir a freguesia daqueles pequenos comerciantes. Com a 

inauguração do novo terminal rodoviário, talvez fosse 

de bom alvitre situar o pequeno comércio 

atual ~stação rodoviária, onde já existe 

negócios em funcionamento.'' (p .2). 

ambulante na 

uma parcela de 

COLE CÃO ••. ed. 27.10.1985, p. 1 

COLECÃO •.. ed. 21.12.1985, p. 1 

COLECAO ••• edições, respectivamente, de 08 e 14.02.1985, 

em ambas pgs. 1 e 8. 

COLEÇÃO ••• 
-; 

diário ed. 08.fev.1985, p .1. o enfocava par-

ticularmente os ambulantes vendedores de frutas regi~ 

nais numerosos nos meses de novembro a março: seria 

um perigo um cliente de banco, na saída "tropeçar nu 

ma c e s t a d e c a j u " .( Idem ,. i d e m , p . 8 ) 

lcoilt. notolO 11rC:1 . p9.). 
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1 2 . 

1 3. 

1 4 . 

1 5 . 

16. 

& ••• 

~ 

Alvaro denuncia ação 
violenta dos fiscais da 

Prefeitura no "raôa" t---..;;_ _____ __..._ ___ _. 

O vereador Alvaro 
Gaudênclo Neto, PDS, 
apresentou ontem re 
querimento é Câmara, on
de pede que aquela Casa 

-------------- --- ··-

N 
o 
• a. 
• 

denuncie a "ação de
aumana e · arbltrérla" 
praticada pelos fiscais da 
Prefeitura Municipal, no 
"rapa", .feito na última 
aexta-felra , quando 

I"- agrediram fisicamente e 
~ com palavras de baixo 
cn calão os vendedores de 
o lrutas que estavam pelo 
~ ;eentrodacidade. 
o 

• «t 
e 
CD 
k 
o 
.Q 
k 
o 
m ., 
'ti 

• o 

O vereador apela, tam
bfm, que o Prefeito 
Ronaldo Cunha Lima, 
haeolze ·esses humildes 
vendedores de frutas de 
frutas pelos prejulzos que 
tiveram, quando toda 
mercadoria foi estragada 
pela ação 'nefasta• dos 
que estavam à serviço da 
Prefeitura". 

Na tribuna da C4mara, o 
vereador fe·z um contun
dente pronunciamento , 
mostrando que as ati
tudes dos fiscais da 
Prefeitura - quando do 
rapa - merecem o repúdio 
de toda populaçãó cam
plnenae e que o Prefeito 
Ronaldo Cunha Lima 
.Preclaa , urg~ntemente, 
\nttenlzar os que estavam 
pacificamente , vendendo 
trutas no centro da ci-
dade. · 

m • D. 

' I"-
m 
• .,, 

·o 
• .,, 

CJ 
• m o 

COLEÇÃO ••• ed. 24.12.1984, 

~2LEÇ~~ •• ed. 05.06.1985, 

COLEÇÃO •• , ed. 15.04.1985, 

COLEÇÃO ••• ed. 15.04.1985, 

COLEÇÃO ••• (.! cl • 15.04.1985, 

COLE~ÃO •• , ed. 04,03.1985, 

1 Ambulantes contra 'rapa' 

' 

\.. 

p . 

p. 

Com o apoio da CGT , do PC do B e dos Slndl 
icatos dos Comerciários e Bancários, os ven
·dedores ambulantes de frutas. realizaram ontem à · 
tàrcte , no Calçadão da Cardoso Vieira ; um ·. Ato 
público em protesto ao chamado "rapa" pro
~movldo pela secretaria de Serviços Urbanos nas 
•&uas centrais da cidade . 

O protesto ocorreu em consequência da 
·apreensão de frutas feita pelo "rapa" na última 
quinta-feira. e a mando do secretário Edvari 
Pereira Leite . foram todas trituradas pelo carro 

:coletor de_ lixo, o que prov_ocou não só a revolt• 
'4os vend~ores. as oreiu.lzos . vez_,. .;-que a mer4 
· cadoria teve que ser paga aos fornecedores. 

Durante o ato público, os vendedores levaram 
'seus balalosvazios paraoCalçadio.Napróxlma 
-quinta-feira, os comerc iantes ambulantes de 
frutas estarão ocupando o espaçO da Tribuna 
JJvre da Câmara dos vereadores para pedir o apolo 
·~os parlamentares. Eles tiveram ontem na Casa 
"de F~ix Araújo, entretanto não ·. tiveram acesso à 
Tribuna, vez que o requerimento deveria ter sido 
entregue antes. 

1 Os vendedores, liderados por José . Ap'rrg10 
.Monteiro . afirmam que a medida do•cret4rlo Ed
van Leite, deixou muitos em situação conàtran
. gedora, quané:> mandou triturar as frutas, vez 
que eles não tinham pago a mercadoria e só o 
fariam após a sua venda . 

"SINUCA" 
A Secretaria de Serviços lkbanos tem, com 

relação aos camelos, uma Incómoda missão i 
deaempenhar. Se deixa proliferar O CC>IMrcio nu . 
ruas centrais, é tachado de omissa; se apreende 
com o rapa, é chamada de desumana pela própria 
população que pede a desobstrução das calça-
das . · 

D. da Borborema-05.0S.87, p.4 

1 

1 

pp. 1 . 2. 

p • 2 . 

p • 2 • 

p.8. 

17. " O novo pacote econômico. do governo pode ainda susci -

tar dúvidas para milhões, contudo · para o ambulante Jo 

se Ferreira da Silva, estabelecido na esquina da Car-
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doso Vieira com a Vcnincio Neiva, ele foi lucrativo" 

(o ambulante tinha. máquina de plastificar, na rua) 

"o ambulante simplesmente recortou as tabelits divul- .

gadas pelo Di~ri~ da Borborema .. ~ ~ instituiu oco -

mércio de côi:iÍ.as. ao preço· ·de l cruzado, e 7 cruza -

dos plastificada. Aos gritos de 'orientem-se contra 

o roubo' ele atraiu centenas de pessoas ••• Houve ati 

fila e ao meio dia 500 tabelas já tinham sido comer

cializadas, dando-lhe um lucro aproximado de 250 cru 

zados". 

