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APRESENTAÇÃO. 

 Desde meados da década de 80, e principalmente com a implantação do projeto Neoliberal, 

no Brasil, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, tivemos a ocorrência do aumento 

no número absoluto de trabalhadores desempregados no setor formal da economia, esse 

fato serviu como tendência inicial para a intensificação da migração de boa parte desses 

trabalhadores para o setor informal, sendo esta uma das estratégias de sobrevivência da 

população desempregada perante os fatos apresentados. 

 Como esta onda de desemprego afetou o Brasil de uma maneira intensa, este ensaio tem o 

propósito de discutir a questão da informalidade na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

mais especificamente o trabalho ambulante no Leste Metropolitano nos seus dois mais 

representativos municípios, Niterói, antiga capital do Estado do Rio de Janeiro, e que possui 

um grande setor de serviços e uma população com um bom poder aquisitivo, principalmente 

nos bairros da região oceânica, Icaraí, Charitas e São Francisco, e São Gonçalo, sétimo 

município mais populoso da região sudeste e possui o segundo parque industrial do Estado, 

referente a diversificação. 

 Com isso, este ensaio foi dividido em capítulos para facilitar a compreensão por parte dos 

leitores, o primeiro capítulo vem abordar a informalidade, a sua relação com o comércio 

ambulante e como este esta inserido no circuito inferior da economia urbana, apresentando 

e avaliando rapidamente a sua dinâmica; O segundo capítulo apresenta a dinâmica do 

emprego na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, os fatores que levaram ao aumento do 
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desemprego e a sua influência decisiva que o mesmo teve para com o aumento no número 

de trabalhadores atuantes na prática ambulante; O terceiro apresenta o perfil do ambulante 

niteroiense e gonçalense; Já o quarto capítulo aborda a disputa pelo espaço urbano dos 

dois municípios entre os ambulantes, comerciantes formais e os representantes do Estado e 

como essa disputa influência na urbanização tanto de Niterói como de São Gonçalo. 

A INFORMALIDADE, O TRABALHO AMBULANTE E O CIRCUITO INFERIOR DA 

ECONOMIA URBANA. 

 Este capítulo tem o intuito de discutir a informalidade e a sua relação com o circuito inferior 

da economia urbana, presente em vários países do mundo, entre eles o Brasil. 

 Como afirma Luiz Antônio Machado da Silva “as concepções sobre o trabalho informal 

foram uma criação dos economistas da Organização Internacional do Trabalho (OIT)”, no 

início da década de 60, onde esta atividade representava o subdesenvolvimento de uma 

determinada área ou país. As atividades exercidas neste contexto da informalidade, como a 

prática do comércio ambulante, estão inseridas no circuito inferior da economia urbana, que 

se transforma e se adapta permanentemente a situação de uma dada região, em nosso 

caso esta região é o Leste Metropolitano Fluminense. O circuito inferior da economia urbana 

“é o verdadeiro fornecedor de ocupação para a população pobre da cidade e os seus 

migrantes sem qualificação” (SANTOS, 1978), sendo esta qualificação profissional um dos 

principais motivos, nos dias atuais, para a expansão do comércio ambulante. Grande parte 

da economia urbana movimentada nos municípios de Niterói e São Gonçalo, se originam 

nesta atividade. 

 Nestes últimos anos devido as dificuldades econômicas, sofridas pela maior parte da 

população brasileira, o comércio ambulante tornou-se uma das atividades onde o 

trabalhador desprovido de grandes quantias de capital e de qualificação profissional, passou 

a migrar, utilizando-a como uma forma de sobrevivência em busca de remuneração que 

venha viabilizar o mínimo necessário a sua vida e a de seus familiares. 

 Neste contexto a prática do comércio ambulante tornou-se a principal atividade exercida 

pelo trabalhador desempregado, além disso, essa prática, como a maioria das atividades 

exercidas no circuito inferior da economia, serviu para facilitar o acesso da população 

pobre3 a comprar produtos a preços que a mesma possa pagar4. No início os produtos 

                                                                                                                                                                                     
 
3 Nos dias atuais não é só apenas a população pobre ou de baixo poder aquisitivo, que usufrui os 
serviços do comércio ambulante, mas também as classes com um maior poder aquisitivo. Esse fato 
pode ser nitidamente observado nas três maiores aglomerações de ambulantes dos municípios de 
Niterói e São Gonçalo, localizados no Centro de Niterói, da estação das barcas Rio-Niterói em direção 
ao terminal rodoviário da cidade, e nos Bairros do Centro e Alcântara, ambos localizados em São 
Gonçalo.  
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vendidos pelos ambulantes, eram considerados de qualidade muito inferior em relação aos 

vendidos nas lojas, porém nos dias atuais os produtos vendidos pelos ambulantes, 

passaram a se equiparar, ou em muitos casos, a serem os mesmos vendidos nas lojas. 

