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AMBULANTES E CAMELÔS DE FEIRA DE SANTANA (BA):
ORIGEM E CONSOLIDAÇÃO
Alessandra Oliveira Teles1
Resumo: O comércio é a atividade de maior relevância na organização espacial e socioeconômica de Feira de Santana.
Responsável por sua implantação e consolidação, reflete, através de seus agentes, as permanências e mudanças que vem
atravessando ao longo das décadas. Como objetivo estabeleceu-se analisar as permanências e mudanças promovidas no
centro comercial a partir do comércio informal realizado por ambulantes e camelôs. A metodologia teve como base a
formulação de questões a serem respondidas ao longo do estudo, perguntou-se: De que maneira o comércio informal promove
a reafirmação da centralidade intraurbana em Feira de Santana e a complexidade no uso desse espaço demonstra a formação
de territorialidades específicas? A realização de revisão teórico-conceitual contribuiu para a delimitação das informações
necessárias. A pesquisa documental foi subdividida em duas bases, a bibliográfica, na qual foi realizado breve levantamento
bibliográfico, através de consultas a livros, periódicos, teses, dissertações e monografias que serviram para a elaboração do
referencial teórico. A partir disso, foi realizada uma segunda etapa, definida como observação de campo, teve como propósito
o reconhecimento e caracterização da área de estudo através de pesquisa de campo. Os resultados foram tabulados e
organizados como parte desse artigo.

Introdução
A transformação da sociedade tem tornado relevante o estudo de temas específicos como o
comércio. A produção, circulação e consumo se efetivam e materializam no espaço através da atividade
comercial. Além disso, a centralidade urbana ratifica a importância do local perante a sua região.
Feira de Santana é um município que tem sua origem numa fazenda, como tantos outros na
história da formação territorial brasileira, seu diferencial refere-se a ter se tornado ponto estratégico no
pouso do gado bovino que se deslocava entre o semiárido baiano ou da região centro-oeste para
Salvador e demais municípios do Recôncavo.
O comércio é a atividade de maior relevância na organização espacial e socioeconômica de Feira
de Santana. Responsável por sua implantação e consolidação, reflete, através de seus agentes, as
permanências e mudanças que vem atravessando ao longo das décadas. As relações de troca
consolidam tal atividade, associada à localização estratégica da cidade, promoveram o adensamento
populacional de modo que o comércio informal se implantasse e se mantivesse. Mesmo com o projeto
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modernizador associado à abertura de rodovias e ao estabelecimento de um importante centro industrial,
é no comércio onde se encontra a força da economia de Feira de Santana (CRUZ, 1999).
Este estudo tem ênfase no modo como o comércio informal promove a centralidade intra-urbana
em Feira de Santana e configura territorialidades específicas. No contexto, o comércio informal foi
pensado numa perspectiva relacionada ao espaço geográfico. Seu dinamismo demonstra os processos
inerentes ao intervalo estudado, bem como, estruturas, funções e formas que mesmo diferenciadas
constituem uma totalidade. O estudo regional, considerando as diferentes escalas geográficas,
contribuem para um maior entendimento do comando regional e sua posição dentro da região
metropolitana de modo a validar sua criação.
Escolher trabalhar com o comércio de rua levou em consideração diversos fatores. Como parte
do comércio informal, sua presença é significativa nas ruas e avenidas do centro comercial, além de
absorver boa parte da mão-de-obra que se torna desempregada a cada modificação das relações de
trabalho nas diversas escalas geográficas. Considerou-se, na escolha do recorte, a relevância e prestígio
do comércio de rua no centro comercial de Feira de Santana. Neste espaço é visível o fluxo de pessoas,
elemento essencial para quem realiza venda direta.

