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Partindo do aporte teórico de Milton
Santos para a compreensão do
modo de organização no espaço
urbano das grandes cidades
brasileiras, aliado às demais
referências bibliográficas e à análise
da legislação municipal,
será desenvolvida uma pesquisa
qualitativa pelo método indutivo

A hipótese central é de que, embora
a formalização sirva também como
forma de proteção contra as
violências estatais, ela não age no
âmago da dificuldade de inserção do
imigrante ao espaço urbano, e,
ainda, permite disfunções como o
afastamento do comerciante
senegalês do centro, em prol de
interesses econômicos, reproduzindo
a correlação de forças existente em
outras metrópoles que também
enfrentaram a questão do comércio
de rua por meio de uma política
regulatória.

Nesta etapa da pesquisa, que
antecede a coleta empírica de
dados, os resultados preliminares
baseiam-se em elementos
unicamente teóricos, quais sejam:
* A aplicação de conceitos do
geógrafo Milton Santos - em
especial as noções de “circuito
superior” e “circuito inferior” - à
realidade porto-alegrense.
* A análise das leis municipais de
normatização do comércio de rua e
sua aplicação.
* A comparação do caso porto-
alegrense de regularização com
outras metrópoles, por meio de
revisão bibliográfica;

A análise tem como fontes primárias
a legislação municipal (Lei 10.605/08
e Decreto 17.134/11) e a pesquisa
por meio de entrevistas com os
imigrantes, a fim de compreender
suas experiências no exercício do
direito à cidade. Assim, relacionando
os elementos teóricos da primeira
fase da pesquisa aos dados
empíricos da segunda etapa, busca-
se identificar a quais entes as
políticas de regularização do
comércio ambulante são benéficas, e
determinar se a concessão de
alvarás pela prefeitura gera impactos
mais positivos ao poder estatal e
econômico - por meio da regulação
desta prática social em sua forma e
espaço, e da arrecadação tributária -,
do que à população senegalesa.

O propósito do trabalho é
apresentar e analisar criticamente
os impactos da regularização do
comércio informal para os
imigrantes senegaleses em Porto
Alegre, tendo em conta que o
espaço territorial urbano não é
neutro, mas alvo de constantes
disputas de interesses, pressionado
por múltiplas influências e
polarizações. Portanto, a pergunta
central da pesquisa é:

"Quais os impactos das políticas 
municipais de regularização do 

comércio ambulante para os 
imigrantes senegaleses em  

Porto Alegre?"
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