Com isso, os ambulantes passaram a ser os grandes concorrentes do comércio formal, fato 

este explicitado por CORRÊA, 1989, onde este afirma que “circuito superior pode conviver 

na mesma rua com o “circuito inferior da economia”, com os numerosos ambulantes que 

vendem uma gama cada vez mais de produtos industriais” 

 O aumento das vendas de produtos pelos ambulantes, fez com que vários profissionais 

desempregados ou com baixa remuneração das mais variadas áreas de atuação migrassem 

para essa atividade5, que é facilitada, além de outros motivos, pela fluidez do emprego, fato 

característico do circuito inferior da economia urbana e nas suas atividades, devido a 

facilidade na troca de funções, ou no caso mais específico do ambulante, a troca de um 

produto comercializado por outro que venha gerar um lucro maior. 

 Nos municípios de Niterói e São Gonçalo o comércio ambulante tornaram-se tão importante 

para as suas respectivas populações, que a atuação do mesmo interfere diretamente no 

cotidiano das mesmas, cria uma intensa dinâmica ocupando o espaço urbano dessas 

cidades, através da criação de territórios e influenciando na urbanização das mesmas, fatos 

estes que serão abordados nos capítulos subseqüentes. 

A DINÂMICA DO EMPREGO NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

(RMRJ) E OS SEUS REFLEXOS NO LESTE METROPOLITANO. 

 Para uma melhor compreensão sobre a intensificação do trabalho ambulante no Leste 

Metropolitano Fluminense, este capítulo vem abordar a dinâmica referente aos postos de 

trabalho formal na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), pois este será um dos 

fatores determinantes para o “inchaço” do setor informal a partir de meados e final da 

década de 80, quando ocorre a diminuição nos postos de trabalho das indústrias, 

localizadas na RMRJ, na ordem de 51%, no período entre 1989 – 2000, sendo esta queda a 

maior apresentada entre Regiões Metropolitanas brasileiras no mesmo período, como 

aponta a tabela 1. 

Tabela 1 – Postos de trabalho na Indústria* 

                                                                                                                                                                                     
4 Para muitos consumidores o comércio informal pode representar uma alternativa de acesso ao 
consumo econômico para diversos segmentos da sociedade que não possuem condições de usufruir 
do produtos e serviços do mercado convencional. (PACHECO JUNIOR e SILVA, 2004).  
5 Principalmente a partir de 1996. 
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 Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Porto Alegre. Período: 1989-2000. 

 

Regiões Postos de Trabalho Variações entre 1989-2000 
Metropolitanas 1989 2000 Absolutas Percentuais 
Fortaleza 91.764 102.036 10.272 11 
Recife 122.690 70.784 -51.906 -42 
Belo Horizonte 181.824 152.160 -29.664 -16 
Rio de Janeiro 475.160 231.792 -243.368 -51 
São Paulo 1.758.559 940.375 -818.184 -47 
Porto Alegre 294.886 217.625 -77.261 -26 
Total das RMs 2.924.883 1.714.772 -1.210.111 -41 
Brasil 6.300.904 4.994.969 -1.305.934 -21 
Fonte: RAIS, MTb ( tabulação de Rosélia Piquet, 2001). 

*O setor industrial compreende: Extrativa Mineral; Minerais Não-Metálicos; Metalúrgica; 

Mecânica; Elétrica e Comunicações; Material de Transporte, Madeira e Mobiliário; Papel e 

Gráfica; Borracha; Fumo e Couro; Química; têxtil; Calçados; Alimentos e Bebidas. 

 Essa queda nos postos de trabalho na indústria localizada em território fluminense pode ser 

explicado pela relocalização das industrias6, pela crise econômica da década de 1980, pelo 

aprofundamento do modelo Neoliberal, fortemente aplicado durante os oito anos de 

mandato de FHC, que somados há má administração estadual e municipal, levaram o 

Estado do Rio de Janeiro a uma terrível recessão econômica7, fato este que deixou o 

Estado menos atraente à entrada de novas industrias em seu território. Como o Estado não 

conseguiu promover a abertura de novos postos de trabalho formal, ocorreu, então, o 

aumento no número de pessoas que passaram a exercer atividades no setor informal da 

economia, mais especificamente, na atividade ambulante, onde as pessoas que nela atuam 

são conhecidas, no Grande Rio, como “camelôs”. 

 A saída desse elevado número de indústrias do território fluminense, afetou 

consideravelmente a capital do Estado, Rio de Janeiro, e as duas principais cidades do 

Leste Metropolitano, os municípios de Niterói e São Gonçalo. Estes municípios começaram 

a se industrializar em 1845, e em 1893 “com a inauguração da Cia. Fluminense de 

Manufatura, localizada no bairro do Barreto, em Niterói, em terreno fronteiriço ao município 

de São Gonçalo, a industrialização da região ganho novo impulso, favorecendo a expansão 

industrial no leste da Baia de Guanabara, sobretudo nos setores químico e farmacêutico, 

naval, metal-mecanico, conserva e beneficiamento de minerais não-metálicos, 

particularmente nos ramos de cerâmica, cimento e vidros”. (OLIVEIRA, 2003). 