(COLEç.ÃO) ..• ed. 05 Março. 1986, p. 1) 

18. "A PF prendeu cerca de 10 pessoas, que na tarde de on 

tem vendiam tabelas de preços vencidos nas princi~ 

pais artérias centrais, por críme contra a economia 

popular" (COLEÇÃO .•. ed. 06. 03.1986, p. 1) Cerca de 

600 tabe lcs ~oram apreendidas. e incineradas, e, "de 

pois de advertidos, os implicado~ foram libertados e 

prometeram ~ue nio mais iriam cair na reincid~ncia 11 

(Idem, idem, p. 8) 

19. COLEÇÃO ••• ed. 22.06.1986. 

20. Em levantament~ direto, i mesma epoca, verificou -se 

a oresença de 363 unidades ambulantes no centro da 

cidade (fev. 1986). 

21. Sobre orçamento, ver SILVA, Luis A. Machado da. !!!!_c~ 

dos .•• ob. cit.: "a unidade econômica básica nao e 

o indivíduo, mas a família (HOUSEHOLD)" (p. 51); e 

CARVALHO, Inaiá de.A Produção não-capitalista ... oh. 

cit. p.4. 

22. MARIM, M. Cristina. Alternativas de trabalho e estratt 

gias de consumo de operfarios numa grande cidade re

gional. 

IN: SILVA, L. M. da, e outros. ~~d~nça ~~~~~··· ob. 

p • 1 5 5 • ~ e n t _r a 1 J. d a.!!~ e s t a t a m b é m a e (' i t :i p o r S I L V A , 

L. A. M. da, IN: Notas sobre os pequenos estabeleci-

mentos comer.ciais. IN: ___ _ ; !-IARI~. M.C., e outras. 

Mudança ... ob. cit. pp.179-194. 
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23. ROMANO• Jorge Oswaldo. lndios proletários !.!!! Manaus: o 

ca~o dos ~~teré-Máué citadinos ••• ob. cit. pp. 121 -
.. ~·_ ,'.:'. 

129. Ver revisã~ bibliográrica. As especifi~idades nó 

sistema urbanoi~ no caso brasileiro, tim sido realça -
. . .. ' ·. ·, . ....... ~.. . . •. ,,: . - _.'-.· _,.. 

dos, entre outros, por: 

FARIA, Vilmar. Marginalidade ••. ob. cit. p.8. 

FARIA, Vilmar. Pobreza urbana ••• ob. cit. pp. 147-149·. 

SANTOS, Milton. Q Espaço dividido .•. ob. cit. 

PRANDI, Region.aldo. Q Trabalhador_ E.E..!. ~nta ... ob. cit. 

J~LIM, Elizabeth. Formas de organização da atividade 

econ5~ica e . estrutura ocupacional: 

ob. cit. pp. 51 - 78. 

o caso de Salvador - --- --

24. o cadastro da prefeitura, contém informações sobre os 

responsáveis de direito pelo negócio ambulante; a pe~ 

quisa de. campo realizou-se, no que tange às entrevis.

tas, com o que se chamar.ia responsáveis ~ _fato; i. e, 

pessoas que_ efetivamente, de maneira exclusiva ou em 

maior medida, tomam conta das unidades de comércio . 

25. SINGER, P. Elementos para uma teoria do emprego aplicá

vel a países não-desenvolvidos ••• ob. cit. p. 84. 

26. Fato recorrente entre fitei~os, picolézeiros, p. exem -

plo, 

27, Recolhem o isopor ou carrocinha as pequenas fábricas, 

onde após o trato das contas - e recebimento da co-

missão - , podem ser substituídas por outros. Essas 

sorveterias dispõem portanto de uma rede de crianças, 

jovens e adultos, para escoar o fµndamental de sua 

produção, nas ruas; em muitos casos, produz~m também 

gelo para venda a bares, _ caldos de cana, etc. 

28. Ora na "ponta de calçada", ora encostad a à parede: ver 

figura 01, logo abaixo, no texto. 

2 9 . E v i d e n t em e n t e , o 11 i r f i c ando 11 ~ e o n s e g u i. d o c o m a u t o r i z a 

çÕes precárias, ora mediante taxa semanal, ora median 

te ainda a ·intcrvcniência da influência política. Ra 

ros cons~gucm uma licença legal, de torma que a inse

gurança da localizncão é geral ~ 
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30. Media aritmitica de Cz$ 11,37 por sémana: agosto/1986 

31 • S I L V A, Ivan i z e A 1 v e s d a • P.o 1 í t i c a h a b i ta c i o na 1 par a !!_. 

classes de baixa renda..!!.! cidade de Campina Grande. 

C. Grande, Diss. de Mestrado UFPB, 1986, p. 102 (da

dos le~antados em janeiro/março de 1984, pela Pref~ 

Munic. de C. Grande. 

32. FARIA, V. Pobreza urbana ••• oh. cit. p. 148. Acerca da 

mesma preocupaçao: PRANDI, R. Q trabalhador .PE.!.··· 

o·b. c i t. 

33 •. Ver a este respeito, as observações de J. R. Brandão ' 

LOPES, IN: O Ajustamento do trabalhador à indústria: 

mobil~dade social e motivação. IN: HUTCHINSON, Ber -

tram (org.) Mobilidade ••• oh. cit. p. 375, estudando 

migrantes nordestinos oriundos do sertão, trabalhan

de na cidade de São Paula. 

34. A intensidade das trocas no interior do nordeste, no 

sé.culo XIX, pode .ser avaliada, entt' e outras, !' ' pelo 

exame de: 

SPIX, J. B. von; MARTIN.S, C. F. P. von. Viagem pelo 

Brasil: il.!l - 1820. 39 ed. São Paµlq, Melhoramen -

tos; Brasília, INL, 1975 3 vol. 

CASAL, Manuel Aires do. Corografia brasílica: 1J!l1 
Belo Hori~onte, Itatiaia; São Paulo, Edusp, 1986 

São ainda significativas, sobre o mesmo aspecto, ro 

mances como: 

REGO, Josi Lins do. Pedra Bonita. 5 ed. Rio de Janei 

ro , Jose Olympio, 1956 

--~~· Cangaceiros. 7 ed. Rio de Janeiro, J. Olympio , 

1980. 

QUEIROZ, Rachel de. O Quinze~ 28 ed. Rio de Janeiro,J. 

Olympio,, 1982. 

CARNEIRO, Caio Porfírio. O Sdl da Terra. 2. ed. São 

São Paulo, Ática. 1978. 

CONDt, Jose~ Terra de Caruaru. 2. ed. Rio de Janeiro , 

Bloch editores, 1968. 