Definições
A atividade comercial age consideravelmente na organização espacial, a atuação dos agentes
que a promovem é complexa e varia de acordo a espacialidade e a temporalidade analisada, uma vez
que reflete a dinâmica social considerada. Com a consolidação da circulação e comunicação,
promovendo uma integração e quase instantaneidade entre os lugares, as possibilidades de contato se
tornaram praticamente totais. Essa realidade trouxe outra possibilidade, a realização de trocas com um
mercado distante, promovendo uma quebra no isolamento produtivo bem como uma oferta
extremamente variada, Santos (2006).
Essa produção pode ter sua comercialização realizada através de dois segmentos distintos
dentro da mesma economia, o que o mesmo autor, em outra obra, define como circuito superior e inferior
da economia. Segundo Santos (2008a), no circuito superior encontram-se as atividades de “capital
intensivo” (p. 43) enquanto no circuito inferior: “[...] é constituído essencialmente por formas de fabricação
não-“capital intensivo”, pelos serviços não-modernos fornecidos “a varejo” e pelo comércio não-moderno
e de pequena dimensão”.
O comércio informal se estabelece com base na circulação de pessoas, consumidores em
potencial, portanto a necessidade de ocupação dos espaços onde o movimento é maior. As áreas do
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centro, geralmente, representam esses espaços. Conforme Pintaudi (2007, p. 149) “O chamado comércio
ambulante, por sua vez, é indicativo de trânsito intenso de pedestres, e, no centro de São Paulo, sua
presença é marcante na paisagem”. Via de regra, a discussão dos conceitos economia informal e
informalidade operam uma cisão entre legal e ilegal, formal e informal, cindindo a própria economia
urbana em compartimentos relativamente estanques. (OLIVEIRA, 2010, p. 3)
Souza (2013) define camelôs como “[...] indivíduos que tem um ponto, em que estrategicamente
desenvolvem suas atividades, quer sejam entre as bancas ou nas ruas em panos espalhados pelo chão.
” Para Montessoro (2006) os camelôs são aqueles que possuem um ponto estratégico para a realização
de seu labor, ocupando tanto bancas nas ruas quanto camelódromos. Faz-se necessário destacar a
discussão de Pintaudi (2007), pois não é possível homogeneizar a figura do trabalhador de rua, como se
todos fossem iguais, uma vez que “diferenciam não só pela forma de propriedade das mercadorias e do
ramo de comércio [...] como também pela ‘propriedade do ponto’, na rua em que se estabelecem, [...]
deambulam, carregando nos braços os produtos que oferecem. ”
Yázigi (2000) nos traz um relevante tema que precisa ser discutido, o autor trata de toda uma
legislação nacional acerca do uso dos bens públicos e privados, o que inclui o espaço público. O que
nos chama a atenção se refere ao fato de que tanto esse autor como vários outros fazem uma discussão
acerca do uso dos bens e do espaço público. Analisando a legislação em nível nacional, não há uma
regulamentação para ambulantes, camelôs e similares, toda a legislação é pontual e está restrita as
Câmaras Municipais de Vereadores.
Em Feira de Santana, a Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, procura, ao longo de sucessivas administrações, ordenar o uso do espaço público e destinar
áreas específicas para que camelôs, ambulantes e outros possam desenvolver suas atividades. Na
prática, tem-se o cumprimento do que é estabelecido pelos órgãos competentes no momento da
organização, porém, com o passar do tempo, a falta de fiscalização e a elevação no número de pessoas
comercializando nas ruas, os espaços outrora desocupados pelo poder público passam a abrigar novos
trabalhadores que justificam falta de trabalho formal, desemprego, ausência de oportunidade em outros
segmentos, necessidades familiares para ocupar os referidos espaços, entre outras justificativas.
O crescimento do comércio informal é facilmente percebido em Feira de Santana. A
informalidade concentra os trabalhadores dispensados através da reestruturação produtiva e que
necessitam sobreviver. A ausência de legalidade cria um ambiente de conflito com os comerciantes
formais, na maioria, lojistas que arcam com todo tipo de carga tributária. O desemprego é a principal
causa para o fortalecimento desse segmento, mesmo com a autonomia promovida pelo comércio
informal. A falta de carteira assinada para a garantia de direitos mínimos pesa no momento de avaliar os
elementos positivos do comércio informal.
Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br.

4

O cenário apresentado revela um espaço de contradições. Os trabalhadores informais
necessitam obter meios para a sua sobrevivência individual e familiar. Ao mesmo tempo, os comerciantes
formais – além de serem pesadamente cobrados através de encargos trabalhistas e impostos
governamentais nos diversos níveis – veem sua clientela dividida entre suas lojas e os camelôs
arrumados em frente aos seus estabelecimentos. Enquanto isso, o poder público demonstra grande
lentidão para resolver a situação de conflitos e necessidades de todos os segmentos envolvidos, inclusive
da clientela, que ao mesmo tempo consome os produtos do comércio informal e critica a falta de espaço
para a circulação nas vias da cidade.