                                                           
6 Essas industrias passaram a se dirigir para as pequenas e médias cidades do país, devido as 
incentivos e as vantagens que as mesmas passam a usufruir nestas cidades. 
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 Com isso, nota-se a importância histórica que as indústrias possuem para ambos os 

municípios na geração de empregos formais. Essa retração industrial associada a perda do 

emprego formal pelos trabalhadores a partir da década de 80, foi o marco inicial da 

intensificação do crescimento do comércio ambulante tanto em Niterói quanto em São 

Gonçalo. 

 Um fato importante a se destacar é que apesar do aumento no número absoluto de 

trabalhadores atuantes no comércio informal, tem-se o registro que em São Gonçalo no 

período entre 1996 a 2001, foram abertos 7 mil novos postos de trabalho no município8, 

porém esses novos postos foram preenchidos basicamente por profissionais que possuem 

uma mão-de-obra mais qualificada9. Devido a esse fato e entrevistas realizadas com 

comerciantes formais e informais, foi averiguado um novo responsável pelo crescimento do 

setor na região, pois se o passo inicial para a intensificação da prática ambulante esta 

atrelado ao desemprego industrial, a partir de meados da década de 90, fica evidente a 

busca, pelas empresas e pelo comércio mais especializado da região, de um trabalhador 

detentor de uma melhor qualificação profissional para exercer um determinado posto de 

trabalho no mercado formal, principalmente no ramo industrial. 

 Neste contexto os “novos” trabalhadores ambulantes que iniciaram as suas atividades a 

partir de 1996, apontam como um dos motivos para se inserirem no comércio ambulante, a 

queda no valor de seus salários e as demissões relacionadas, justamente, a essa exigência 

por um trabalhador que possua uma mão-de-obra mais qualificada. 

 Com base nestas averiguações, foi notado que de uma maneira geral os trabalhadores 

informais ambulantes, niteroienses e gonçalenses, “assumiram essas funções devido à 

necessidade de sobreviver, pois grande parte desses trabalhadores não tiveram 

oportunidades nos seus antigos empregos” (PACHECO JUNIOR e SILVA, 2004), pois a 

partir do momento que “a produção do trabalhador inscreve-se na permanente necessidade 

de requalificação profissional” (SILVA,1999), estes “não possuíam uma base de 

conhecimentos para assumir funções que necessitam de um maior nível de qualificação 

profissional” (PACHECO JUNIOR e SILVA, 2004), que posteriormente acarretou na 

demissão dos mesmos. 

 As questões abordadas neste capítulo foram fundamentais para o aumento no numero de 

trabalhadores ambulantes na região de Niterói e São Gonçalo, nos capítulos subseqüentes 

                                                                                                                                                                                     
7 Essa mesmo recessão econômica ainda é notória em consideráveis áreas do Estado do Rio de 
Janeiro. 
8 Dados obtidos através do Cadastro de empresas do IBGE – Período 1996-2001. 
9 Boa parte dessa mão-de-obra que exige uma melhor qualificação do trabalhador, foi absorvida pelo 
pólo químico-farmacêutico no bairro do Arsenal, que é “composto por empresas nacionais e 
estrangeiras de capital americano e indiano, localizadas em torno do Laboratório Bbraun de capital 
alemão” (GUICHARD e FREIRE, 2004). 
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será apresentado o perfil destes trabalhadores e a sua atuação na dinâmica econômica 

desta região e como estes atuam no espaço niteroiense e gonçalense. 

O COMÉRCIO AMBULANTE NO LESTE METROPOLITANO: OS PERFIL DO 

TRABALHADOR AMBULANTE. 

 Este capítulo tem o intuito de apresentar o perfil do comerciante ambulante que atua nos 

municípios de São Gonçalo e Niterói. Será realizada uma abordagem em relação aos 

diferentes perfis entre os ambulantes que atuam nestes municípios, as disputas por espaços 

que venha facilitar o acesso do mesmo ao seu mercado consumidor, que é intenso, 

também, graças ao elevado número de habitantes dos dois municípios (Mapa 1), que são 

vistos como um grande mercado consumidor em potencial10, e a coexistência de 

trabalhadores ambulantes legalizados e não legalizados atuando nos mesmos locais. 

Mapa 1 – R.M.R.J. – Crescimento populacional 1991 a 2000 & população municipal 2000. 

 

 

Fonte: Fundação IBGE, Censo 2000; In: Atlas das Regiões Metropolitanas e RIDES 

brasileiras, 2004. 

                                                           
10 Deve-se levar em consideração que os consumidores que ajudam a movimentar o comércio 
ambulante, não se restringe apenas à população dos dois municípios, pois essa massa de 
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O PERFIL DO AMBULANTE GONÇALENSE. 