RAMOS, .Graciliano. Sio Rernardo. 32"ed. Rio de Janeiro 
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Record, 1978. 

Rachel de QUEIROZ, Narra o costume de ceder filhos a 

pessoas de melhores condições, que empregavam as 

crianças para ~~nder bolo, café, frutas, nas esta . 
çoes do trem (Q Quinze, ob. ut.). Caio CARNEIRO, re 

lata ~obre dono de venda de salina, que começou ne 

goelando bolo, doce, nos f orrrfs e feiras (Sal da 

Terra, · ob. cit.). E nete-se, cuja persenagem cen -
tral é SJ!lbulante de erigem rural em contextt metr• -
P•lite.ne, a •~ra .Q Cameli"'~ J~a.cui:.: s,ue ve::d:!. ~~ 
sant•s !. histerias, s. Paul.•, Ed. Atual., 1985, de 
Assis BRASIL. 

35. Deve-se notar, formas particulares que envolve a migr~ 

ção~ ~esses municípios~ para C. Grande: criança trazi 

da por irmão ou irmã; criança cedida a família para 

serviços domésticos; casamento; serviço militar; em

prego conseguido, ou pramessa; etc. 

36. Profissões assinaladas pelos ambulantes, como tendo si 

do . exercida durante a migração para grandes centros 

urbanos: pedreiro, garçons, ambulante.r · serviços domé!. 

. tico~, serviços de limp~za, operário em fábrica. 

37. Sobre a articular negócio/campesinato, no agreste/brejo/ 

sertão .paraibanos, observem-se os estudos de: 

GARCIA, M~ France. Negócio e campesinato: uma estraii 

gia de reprodução social. Boletim do Museu Nacional 

(Antropologia). 

Museu ~acional UFRj, Rio de Janeiro, (45(: 1 - 17, 

1983. 

GARCIA JR., Afrânio Raul. A Economia dos agricultore~ 

agricultura, criação e negócio. IN: • O Sul: o 

o caminho do roçado: . !stratégico de reprodução cam

pone~a ! . transformação social. Rio de Janeiro, Tese 

de Doutoramento Museu Nacional U. FRJ, 1983, pp.90-

125. 

MENEZES, Marilda .Aparecida. Da Paraíba prá São Paulo 

prá Paraíba: migraçã~, família ! reprodução da for

ça de trabalho. C. Grande, Diss. de Mestrado UFPB , 

198·5.; "Procurei nas entrevistas verificar porque os 

•igrantes na sua qu~se generalidade tem a expectat! 

va de montar um comércio ••• aparentemente oco 
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·:.,.. 
mi~cio s~gnif ic~ uma opçao por uma atividade ºª" ,,, - : . ~ . ~ :·.:· . . ·. . 
agr1c9l.a. No entanto, as entrevistas no c~mpo e na 

·: ·--· 

cidade eyid~nç1am ' que el~ i um~ alternati~a de com 

p 1 e me rt't aç ã ô d_ à a g r. i cu 1 t u t a , · p r i n c i p a 1 me n t e para os 

pequenos proprietários. São vários os depoimentos 

onde os ·migrantes e seus pais declaram a total ' im

possibilidade de sobreviver apenas da agricultura: 

por isto, ~tem aue tocá um comércio, pra um li - · 

v r ar o ou t ·r o 11 . e, ·também, uma atividade que pode 

per~itir a compra da terra ... Dos doze pequenos pr~ 

prietários · entrevistado~ cinco adquiririram terra 

dessa forma. Portanto, o comércio é tanto uma estra 
. . 

tegia de sobreviv~ncia das p~querias unidad~s fami-

liares quanto da reprodução de seus meios de prod~ 

ção" (p. 147).E acerca do ~g~este/sertão alagoano ., 

as constatações de: 

~ERRARI, Onorina. O Papel da feira regional. I~: · 

! Organização espacial . do · agreste ~~sertão de 

Alagoas: redefinição dos centros urbanos. Rio de Ja 

rieiro, Diss. de Mestrado G~og. UFRJ, 1985, pp. 91 -

94. 

Ver revisio da bibliografia. 

38. A este resp~ifo: GEIGER, Pedro P. Expansão da classe me 

dia e do s~tor p~blico e urbanização no Brasil. ·srM
PÔSIO A METRÓPOLE E A CRISE, Dept9. Geografia U. de 

São Paulo, São Paulo, 19 pgs. mimeo; particularmente' 

P" 8. 

~9. SILVA, Ivanise Alves d'a Polftica _!lab!.E.!5.io?al . para as 

e 1 a~ d e b a i ~ ·renda • O b . c i t " p . 1 2 5 

SILVA, Antonio Gomes da •. Polo de cresc!!!!ent~ e !!!!.!,gina

l-:~dade_: ~amp_!:na ~.!.~!!de• Recifé, Diss.de Mestrado UFPE, 

1979 ·. p. 123. 

40. LOPES, .J, R. Brandão. O .Ajustamento. ob. cit. pp.375-6. 

Este autor enfatiza a tese, como já se viu na revisão 

da "inclini~ação para o com~rci~". como conta própria, 

p e 1 o v a 1 o r cu l t u r a l d.e · "v a l l~ r - s l~ d a p r ,; p r i a i_.n i e ia t i -

va e nao se subordina:r d,it'eta~entc a ninguém". 
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(Idem, idem ••• pp. 375-6). Entende-se neste trabalho, 

que se poderia falar não só numa busca do terciário 

como autônomo; mas também como assalariado, desde que 

liberte da "enxada", entendida esta afirmação não no 

sentido do afastamento da lavoura no senti-Oo estrito, 

mas do mundo do tra~alho manual, inclusive urbano. 

DURHAN, E. Ribeiro. A Caminho da cidade: a vida rural .•. 

ob .. cit. p. 167. 

MARIM, M. Cristina. Alternativas de· trabalho ... ob. ci~ 

p. 155. 

bbservem-se as afirmações de Ana Lígia ARAUJO, que em 

pesquisa sobre egressas do ensino técnico agropecuá -

rio na Paraíba cons~atou que 11.3% as dedicavam a at! 

v~dades autônomas: "A maior parte ... faz transações 

comerciais" (Em Busca do trabalho: estudo sobre os e

gressos do ensino técnico agropecuário da Paraíba. 

(1974/1981). C. Grande, Dissertação de Mestrado Soe. 

UFPB, 1984 , p. 122); .e: MENEZES, Marilda Aparecida. 