Evolução dos ambulantes e camelôs em Feira de Santana
Durães aborda a presença do trabalhador de rua desde o século XV. No Brasil, os registros desta
atividade datam do século XVII, com grande força no século XIX. Escravos, libertos, mestiços e brancos
pobres buscavam sua sobrevivência em toda a sorte de atividades, atuando como carregadores,
vendedores (aves, leite, frutas, carnes, etc.) ou prestando serviços como pedreiros, carpinteiros,
lavadeiras, entre outros serviços. Segundo o autor “[...] no Brasil, o trabalho de rua é mais do que uma
resultante de ‘falhas’ econômicas, como vai ser dito em meados do século XX; é sobretudo, parte
culturalmente constitutiva das próprias cidades” (DURÃES, 2013, p. 118).
Em Feira de Santana, a atividade apresenta significativas transformações, desde sua
espacialidade até a forma como é realizada. Evoluindo de mercadorias comercializadas na fazenda que
dará origem ao município, para satisfazer as necessidades dos viajantes, que faziam pouso para o
descanso de animais. Até chegar aos dias atuais, onde ambulantes e camelôs comercializam produtos
provenientes dos mais diferentes lugares do país e do exterior.
Convém destacar que essa atividade apresenta expressivas transformações, desde sua
espacialidade até a forma como é realizada. Essas mudanças apresentam três marcos significativos, a
década de 1970, com a implantação do Centro de Abastecimento e transferência dos comerciantes. A
década de 1990, com a implantação do Feiraguai e retirada dos camelôs que comercializavam produtos
made in China na Praça da Bandeira e 2015 com o projeto de construção do camelódromo denominado
de Shopping Popular. Quadro 1.
Quadro 1 – Transformações na espacialidade de Feira de Santana
Período
Ação/Obra
Impactos e repercussões
1970
Centro de Abastecimento Retirada dos feirantes;
Dificuldades na comercialização;
Ruas do centro livres para circulação de pedestres e veículos.
1990
Feiraguai
Ruas do centro ocupadas por ambulantes e camelôs;
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Retirada dos ambulantes e camelôs para camelódromo;
Consolidação do Feiraguai.
2013
Pacto da Feira/Shopping Ruas do centro ocupadas por ambulantes e camelôs;
Popular
Projeto para retirada dos ambulantes e camelôs com
construção do Shopping Popular; Conflitos.
Elaboração: TELES, 2016.
A organização espacial urbana de Feira de Santana é uma característica relevante e singular na
sua evolução socioeconômica e regional. A atividade consolidada no seu centro comercial colabora na
manutenção da centralidade urbana. Também fortalece seu papel de centro regional, pois sua realização
neste espaço permite a formação de uma rede comercial em nível local, regional e nacional. Projetando
Feira de Santana numa escala internacional através da comercialização dos produtos made in China.
A redefinição pensada para o centro comercial de Feira de Santana transformou-se desde a
década de 1980 em espaço de conflitos. Resultado dos seus diferentes usos e das diferentes
perspectivas de produção e reprodução de renda gerada nas ruas. Realizou-se um levantamento do
comércio formal e informal que compõe o universo desta pesquisa. Foram identificados os
estabelecimentos comerciais e a disposição de ambulantes e camelôs ao longo dos logradouros
resultando nos croquis que seguem.
A análise dos dados obtidos pelos questionários aplicados entre ambulantes e camelôs,
consumidores e o levantamento de informações que resultaram na elaboração desses croquis permitiram
a avaliação da formação de um circuito inferior da economia urbana como proposto por Santos (2008a)
com relevante influência do circuito superior.
A configuração espacial planejada para o centro comercial com a transferência da feira livre para
o Centro de Abastecimento não foi alcançada. Ao longo da década de 1980, 1990 e 2000 o número de
pessoas em busca de ocupação superava os postos de trabalho, e cada vez mais barracas apareciam
nas calçadas da cidade.
Dos cinco logradouros pesquisados o que apresenta a maior concentração de ambulantes e
camelôs é a rua Sales Barbosa (Croqui 1). Impressionante como se apertam no calçadão, são barracas,
carros-de-mão, araras encostadas pelas paredes entre uma loja e outra, pessoas com cestos,
mercadorias nas mãos, mercadorias estendidas ao chão.
A rua Sales Barbosa não apresenta lojas de porte nacional, as de porte regional como Mersan
Calçados e Rainha Enxovais aparecem pouco pela quantidade de estabelecimentos presentes no
logradouro que está delimitado entre a avenida Getúlio Vargas a praça Eduardo Froes da Mota. Nessa
rua, a concentração de lojas de confecções é tão intensa quanto o número de ambulantes e camelôs que
trabalham com confecções e calçados.
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Croqui 1 – Ambulantes e camelôs na rua Sales Barbosa
Avenida Getúlio Vargas
Mercado de Arte Popular