 A prática do comércio ambulante em São Gonçalo, é uma atividade muito comum no 

cotidiano da cidade. Apesar de ocorrer a atuação dos “camelôs” em varias partes da cidade, 

os dois pontos de maior concentração de ambulantes do município são os bairros do Centro, 

na localidade conhecida popularmente como Rodo, e de Alcântara11, que é um importante 

bairro para a dinâmica econômica tanto do município como da Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, principalmente no que se diz respeito ao setor de serviços, voltado ao comércio 

popular, neste bairro é facilmente observado a dinâmica dos dois circuitos da economia 

urbana, o superior e o inferior, tendo ambos atuações dinâmicas na mesma rua, ou até 

mesmo na mesma calçada12. 

 A falta de dados, disponíveis e confiáveis, sobre o ambulantes gonçalenses é um grave 

problema encontrado no município, devido a esse fato foi através de pesquisas de campo 

nos dois bairros, que conseguimos desenvolver a tabela 2, que apresenta as principais 

características dos ambulantes que atuam em São Gonçalo. 

Tabela 2 – Perfil dos trabalhadores ambulantes dos bairros de Alcântara e do Rodo, São 

Gonçalo, RJ. 

 

Características Município de São Gonçalo  

Gênero 

 

Masculino   38% 

Feminino   62% 

Idade Média 15 a 25 anos   17% 
26 a 35 anos   31% 
36 a 45 anos   30% 
Acima de 46 anos   22% 

Etnia Branca    52% 
Parda    23% 
Negra    25% 

Escolaridade Até a 4º série   13% 
5ª a 8ª séries   42% 
Ensino Médio incompleto  19% 
Ensino Médio completo  20% 
Ensino Superior incompleto  6% 
Ensino Superior completo  0% 

Renda média mensal Até 2 salários mínimos  50% 
Até 4 salários mínimos  42% 
Até 6 salários mínimos  2% 

                                                                                                                                                                                     
consumidores são formados, também por habitantes de outras cidades, principalmente os que 
residem nos municípios que formam a Região Metropolitana do Rio. 
11 Este bairro é o que possui o maior fluxo de consumidores do município, sendo também um dos três 
maiores bairros comerciais localizados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.  
12 Este fato em alguns casos será responsável por conflitos diretos entre os ambulantes, os 
comerciantes formais e a guarda municipal. 
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Acima de 7 salários mínimos  6% 
Composição familiar Até 3 pessoas   46% 

Até 6 pessoas   36% 
Acima de 7 pessoas  18%  

Tempo no serviço informal Até 2 anos   18% 
Até 5 anos   29% 
Até 6 anos   53% 

Motivo da perda do emprego formal Opção pessoal   60% 
Demissão   15% 
Falência   25% 

Ambulantes Legalizados   85% 
Não legalizados   25% 
Não responderam   5% 

Trabalhadores que pagam INSS Pagam    20% 
Não pagam   80% 

Total de entrevistados: 100 ambulantes. 
 Fonte: Entrevistas realizadas no período de 12/03 a 03/09 de 2004, por Tamara Silva e 

Nelson Junior. 

 Analisando a tabela 2, sobre as características do trabalhador ambulante em São Gonçalo, 

verifica-se a predominância de mulheres atuando no comercio direto do produto ao 

consumidor, essa predominância do gênero feminino no comercio informal gonçalense tem 

como principais causas: boa parte dos homens trabalham no processo de montagem e 

desmontagens de várias barracas, tanto no Centro como em Alcântara, numa espécie de 

cooperativa13 e uma outra parte pratica outras atividades como: “biscates”, a compra dos 

produtos para serem comercializados nas suas barracas, entre outros. 

 No que diz respeito a idade média do trabalhador ambulante, nota-se a predominância 

destes na faixa de idade entre 26 e 45 anos. Vale ressaltar, que a maioria dos trabalhadores 

que possuem até 36 anos apontam como motivo para se inserirem no mercado informal, a 

pequena renda que os mesmos possuíam em um emprego formal, a demissões e a falta de 

oportunidades para que os mesmos tenham a chance de retorno ou a primeira chance de se 

inserirem no mercado formal, o que deixa claro a busca das lojas e das novas empresas 

localizadas no Leste Metropolitano fluminense, por um trabalhador que possua uma melhor 

qualificação profissional, fato demonstrado na tabela 2, quando se observa a escolaridade 

do “camelô” em São Gonçalo, onde 55% dos entrevistados possuem no máximo a 8ª série 

do ensino fundamental como nível máximo de escolaridade. 

 Os trabalhadores com mais de 36 anos, na sua maioria, assumiram seus postos no 

mercado informal devido ao desemprego, causado pela saída das fábricas de ambos os 

municípios, ao desaparecimento das suas funções de origem, as suas idades14, e a falta de 

                                                           
13 Com isso os mesmos não dispõem de tempo para a prática do comércio direto dos produtos. 
14 Consideradas avançadas para algumas empresas. 
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oportunidades para que os mesmos possam passar por programas de requalificação 

profissional para novamente serem inseridos no mercado formal. 

 Em relação a etnia destes trabalhadores, a maioria que atua em São Gonçalo, se 

consideram brancos, fato este que acaba com a “mística” que a maioria dos “camelôs” 

seriam negros. 