Da Paraíba ••. ob. cit. ·P• 147. 

4), Aqui, evidentemente, há um complexo de circunstincias 

na ~otivação da força de trabalho,o que postula uma 

consideraç~o que transcenda a racionalista do strictu 

homo oeconomicus, por uma consideração mais ampla e 

observadora. 

42. SANTOS, Milton. Para uma tipologia da marginalidade. 

I n • __ • Q Espaço ~ soe i e d_a d~ • . . o b • c i t . p p . 7 6 -8 9 . 

43. Deve-se apenas em particular, o~serva~. a exígua prese~ 

ça de sobretudo vendedores de frutas regionais 

município, ou de mu ambulantes vindas do próprio 

nicípios vizinhos. Regra · geral, n a o s a o p r e ~ e n ç a s c on s 

tantes diárias, mas sim episódico-sazonais. Ao que d~ 

vc-sc acrescentar o caso do milho verde, vendido ass~ 

do ou cozido. Em estudo já referido de. Antonio SlLVA, 

chefes de famí"lia residindo em favelas na cidade de 

Campina Grande, pode-se verificar que 7.04/.. dos mes.

mos (amostragem) eram ligt1das à agricultura, e 66,76% 



SOS · 

destes como agricultores pequenos arrendatários,16.621. 

como parceiro~meeiro, e ainda 16.62% com assalariado' 

(SILVA; A. Gomes. Polo de crescimento .•• ob. cit. p. 

110). Na periferia _dP cidade, na faixa contacto pais~ 

gem rural/urbana, o que constata não raro é o misto 

de terrenos baldios em especulação, endentando-se com 

cultivas de milho, feijão mandioca. ~ uma população, , 
contudo, que conforme as possibilidades, ocupa-se em 

atividades rurais ou urbana_s. ·g comum, um empregado 

regular assalariado, por um· roçado, no início das chu 

vas, principalmente qua~do se julga que o "inverno se 

rã bom". 

44. SILVA, Ivanise Alves da. A Política habitacional ••• ob. 

cit. 104. 

45. MARIM, · M. Cristina · de Melo. Alternativas ... ob. cit. p. 

156. 

46. MENEZES, Marilda A. de. Da Paraíba~ São Paulo ••. ob. 

cit. p. 147. 

47. SILVA, I. A. da. A Política habitacional ••• ob.cit. p. 

110: indice de 72.8% favela Pedreira do Catolé, de . . 

habitação próprias; e em SILVA, Antonio Gomes, Polo 

de crescimento .•• ob. cit. o mesmo Índice é de 49.40% 

(p.177). 

48. SILVA, I. A. da. A Política habitacional .•. ob. cit. p. 

111. 

49. SILVA, A. Gomes da. Polo de cr~scimento ••. pp. 173 e 

181. 

50. SILVA, A·. Gomes da. Polo de crescimento •.. ob. cit. p. 

174. 

51. A este respeito, ver: SILVA, iuis A. Machado da. Notas 

sobre -os pequenos esta.belecimcnto!! comerciais. lN: __ , 

e ou t r o s . M u d a I!~~ !~~- i a l . . . o b . e i t . p p . l 7 9 - l 9 4 • 

52. Observe-se (ue a pesquisa de campo cnm entrevista se pro 

cessou cm agosto/sctcmbr~ de 1986, ~~riodo de quanti-. 
dadc comparativamente aos mes~s finais do ano 

mais reduzida de ambulantes, e certamente abrangendo' 



o . subconjunto:' !!!!.!.!. permanente. 

53. Sobre a ati:v.idade ' .de produção de vestuârio na ,._cidade de 

Santa Cruz ~e ·Ca.~dbar{be (PE)Jver.:: ~ ' C ·AMPELO e.·~. Advida~ 
de de con ·f~cçõ-ei·,' e a' .produção ~ espaço em Santa ·~ 

do Capibaribe. Recife, Dissert. Mest. Geog. '.UPPB,198 •. 

54. SILVA, Antonio Gomes da. Polo de crescimento ••• p. 1T4 .• 

55. SILVA, Ivanis~ ·Alves. A Política habitacional ~~ · p. 131. 

56. Trata-se de um ·aditamento .à contribuição de< S!\NTOS, M. 

acerca. dos ".do is campos de influência" (SANTOS, M; O. 

· Espaço dividido ••• ob. cit. pp. 276-281) 

57. Estes 4ados foram ~btidos e~ levantamento de . cam~o re&

lizado em fevereiro de 1986. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende-se, refletindo este trabalho, que o uso 

dos .termos conta prÕpria, pequeno comércio', atividade ~

tônoma, condições de vida dos trabalhadores, mostrou-se 

para a investigação como mais capaz de permitir identifi

caçoes mais objetivas dos caracter~s do objeto de estudo. 

Certa~ente são termos que t;m sua~ ambiguida

des, como os demais, contudo se mostram menos afluentes de 

sistema economicistas de int~rpretações totalizantes, se~ 

do portanto sensivelmente descarregados de "sistemas". To 

davia, são suficientemente abertos ã identificação das co~ 

tribuiçÕes teóricas sobre o objeto e similares, ao mesmo 

tempo em .que para o empírico, e na re-construção ideal do 

estudado. 

Termos como "refúgio", "resíduo", "disfarce"·, 

"marginais", evocam cenários e circunstâncias, que o exa

me da r~alidade neste estudo, não autoriza comprovações. 

Nenhum deles se presta a nominar um fenômeno tão onipre

sente na realidade urbana do nordeste e do Brasil como um 

todo. Neste sentido ê que se os entende como possuidores 

de propriedade~obstãculo, particularmente se consideramos 

as pequena~ atividades comerciais na formação histórico

-espacial. "Informe" ê uma palavra desconcertante em ter

mos teÕrico-metodolÕgicas; se.por um lado ê excessi~amen
te abstrata, por outro tem servido a instrumentalizaç~es 

·mais técnico-científicas; seu encanto ê de simplificação 

analítica, . . oposicional. "Exército industrial de reserva", 

enquanto elemento de uma simulação, algo laboratorial, do 

movimento econômico, uma abstração, ê termo que ~ncerra su 

gestividade; contudo, na realidade brasileira, examinan-

do-a em seu contc~do, a co~sidcraç~o dh complexidade es

trutural é mais produtiva, e requer, ê verdad e , cuidadosa 

observação. 

Al~m disso, a atividade objeto desta investi

gação, no conjunto espacial brasileira, n~o pude s er nc-



gligenciada no.que tangei co~ercializaçio final de merca 

dorias,a cuja piodu~ão se dedicam setores do grande capi

tal ,come bem final ou materia~prima; indústria fumageira, 

açúcar, leite em pó, derivados de petróleo (fibras, resi

nas), etc. 

Mas, do ponto de vista da organização burocrã 

tica da circulação de inf ormaçÕes sobre as pequenas ativi 
-dades, termos como setor informal, marginalidade, sao fun 

damentais no acesso. 

A investigação mostrou-se capaz de relativi

zar, des-entronizar, a preten~ão de super-quadros teóri

cos. Sem dúvida, foi auxiliar poderoso o estado atual das 

"previsões" científicas no Brasil. 

A busca da.identific~çio do empÍ~ico, sem pr~ 

venções i multiversidade, ao plural, ao que se impõe da ob 

servação, i incorporação do ~caso, certamente ajudou na 

dessacralização das postulações de "tendências fundamen

tais", de "r·uín.a dos pequenos", de "necessidade históri

ca", das "inevi.tabi lidades", de "degenerescências" l1umpen) 

em ge~al associadas a visão catastrófica, estatismo, 

interpretações totalizante~, e planejamento de estado.Foi 

preferenciado o oscilatório caminho da observação, e des 

curou-se de finalismos. 

Julga-se aqui, que em considcraç~o ao espera

do, no que tange ãs generalizações e observações acerca do 

?hjeto e similares nos limites t~mporo-espaciais da 

quisa, a Revis~o mostrou suficiente. H5, sem d~vida, 

pcs

• uma 
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bibli~gr~fia sõii~i · ~obre as pequenas atividades urbanas 

no contexto brasÍ. lê°iro ., . sendo pos s Íve' l captar ne s ,.t a ampla 

literatura nltidas orientaç~es diversas. -

A · CO~s~d~~açãci, no âmbito teÕrico-metodolÕgi

co, da multiplicidade das pequenas atividades na formação 

urbana brasileira, parece da maior importância. Tal p~o

cedimento alarga a apreensão do fato contemporâneo, dimi 

nuindo possibilidades de abordagens apenas constatativas, 

ou qu~ reduza o pequeno comircio, p. exemplo, a simples 

efeit~ das ~ondi~~es ticnicas de expansão do capital (vi

são de mecanismos). O exame da literatura realizado, pe~ 

mite a conclusão de que aquela maneira mais abrangente de 

enfoque ~ que i domin~nte, tan~o em .textos cronologica•e~ 

te mais recuados, quanto em mais recentes. 

O exame bibliográfico; e a observação, facul

tam considerar apre~sada a associação entre expansão eco 

n~mica capitalista e decriscim~ do pequeno terciário, ou, 

ao contrário, ret~ação ec~n~mica e incremento do pequeno 

terciário. Neste Último caso, talvez se verifiquem exp~i

caç~es estruturais convincentes. Contudo, i ipoca do mil~ 

gre - primeiro caso - o que se viu foi expansão do terciã 

rio referido. De forma que, se poderia mais propriamente 

referir, a um incremento do terciário m~ncionado, nos pe

rlodos de retração da atividade econômica global,° forçado 

pelos nlveis de desemprego; m•s um in~remento limitado p~ 

\a redução do mercado (menor massa de salários). Por ou

tro lado, nos per!odos de expansão, se não opera em dema-

sia a ação do desemprego, o que tenderia a propiciar -nao 

-est!mulos, as atividades merlcionadas sofreriam a excita

~ão proporcionad~ pela expansão d~ consumo, portanto abe~ 

tura de espaço econômico para seus negócios. C~rtamente 

tal ~nfoque, requer uma ampliação de obser~ação par.a asdi 



. aoe • 

. . 

ferenciações espaclais da complexidade estrutural da socie 

dadé brasileira·, .· e - rteste âmbito das origens/desti~os dos ..... . 
fluxos de força de .trabalh6. · ..... ·: 

~>nt1M.~. ~os:a , pr·esença .. ~o micro-comércio estuda

do poderia ser debitada a: 1. o rendimento da unidade ser 

adicionado a oucro(s) ganho(s) pessoal/familiar(es), de 

maneira que isoladamente nenhum é bastante, sendo -entao 

levados i coexistincia (articulação das pequenas forma~/ 

salariado na manutenção da população pobre); 2. possibil! 

dade~ de remuneração mais elevad~, que como assalariado 

regular nas atividades capitalistas; 3. vontade e possibi 

lidade de, se não completamente, ter parte de seus rendi

mentos como autônomo ("não depender .de patrão"); 4. possi 

bilidade como assalariado de eventualmente obter um recur 

.so adicional e abrir uma unidade de comércio; 5. herança 

e condições atuai~ simples d~s con~i~Ões de vida da força 

de trabalho lig~da i atividade; 6. pouca transparincia no 

mercado nacional de força de trabalho; 7. vantagem loca

cional./operacional para a comercialização de certos bens 

(confeitos, cigarros, frtitas, · barbeadores e lâminas, bi

jouterias, etc); 8. ·possibilidade de adicionar rendimento 

do comércio, a aposentadoria; . 9~ utilização do "ponto" da 

unidade fixada p~ra outras atividades; 10. tolerincia da 

municipalidade; 11. oferta elevada de mercadorias nas fon 

tes abastecedoras; 12. uma clientela s~cio-ecologicamente 

envolvfd"a no pequeno comercio. 

O estudo das pequenas atividades comerciais, 

precedido de uma tipologia de cidades brasileiras, no se~ 

tido de se pri-auxiliar duma·comprecns~o do sistema urba

no ~o pais, não se pode descurar da extraordiniria cornpl~ 

xidade que o fenômeno assume, em vista do elevado volume 

e detalhe espacial dos fluxos migrat~rios, · de forma que, 



nas cidades metropolitanas do n~cleo urbano industrial 

(heartlands) (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte); 

serão encontrados quadros Ínt.imos de. cidades periféricas 

(Campina Grande, João Péssoa, Recife, Natal, etc.). 

No que respeita ao caráter de política de em

prego que acompanha os estudos do "setor informal", a ori 

entação destes apontava para as atividades de transforma 

ção ou serviços. As relações, jã sugeridas nestas conclu

sões, entre crescimento ~conômico e comportamento do co--. 
mêrico ambulante, conduz-nos ã observação da in-substância 

de ver a atividade na perspectiva de ocupação, isto ê, o 

comércio ambulante como meio de expansão da ocupação. O 

problema também precisa ser rela.cionado ã pouca transpa-

r~n~ia no mercado de trab~lho . nacional, e os custos de 

deslocamento nas amplas condições territoriais brasilei-

ras. 