 A renda mensal do ambulante gonçalense se concentra com 92% na faixa de até 4 salários 

mínimos, que são quantias consideráveis altas quando a relacionamos com a qualificação 

profissional de vários ambulantes. Um fato relevante é que temos alguns ambulantes (6%) 

que possuem uma renda média mensal acima de 7 salários mínimos, as principais causas, 

verificadas, residem no fato destes ambulantes possuírem mais de uma barraca e 

principalmente de venderem produtos considerados em alta no mercado15. 

 A maioria dos ambulantes gonçalenses possuem mais de 6 anos no mercado informal, 

demonstrando que boa parte destes trabalhadores não conseguem se inserir novamente no 

mercado formal, em uma função que o rendimento mensal possa garantir condições dignas 

para a sua sobrevivência e de sua família. 

 No município cerca de 85% doa ambulantes são legalizados pela prefeitura, muitos 

“camelôs” afirmam que apenas se legalizaram par não perder seus produtos nas 

fiscalizações realizadas pela guarda municipal e pelos fiscais de postura do município16. Em 

relação ao pagamento de INSS, 80% dos trabalhadores, não o pagam, alegando que é mais 

útil utilizar o dinheiro que seria destinado ao pagamento do mesmo para comprar mais 

produtos para serem comercializados, pois a aposentadoria proveniente do pagamento do 

tributo não lhes garantiria uma boa sobrevivência. 

Os produtos comercializados pelos ambulantes em São Gonçalo são os mais variados 

possíveis, sendo a venda de miudezas em geral (calculadoras, pilhas, cotonetes e etc), 

bijuterias, roupas e produtos de artesanatos, que são os mais comumente encontrados nas 

ruas. Porém, vale ressaltar, a venda em massa de vários produtos de origem “duvidosa”, 

como a venda de celulares clonados, tornando o comércio ambulante gonçalense dinâmico, 

no que se diz respeito a variação de produtos vendidos e de capital obtido através da venda 

dos mesmos. 

O PERFIL DO AMBULANTE NITEROIENSE. 

 Diferentemente do que ocorre no município de São Gonçalo, em Niterói a prefeitura 

municipal possui uma maior disponibilidade de dados sobre os ambulantes legalizados que 

atuam nas ruas do município. A partir da análise desses dados foram realizadas entrevistas 
                                                           
15 Esses produtos são videogames, DVD’s, celulares, brinquedos e produtos importados.  
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com os trabalhadores ambulantes de Niterói, com o intuito de se obter uma melhor 

compreensão sobre os dados colhidos. 

 Como demonstra a tabela 3, Niterói possui 426 ambulantes cadastrados atuando nas ruas 

do Centro, porém se considerarmos os ambulantes não cadastrados esse número chega 

tranqüilamente a 500. 

Tabela 3 – Trabalhadores ambulantes cadastrados. 

Trabalhadores Cadastrados Absoluto Relativo (%) 
Rua Cel. Gomes Machado 148  34,74 
Rua São Pedro  42  9,86 
Rua Visconde de Uruguai 236  55,40 
Total Recadastrado 426 100,00 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Niterói, 2004. 

 Como em São Gonçalo, os ambulantes não cadastrados atuam durante o dia misturados 

aos cadastrados ou atuam a noite17 quando a repressão é menor18

 Dentre os ambulantes que possuem licença (59,19%) é masculina (Tabela 4), fato que já 

difere o ambulante gonçalense, onde se tem uma maior participação da mulher no mercado 

ambulante. 

Tabela 4 – Sexo do titular da licença. 

Sexo do titular da licença Absoluto Relativo (%) 
Masculino 252  59,15 
Feminino 174  40,85 
Total 426 100,00 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Niterói, 2001. 

 Com relação a qualificação profissional e o grau de escolaridade do “camelô” em Niterói, as 

tabelas 5 e 6, apontam que a maioria absoluta dos ambulantes cadastrados não 

freqüentaram nenhum curso profissionalizante, que venha requalifica-lo profissionalmente. 

Em relação a escolaridade, a maioria absoluta possui no máximo a 8ª série do ensino 

fundamental completo. 

Tabela 5 – Frenqüencia em curso profissionalizante pelo ambulante. 

Freqüentou curso profissionalizante Absoluto Relativo (%) 
Sim 75  17,61 
Não  350  82,16 
Sem informação  1  0,23 

                                                                                                                                                                                     
16 Essas fiscalizações ocorrem, nos dias atuais, em menor número que nos anos anteriores. 
17 O principal local de atuação a noite é o calçadão que liga as estações das barcas Rio-Niterói  ao 
terminal rodoviário João Goulart. 
18 Essa atitude é utilizada como estratégia para fugir as investidas dos fiscais de postura e da guarda 
municipal, muito constantes no município de Niterói.  
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Total 426 100,00 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Niterói, 2001. 

Tabela 6 – Grau de instrução do trabalhador ambulante. 