A eco_11omi_a urbana examinada requer, para sua 

melhor compreensão, num primeiro momento~ a consideraçio 

analít1ca. Contudo, tal passo hã que ser imediatamente e~ 

rjquecido com uma abordagem integradora dos sub-sistemas, 

de maneira que se mostrem com clareza as relações mutua

mente alimentadoras entre os dois sub-sistemas do sistema 

urbano. Observa-se não somente o fato de 2 zonas de influ 

ência diferentes (do circuito superior, e do circuito in

ferior), mas, no caso do circuito inferior, uma oscilação 

micro-temporal-cíclica. identificada semanalmente, e asso

ciada ~ expansao do micro-com~rcio (feira central) em ccr 



to dia semanal. _Advirta-se, ainda, que a expansão do "ur

ban field", ·para um elemento das p~quenas atividades, nem 

sempre - e ê o que se ver.ifica para · o objeto estudado - se 

vincula a maior movimento de vendas, podendo antes consta 

tar~se decllnio, em comparação com outros dias, de menor 

extensidade do "campo de influência". Portanto, o exame da 

área ou ca~po de influência do circuito inferior faz-se 

mais preciso quando se atenta para · as oscilações micro-

temporais-clclicas da estrutura ~rbana em seu funcionamen 

to. 

Também para o pequeno comercio verifica-se o 

fenômeno denominado por SANTOS de curto-circuito a nlvel 

macro-espacial, com a aquisiÇão - via facilidade de "enco 

mendas" rodoviárias, e custo reduzido para mercadorias l~ 

ves, que ·ocupam pouco· espaço, e mais elevado valor, e ar

ticulação com familiares migrantes - de mercadorias no cep. 

tro urbano industrial de São Paulo. 

-Emb'ora nao opinando no sentido de que isto sir 

va de divisor e~tre "economia tradicional", e "de merca

do", entendeu-se que a explicação dõ comércio ambulante, 

ainda que se possa basear na avaliação que o pequeno co

merciante faça, no mercado de trabalho - o mercado de tra 

,balho real, contornado pelas diferenças nacionais de ren

dimentos, de custos dos itens de reprodução, das dificul

dades de deslocamento num território amplo, da pouca tran!_ 

parência do mercado, dos deslocamentos afetivos, etc.- e~ 

tre "vantagens" e "desvantagens", nece~sita ainda se su

portar na consideração da valoração que se faz das grad~ 

çÕes de prestígio, dos pap~is sociais, ~te. Torna-se, sem 

isso, difícil aspirar ã compreensão do desejo disseminado, 

entre trabalhadores, de ser ".por si", .dc . nno ser rc>banho 

dos sistl'm.as "industriais". Esta "inclinação" St! ria menus 
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de "sobrevivênci·a ~ultu-ral", que de caminhos postos por si 
i ." 

tuações culturais con~emporâneas. Mas, a contradfção enu!!_ 
. . . . 

ciada, nem sempre se.:desencadeia em exc.lusões, mas também 

por coexistên~i~s-~ ao nível pes·s-oal ·e da unidade básica do 

orçamento, a família. A situação mais usualmente persegui 

da, ê de emprego regular que não prejudique os "negócios" 

adicionais. 

Na situação específica estudada, o comércio 

ambulante precisa ser examinado em seu parentesco com for 
. -

mas de peq~eno comércio como as bancas de feira, os arma

rinhos, as barracas/bodegas, e mostra-se teoricamente elu 

cidativa a ponte compreensiva 4ue se faça com a estreita 

vinculação entre pequena exploração.rural/pequeno comét

cio, tanto presente~ quanto preteritamente. 

A ãrea de contorno ~mediato d~ objeto estuda

do - o Agreste e Brejo, e o Sertão paraibano - é secular

mente sub~etid~ i emigração, que se intensificou, com os 

fluxos para o eixo Rio-Sã~ Paulo, rios me~dos deste século~ 

Trata-se, portanto, de uma mão-de-obra, em geral, afeta 

ao mercado nacional e regional de trabalho, e des~arraig~ 

da pronunciadamente qa rotina do lugar. As informações mi

gratórias de dados secundários - censit·ârios -, e a biblio 

grafia referente, indicam este seu caráter. E a grande mi 

gração que se prbcessou para.o Sudest~ do país - eixo Rio 

/São Paulo - se realizou como busca de oportunidades em 

economia de mercado, ou para escapar do pior, e teve des

tino urbano-metropolitano. 

A população estadual vai, no conjunto da pop~ 

.lação do país, declinando, e a t•xa(%) de pessoas ausen

tes, em comparaçao com as presentes no estado - todas na

turais da Paraiba -, ~ mais alta nes~a unidade da federa-
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ção que em .- Pcrn~mbut:o, Ceará, ou Rio Grande do Norte, es

tados que lhe sio tJmítrofes, isto para 1940, e P,\llra 1980. 

Da primeira, para a G1tima data, á emigração se _aprofun-

dou mais ainda • . Br,:tisiiia · também ~foi importante 

particularmente na época da sua construçao. 

Obs~rva-se, portanto, que um mundo 

destino, 

ct e -nego-

cios - economia de semi-mercado - rural, com grande impo~ 

tância do pequeno comercio, do mercadejar, encontra-se m~ 

diante a migração . com o dinamismo de mercado da economia 

metropolitana central do país (Sudeste). Alem desta eva

são extra-estadual, verifica-se um extraordinário movimen 

to interno, e Campina Grande ainda que tenha em sua form~ 

ção neste século, e p•rticular~ente.a partir dos anos 30 

e 40, o suporte ou dominância da grande intermediação co-

.mercial, desenvolveu-se também como cidade do pequeno mer 

cador. S~ recente~ente, ap~s.mead~s da década de 1960, -e 

qu~ - e mesmo a~sim no âmbito de certos serviços - o Esta 

do passou a ser significativo do ponto de vista do empre

go. Campina Grande e a cidade que, por excelência, recebe 

a população das fazendas, sítios, . e pequenos aglomerados 

do Agreste e Brejo e do Sertão da unidade da federação. 

Para a grande massa . da populaÇão trabalhadora 

do interior do ~stado a u~banização metropolitana faz-se 

para os migrantes nas cidades de são Paulo e Rio de Janei 

ro. A influência destas cidades centrais do sistema urba

no do país projeta-se, e . aprofunda-se, fazendo declinar 

progressiva~ente a influência da cidade do Recife. A pen~ 

tração das metr~poles nac~onais e acen~uada, ainda que as 

estruturas de estado reiterem um quadro preteritó, o per

fil federativo e. regional. 

Comparada ãs unidades da federação que lhe são 

limítrofes (CE, RN, PE), a Paraíba tem importância relati 

va menor da população urbana, e Campina Grande e João Pes 

soa, são as cidades por excelência no estado, em uma níti 

da bipolarização. O mais, são, em geral, modestas cidades 

plenas de ruralidade. A mesma conclusão sç depreende do 

exame da participação da população setorialmente, ?u, em 
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outras palavras, do- exame da divisão do t raba 1 ho soe ia 1 no 

estado. 

Verifica-se acentuado crescimento das explor~ 

çÕes da cana-de-açúcar, e da _ pecuária, com comando carac

teris.tico das unidades maiores, associado ã diminuição das 

possibilidàdes de reprodução camponesa. Hã, portanto, um 

solapamento célere do arranjo sócio-estrutural tradicio-
. . 

nal no campo, devendo-se imaginar a~ mudanças espacialme~ 

te, se dando por "manchas''. Isto impulsiona emigração. 

No âmbito da economia urbana, a dominância dos 

pequenos estabelecimentos se . dâ co·m clareza. Se passa co

mo se o que pud~sse ser cada vez menos no campo, pudesse 

ser na cidade ainda, não submetida a dinamismo urbano-in

d u s t r i .a 1. ! a mas s i v a d o mi n â n c i a , d o s e s t a b e 1 e c i me n to s com 

1 ou 2 pessoas ocupadas. Na atividade comercial se consta 

ta, como ~ara as demais, por contraste a esta atomizaçio, 

certas grandes unidades, configurando a complexidade es

trutural •. 

Ao se observar os r~ndimentos, conclui-se a 

cerca do encontro compreensivo, entre a demanda de massa 

de baixo poder aquisitivo, e a estrutura do comércio e ser 

viços. 

O comércio ambulante nas ruas centrais da ci

dade de Campina Grande, ~ assunto reiteradas vezes aborda 

do na imprensa local. Esta abordagem, embora temporalmen

te se verifique em pontos diversos do ano~ e mais enfãti-

ca nos meses finais deste período. Tal fato se verifica 
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porque a demanda por pordutos · do varejoº se eleva, e pro

cessa-se a disputa entre loji~tas e ambulantes; ê a êpoca, 

para certos itens - calçados, roupas, bolsas, bijouterias 

-, de maior movimento, verificando-se portanto, o atrito 

estrutural. Este, contudo, não ê generalizado, posto que 

estabelecimentos atuando no varejo/atacado, em diversas 

casas, abastecem unidades ambulantes. Contudo, em geral, 

a pressão sobre o micro-comercio nas ruas centrais ê ex

tremamente nítida. A pecha de "invasores", os acompanha, 

assim como de que são "eterno desafio"; por vezes, de que 

são um "problema social". 

O mencionado atrito estrutural nao ê simples, 

como possa .aparentar. Dentro . do âmbito das unidades ambu 

lantes, notam-se colisões, por exemplo, entre unidades a

linhadas," funcionando· com barracas - tabuleiros, e às ve

zes cobertura -, e os que expÕém as mercadorias sobre plá_! 

ticos, no chão das calçadas; ou a disputa, entre unidades 

do mesm~ gênero de com~rciô ou n4o, por um lugar julgado 

por ambos mais conveniente. Neste particular, um ambulan

te mais antigo pode empregar para um mais recente, o ar

gumento de recusa a uma fiscalização, que ele mesmo, a ri 

gor, não satisfaz. As contradições são, portanto, de gra~ 

de riqueza de d~talhes, e estes nao se mostram com evidên 

eia. 

Atribuir à "influência política", o "ir.fica~ 

do" de uma unidade em certo local, em geral associando a 

parlamentar, ê também uma redução com alto grau de simpl! 

ficação. Intervêm no "locali.zar-se", a concessão de um es 

tabelecimento de comercio ou serviço, privado ou estatal, 

o beneplácito de autoridade eclesiástica, a proteção e

ventual de grupos de discurso anti-clientilístico, etc. 

Os - . rcsponsavc1s pelas unid~d~s ambulantes nas 
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-ruas da cidade sao predominantemente de. sexo masculino, 

num exame sem diferenciação por gênero, segundo a pesqui

sa direta; e para alguns gêneros, observa-se exclusivida

de masculina. O cadastro municipal indica também esta pr~ 

dominância. Este fato, visto ao lado da constatação de que 

9/10 dos responsãbeis efetivos pelas unidades, possuíam e~ 

tre 18 e 45 anos sugere a consideração da referida ativi

dade como empreendimento de força de trabalho em plena ida 

de ativa, e mesmo - cerca de 3/4 c~m idade entre aquele ... 
m1n1mo e 34 anos - de força de trabalho jovem. O exame do 

registro municipal - os responsáveis de direito, no que 

se refere ãs unidades que fizeram registro na prefeitura, 

estando funcionando ou não a$ mesmas - faculta a mesma con 

clusão. Como ficou jã referido, no capitulo III, pela ele 

vada qua~tidade (rela~iva) de declaraç~es de ambulantes 

de que nunca realizaram outro tipo de trabalho, senão co

mercio próprio (34% aproximadamente), e pelo nível de ren 

dimento médio que a pesqui~a aferiu, entre as unidades, 

entende-se aqui que, nó contexto.regional sob estudo, o 

comercio ambulante seria mal compreendido se se o conside 

ra atividade refúgio temporária ~ desemprego, e não se f.i 

ca advertido da sua natureza integrada, permanente e.res

ponsável - como participe da grande familia de formas mi

cro-comércio - pela inserção no sistema econ~mico de notá 

vel contingente de trabalho. 