Grau de Instrução Absoluto Relativo (%) 
Sem instrução  26  6,10 
1ª a 4ª série incompleta  89  20,89 
1ª a 4ª série completa  73  17,14 
5ª a 8ª série incompleta  99  23,24 
5ª a 8ª série completa  46  10,80 
Ensino Médio incompleto  33  7,75 
Ensino Médio completo  54  12,68 
Ensino Superior incompleto  5  1,17 
Ensino Superior completo  1  0,23 
Total 426 100,00 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Niterói, 2001. 

 Os dois fatores, citados acima, ligados, como aponta os entrevistados, são fundamentais 

para que os mesmos não consigam se inserir no mercado informal. 

 Essa falta de oportunidade para a inserção dos ambulantes no mercado formal, torna-se um 

problema ,ainda maior, devido ao fato de haver uma forte dependência por parte do 

trabalhador em relação a venda dos seus produtos no comércio diário, para que os mesmos 

consigam ou venham a complementar a sua renda mensal. Isso deixa claro que o comércio 

informal ambulante, é uma estratégia de sobrevivência do trabalhador desempregado ou 

que possua um baixo rendimento mensal obtido por uma outra fonte de renda, como aponta 

a tabela 7. 

Tabela 7 - Rendimentos obtidos por outra fonte por parte dos “camelôs”. 

Rendimento de outra fonte Absoluto Relativo (%) 
Aposentadoria  38  8,92 
Não 200  46,95 
Outros Trabalhos  10  2,35 
Pensão 178  41,78 
Total 426 100,00 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Niterói, 2001. 

 Um fato curioso é que muitos ambulantes cadastrados em Niterói possuem ajudantes ou 

empregados (Tabela 8), como foi observado alguns ambulantes, como em São Gonçalo, 

possuem verdadeiras “redes” de barracas, possuindo “filiais” nas quais os auxiliares são 

empregados19 ou nos casos mais simples, os auxiliares são familiares do titular das 

barracas. 

Tabela 8 – Auxiliares atuantes nas barracas em Niterói. 

                                                           
19 Essa questão gera controvérsias, pois cada ambulante tem o direito a possuir uma licença, porém 
alguns possuem duas ou mais barracas, burlando as leis municipais.  
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Barracas que empregam Absoluto Relativo (%) 
Um auxiliar 175  41,08 
Dois auxiliares  61  14,32 
Três auxiliares  6  1,41 
Sem identificação  73  3,05 
Não empregam 171  40,14 
Total 426 100,00 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Niterói, 2001. 

 Como já foi citado a falta de uma melhor qualificação profissional por parte do trabalhador 

será um dos motivos para o crescimento no número d ambulantes nas ruas, mas como em 

São Gonçalo, a saída de boa parte das industrias da região que divide os dois municípios e 

a retração econômica da década de 80, foi um dos principais motivos para o “inchaço” do 

setor informal ambulante nas duas cidades, pois como pode ser observado na tabela 9, a 

maior parte “camelôs “ niteroienses, estão a mais de 10 anos inseridos na prática do 

comércio ambulante, valendo destacar o fato que dentro desse grupo a maioria dos 

ambulantes estão nessa atividade a mais de 20 anos, ou seja, analisando essas situações e 

visto que o mercado ambulante se intensifica em Niterói, dentro do período da saída das 

fábricas da região aos dias atuais, hoje em dia já decorrente de uma maior exigência de um 

trabalhador mais bem qualificado profissionalmente por parte dos estabelecimentos formais 

da região20. 

Tabela 9 – Tempo de atuação no mercado ambulante. 

Tempo como trabalhador ambulante Absoluto Relativo (%) 
Até 4 anos  18  4,23 
5 a 9 anos  43  10,09 
10 a 14 anos 118  27,70 
15 a 19 anos  80  18,78 
20 ou mais 167  39,20 
Total 426 100,00 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Niterói, 2001. 

 Outro dado importante, que demonstra que o trabalhador ambulante, na sua maioria, é 

proveniente do período acima citado, é a faixa etária dos mesmos (Tabela 10) onde temos 

um grande contigente de trabalhadores com idade superior a 40 anos, o que também vem a 

dificultar a inserção do mesmo no mercado formal, pois estes funções não mais existes ou 

são considerados com uma idade “ultrapassada” para exercerem uma determinada função. 

Tabela 10 – Faixa etária do trabalhador ambulante de Niterói. 

Faixa etária (anos) Absoluto Relativo (%) 
18 a 24  13  3,05 
25 a 29  24  5,63 
                                                           
20 É notado o fato de que nos últimos anos o número de ambulantes cadastrados tenha diminuído, 
porém esses dados não condiz a verdade, pois novos ambulantes não possuem o “costume” de se 
cadastrar junto a Prefeitura Municipal. 
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30 a 34  37  8,69 
35 a 39  66  15,49 
40 a 44  71  16,67 
45 a 49  67  15,73 
50 a 54  61  14,32 
55 a 59  32  7,51 
Mais de 60  55  12,91 
Total 426 100,00 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Niterói, 2001. 