O ambulante campine~se - salvo eventuais ven

dedores de frutas de época, vindos das áreas rurais do mu 

nicÍpio de Campina Grande, e de municípios vizinhos 

habitante da pr~pria cidade, <le modo quP a forma de 

-e 

-comer 

cio aqui examirtada ê uma forma de obtenç~o de rendimento 

da população trabalhadora urbana. Contudo, próximo a 40% 

dos responsáveis pelas unida<l~s nao sa<> naturais do muni-
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cípio de Campina Grande, e provém em quàse totalidade das 

mesorregiõe~ (IBGE). do Agreste/Brejo, e Sertão paraiba

nos, particularmente da própria microregião onde s~ encon 

tra a cidade (microrregiã~ do Agreste da Borborema). São 

migrações, a .uma escala nacional, de curso curto, de âmbi 

to intra-estadual. Em geral, vem sem etapas, diretamente, 

dos municípios de nascimentos para Campina Grande. 

A cidade referida, é u~ ponto terminal de f lu 

xos migratórios, advindos das me~orregiões já menciona

das. Os nascidos no próprio município, em geral ,nu~ 

ca haviam rea 1 izado migração · ( 80%) • Como hipótese, pode

-se imaginar que a população trabalhadora nascida em Cam

pina Grand~ está menos submetida ao circuito nacional de 

força de trabalho, que a nascida nos municípios de sua in 

flu~ncia ·(do Agreste e Brejo, e Sertão do estado). 

Do exame da origem-geográfica dos pais/respo~ 

sáveis pelos encarregados das unidades ambulantes conclui 

-se da ampla origem rural da específica população estuda

da, e estes pais/responsáveis, foram em maioria agriculto 

res (pequenos proprietários e parceiros/arrendatários). S!_ 

cundariamente, tiveram o comércio como atividade princi

pal. O ambulante é, em geral, prolongamento de núcleos fa 

miliares de agricultores/pequenos comerciantes • 

. A investigação leva a conclusão de que os res 

ponsáveis pelas unidades ambulantes apresentam um padrão 

de acesso a serviços e bens~ no .geral, mais elevado que a 

populaç5o faveláda (alfabctizaçio, condiç~es habitacio-

nais, e bens domésticos, e nível médio
0

<le rL·n<li1111.:11tos). 
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São, em maior medida, a partir de "economias" 

de salário, ~ue se montam as unidades ambulantes, podend~ 

·-se hipotetizar que condições positivas de fazer "econo

mias", auxiliam na cria~ão de unidades. Contudo, pela 

usual coexistincia no âmbito familiar de trabalho assala

riado e trabalho autônomo, e se levando em conta que a u

nidade de orçamento básica e a família, certamente é mais 

realista não tomar a conclusão maj~ritária por viés exclu 

sivo. 

As instalações originam-se de construção pro-

pria, ou construtores-artesão~. Via de regra, necessitam 

comprar as mercadorias a vista, e o abastecimento dominan 

temente e f.eito no comércio. 

Para as dimensões dos "negócios", a área de 

abastecimento - Campina Grande, Recife, Caruaru, S. Cruz 

do Capibaribe, as tris ~ltimas -cidades no vizinho estado 

de Pernambuco - é bastante vasta, e reproduz no âmbito da 

pequena intermediação, .certas rel.ações tt'adicionais, co

merciais (no caso, entre Campina Grande e Recife). 

Não somente ao realizar a venda no varejo, de 

mercadorias produzidas nó âmbito das grandes aplicações de 

capital - quer o bem acabado, ou insumos que o compoe 

ou também amparar - se em a 1 g u n·s e as o s , em c ré d i to d i r e t o 

de fornecedores que na seq~incia mantém relações financei 

ras com grandes atacatisdas/ind~strias, estabeleci~entos 

f i na n c _e i r o s , o e o m é r e i o a m b u 1 a n t e t r a n s f e r e r e n d i me n t o s a u 

feridos de sua atividade para o mercado financeiro, atra 

v~s do mecanismo de captaçã~ popular d~nominado cadcrn~

!.! de poupança. São participações vinculadas às ncccssida 

des de dispor de reserva financeira para repor 

~espesas eventuais, ~te. 

Os r e n d i me n t o s m é d i o s d a s u.n i d a d e s , 

estoques, 

situando-
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-se entre 1 e 3 salários-mínimo sobretudo, permite ªP.! 
nas este tip~ de participação .no grande circuito financei 

ro. Observa-se, também, o mecanismo·de empréstimo - agi~ 

tagem - a juro, por algumas unidades de mais elevado ren

dimento. A participação no mercado financeiro, contudo, a 

rigor, não deve ser entendida como constando apenas de re 

cursos advindos da unidade de comércio ambulante, pois se 

observou que 25% dos responsáveis ?Or estas unidades, ou

vidos, tinham outra atividade também, e em geral a famí

lia funciona como unidade de orçamento. 

O comércio ambulante, em geral, não tem camp~ 

de influ~ncia pr&prio, cuja clientela lhe seja submetida. 

No imbito da família d~ fotmas d~ micro- c omé~cio, é a fei 

ra central que comanda o "específico urban fiel-!" do cir

cuito inferior (SANTOS, M.), aparecendo a forma ambulante 

como captora de re~Íduos de clientela advinda do entorno 

rural da iidade, e dos bairros, para a feira mencioriada. 

E, para o comércio ambulante, ~ dia de maior movimento de 

vendás não .coincide com dia de feira-central, e a client~ 

la neste dia é majoritariamente e~pregadds e conta pro

ria urbanos (2f feira); tal constatação, pode sustentar a 

hip5tese de que recursos obtidos pelo micro-comércio ou 

outras atividades na sexta/~á~ado (feira), sejam em parte 

poder aquisitivo que se orienta como clientela do comer

cio ambulante na segunda-feira. 

Há, portanto, certa justeza, se nao se faz a 

afirmação com ~iica exclusivista, de interconexão e inti-

midade no conjunto de formas de micro-~orn~rcio, 

em "âmbito" ou "esfera". 

formando 



. :) 1 •• 

Observa-se para certos gêneros de comércio am 

b u 1 ante - F ~ .r r age n s ·, V e s tu â r i o , C a 1 ç a d o s , B o 1 s as e C i n tos , 

Bijouterias - uma localização preferencial por ruas onde 

o comércio estabelecido · t~mbém apresente gêneros de comer 

cio similares, como que acompanhando e corroborando a es 

pecialização funcional dos estabelecimentos por ruas. As

sim, conclui-se que a especialização funcional nao e pr~ 

piciada apenas pelo comércio em lojas - casas de comer

cio -, mas que é propricida tamb~m pelo comércio ambulan

te, numeroso. A investigação permite a conclusão - que co!. 

robora a afirmação anterior - de que parte substancial da 

clientela ouvida - no momento do ato de compra a unidade 

ambulante~ comprava -também ~m lojas. 
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