 Para concluirmos es capítulo, as mercadorias vendidas pelos “camelôs” em Niterói são 

apresentados na tabela 11, porém esses dados não expressam a realidade, pois neles não 

aparecem a venda de produtos “ilícitos”, como os provenientes de furtos e pirataria, de 

roupas e Cd’s por exemplo. 

Tabela 11 – Produtos vendidos no comércio ambulante em Niterói. 

Mercadorias vendidas Absoluto Relativo (%) 
Alimentos  32  7,51 
Bijuterias  66  15,49 
Brinquedos  63  14,79 
Material elétrico  21  4,93 
Óculos e relógios  58  13,62 
Papelaria  16  3,76 
Perfumaria  17  3,99 
Roupas e calçados  86  20,19 
Utilidade doméstica  69  16,20 
Outros  80  18,78 
Total 426 100,00 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, Niterói, 2001. 

A DISPUTA E A INFLÊNCIA DA PRÁTICA AMBULANTE NO ESPAÇO URBANO 

NITEROIENSE E GONÇALENSE. 

 Este último capítulo vem tratar, a influência e a disputa do espaço urbano gonçalense e 

niteroiense, entre os ambulantes, o comércio formal e o Estado, e a interferência que os 

“camelôs” provocam no planejamento urbano tanto de Niterói como em São Gonçalo. 

 Para iniciarmos, vamos partir da consideração que “o espaço é hoje um sistema de objetos 

cada vez mais artificiais, povoados por um sistema de ações igualmente imbuídos de 

artificialidade, e cada vez mais tendentes a fins estranhos ao lugar e aos seus habitantes” 

(SANTOS, 2002). A partir desta colocação temos que considerar que os ambulantes de 

Niterói e São Gonçalo, são uns dos principais atores responsáveis pela dinâmica da 

formação do espaço urbano destas cidades, pois as suas ações e os objetos21 por eles 

                                                           
21 “Toda a criação de objetos responde as condições sociais e técnicas presentes num dado momento 
histórico. Sua reprodução também obedece as condições sociais” (SANTOS,2002). 
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produzidos e comercializados, possuem a capacidade de mudar a natureza de um dado 

lugar22 e de criar territórios nestas áreas. 

 Nas ruas de Niterói e São Gonçalo, temos a formação de diversos territórios, que se 

constitui em “um espaço definido e delimitado por e partir de relações de poder” (SOUZA, 

2003). Essa formação de territórios, acabam gerando diversos conflitos entre diferentes 

grupos. 

 Temos a disputa do espaço urbano entre os próprios ambulantes nos dois municípios, que 

para conseguir um maior mercado consumidor tenta-se eliminar a concorrência, tanto em 

relação a um outro ambulante como em relação ao comércio formal, seja de maneira leal ou 

desleal. Em São Gonçalo temos a formação de grupos que “se organizam e em 

determinados casos coagem outros comerciantes (ambulantes) a se integrarem ao grupo ou 

então estes o “convidam” a sair de um determinado local23” (PACHECO JUNIOR e SILVA, 

2004). Já em Niterói, apesar de um maior controle da prefeitura municipal e da existência de 

um sindicato dos ambulantes, temos a ocorrência dessa prática, onde temos a existência de 

verdadeiras “máfias” que muitas vezes, moldam um determinado espaço ao seu bel-prazer, 

porem muitas vezes com o próprio apoio de integrantes, tanto do setor formal, como donos 

de lojas, como do Estado, que acaba legitimando essas ações em troco de retorno 

financeiro e de “favores”. 

 Vale ressaltar, que “muitas vezes o poder destes são mantidos por seguranças armados e 

por outras pessoas responsáveis pela própria repressão aos ambulantes, montando 

esquemas bem estruturados, onde os lideres destes grupos ganham um poder cada vez 

maior dentro da sua área de influência” (PACHECO JUNIOR e SILVA, 2004). 

 Outro embate, ocorre entre os ambulantes e comércio forma, onde por parte dos donos de 

lojas os ambulantes são vistos como seus principais concorrentes, devido ao fato, de muitas 

vezes o produto vendido pelo ambulante ser o mesmo da loja e este ser vendido a um preço 

inferior em relação ao da mesma, o ambulante consegue atrair e vender o produto ao 

consumidor “tirando-o” do comércio formal, fato este que contribui para com a queda do 

rendimento financeiro de muitos estabelecimentos comerciais, ocasionando a demissão dos 

seus funcionários, aumentando assim o desemprego em ambas as cidades. 

                                                           
22 Como exemplo, vale citar que em muitas ruas onde tem-se a prática ambulante, durante os fins de 
semana se transformam em áreas de lazer ou em locais meramente residenciais, porém durante o dia 
se transformam em verdadeiros centros de comércio ou em áreas utilizadas para a venda de produtos 
“ilícitos”, vide o caso da Rua Nestor Pinto Alves em Alcântara-SG. 
23 Essa prática ocorre, principalmente, em Alcântara-SG, devido ao seu alto fluxo de pessoas que 
geram boas vendas aos ambulantes e ao fato do comércio ambulante ser atuante na região 24 horas 
por dia. 
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 A algum tempo atrás, essas questões entre os “camelôs” e o comércio formal era resolvido 

através de violentos confrontos entre ambas as partes, porém nos dias atuais esses 

conflitos violentos diretos vem diminuindo nos dois municípios. 

 Atualmente, com maior ocorrência em Niterói devido uma atuação mais rígida, o principal 

embate verificado nas ruas é o que envolve os trabalhadores ambulantes e os fiscais de 

postura da prefeitura, acompanhados pela guarda municipal. Esses conflitos geram choques 

violentos entre ambas as partes24 onde muitas das vezes temos a apreensão de produtos 

“ilícitos”, mas também temos a apreensão de mercadorias do trabalhador legalizado, fato 

que prejudica o trabalho de muitos ambulantes que buscam sobreviver de maneira honesta. 

 Todos os fatos apresentados ao longo deste ensaio e deste capítulo, em especial, nos 

mostram que as ações realizadas pelos trabalhadores ambulantes informais, residem no 

fato de resultarem “de necessidades naturais ou criadas. Essas necessidades: materiais, 

imateriais, econômicas, sociais, culturais, morais e afetivas, é que conduzem o homem a 

agir e levam as funções” (SANTOS, 2002). Essas funções que o trabalhador ambulante 

exerce, sendo responsável pela dinâmica econômica do Leste Metropolitano, pontualmente 

em Niterói e São Gonçalo, “se realizam (com maior intensidade) onde as condições de 

instalação se apresentam como melhores” (SANTOS,2002). 

 Devido os ambulantes se instalarem nas áreas que lhes oferecerem melhores condições, 

temos a ocorrência dos conflitos citados anteriormente, com um teórico intuito de diminuir ou 

acabar com estes embates, as prefeituras municipais realizam, ou tentam realizar, vários 

projetos voltados a um melhor planejamento do seu espaço urbano em relação a ocupação 

dos “camelôs”. 

 Em Niterói, a prefeitura com o intuito de melhorar o a circulação das pessoas nas calçadas 

das principais ruas do Centro, principalmente na Avenida Amaral Peixoto, optou por alojar 

os ambulantes nas ruas transversais, fato que não agradou aos comerciantes formais 

destas ruas, porém a prefeitura não conseguiu retirar os ambulantes do calçadão que liga as 

estações da barcas Rio-Niteroi ao terminal rodoviário João Goulart. A prefeitura de Niterói, 

possui também um projeto para alojar os ambulantes em terrenos baldios na localidade da 

parte mais antiga do Centro, com o intuito de retirar os ambulantes dos pontos onde os 

mesmos ocupam atualmente. 

 Já em São Gonçalo, seguindo o exemplo de outras cidades do país como Goiânia e o Rio 

de Janeiro, foi criado um mercado popular, conhecido popularmente como “camelódromo”, 

para alojar os ambulantes que atuam no município, sendo um em Alcântara, já em 

funcionamento, com espaço para 300 ambulantes e um no Centro, ainda não existente, com 
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mais 160 vagas. Os principais problemas desses mercados populares no município, residem 

no fato dos mesmos não terem a capacidade de comportarem todos os ambulantes que 

atuam na cidade e os próprios “camelôs” não querem deixar seus atuais pontos, pois os 

mesmos alegam que esses locais são bons para a manutenção da sua prática, já 

conhecidos pelas suas respectivas clientelas. 

 Com os exemplos de Niterói e São Gonçalo, observa-se a tentativa de ambas as prefeituras 

de reorganizarem o seu espaço urbano e de uma certa maneira agrupar os ambulantes para 

que se possa controlar mais os mesmos e que as prefeituras venham a arrecadar, a partir 

da cobrança de taxas de licença ao ambulantes e de uma certa maneira diminuir a 

concorrência que os mesmos impõem ao comércio formal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 O objetivo deste ensaio foi buscar compreender a informalidade na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro, mais precisamente no seu Leste Metropolitano nos municípios de Niterói e 

São Gonçalo, e como esta informalidade, a partir da prática do comércio ambulante é 

utilizada como uma estratégia de sobrevivência do trabalhador desempregado do setor 

formal ou que possua uma baixa qualificação profissional. Com isso, buscou-se analisar a 

atuação desses trabalhadores que são um dos atores fundamentais na dinâmica do circuito 

inferior da economia urbana, nestes centros urbanos e como os mesmos estão inseridos no 

cotidiano diário niteroiense e gonçalense. 

 Vale ressaltar, que apesar de existir práticas ilegais tanto do ambulante, como dos 

comerciantes formais, da guarda municipal e dos fiscais de postura, as mesmas são 

realizadas por uma menor parte dos seus integrantes, pois como foi observado, os 

trabalhadores ambulantes, na sua maioria, exercem essa atividade atrás de um rendimento 

para sustentar honestamente e com maior dignidade as suas famílias, nestes tempos que o 

Estado não consegue gerar empregos para todos. 
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