Ricardo Eletro/Centro Médico Regional
Galeria Caribé
Lojão Tobias Barreto
Júlia Fashion
Arte Calçados
Juby Modas
Alice Modas
IBI Cartões
Aliança Modas
Retalhos e Cia
Sempre Atual Confecções
Ha Ha Festas e Fantasias
Jorsan Calçados
Zig Calçados
Mersan Calçados
Lotérica / Restaurante (1º andar)
Rua Vitorino Gouveia
Prédio desativado do INSS
Mersan Calçados
Samily Modas
Bolivar Kids
Casa das Rendas
Confecções Jalves
Disbal Utilidades
Lojão das Fábricas
Le Bebê Enxovais
Cregil Confecções
Arte Calçados
Mersan Calçados
Talento Modas
A Tribo Acessórios
Lupalina Calçados
Lanchonete da Praça
Praça Dr. Remédios
O Baratão de Tobias Barreto
Victor Modas
Lupalina Calçados
Kamarim confecções
Aramrinho Martins
Farmácia do Trabalhador

Rua Benjamin Constant
Ao Avesso Confecções

Laísa Confecções
Acessorium Bijoux
Le Bouton Bebê
Léo Modas
Bahia Tecidos
Confecções Guerra
Praça Bernardino Bahia
Atrevida Bijoux
Késsia Modas
Lojão Tobias Barreto
Rainha do Lar Enxovais
Girassol Modas
Enxovais Atalaia
Padaria da Fé (Fechada)
Stilu’s 10 Confecções
Di Paula Bebê
Vi & Nessa Confecções
Di Paula Utilidades
Acesso Modas
Rua Capitão França
Cordeiro Restaurante
Petty Modas
Moda Mix
Canal da Moda
Central do Jeans
Pérola Restaurante (Fechado)
Kamy’s Modas
Rainha do Lar
Moda Mix
Galeria Arnold Silva
Casa São João
Disbal
Moda Líder.com
JR Confecções
LM Confecções
Telles Kids
Petty Modas
Tyrraf Modas
Moda Mix
Gobatto Inox
Vitória Fashion
Shalon Adonai Confecções
Vem Que Tem Confecções
Atitude.com Confecções

Maskate Atacado (Papelaria)

Nyl Mylle Modas
Bela Modas
New Modas
Confmil Confecções
Argolo’s Confecções
Nunes Confecções
Martha Modas
Status Modas
Canal da Moda
Jota Neto Confecções
Kelly Modas
Brumon Modas

Lanchonete
Rocha Confecções
Milênio Confecções
Jota Neto Confecções (Fechado)
Mundo das Utilidades
Terreno Vazio
Lojão Moda 10
São Jorge Armarinho
Via Brasil Confecções
Compraki Móveis
Visuallis Persianas

MD Fashion Baby
Casa de Couro Santana
Casa Saba
Arte e Festa
Moda Vida Brasil
Couros Bahia
IC Móveis
Personalizar Convites
GVR Revestimentos

Praça Eduardo Fróes da Mota

Frente ocupada pelas lojas

Barracas

Carro-de-mão, cesto, lonas no chão

Organizado por TELES, 2016.
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Poucas lojas colocam mercadorias nas portas para disputar clientes ou impedir ambulantes e
camelôs de ocuparem os espaços. Por toda a rua Sales Barbosa só encontramos com essa prática a
loja Ao Avesso, Laísa Confecções, Acessorium Bijoux, Canal da Moda, Central do Jeans, Kamy’s Modas,
LM Confecções, Petty Modas e Tyrraf Modas. Historicamente os conflitos entre comerciantes formais e
ambulantes e camelôs ocorrem, os jornais registram que desde a chegada dos últimos que os
comerciantes formais solicitam providências por parte do poder público e ainda hoje os comerciantes
reclamam dos prejuízos causados pela ocupação desordenada do calçadão por parte de ambulantes e
camelôs.
Na avenida Senhor dos Passos, o trecho pesquisado está delimitado entre a avenida Getúlio
Vargas e a rua Carlos Gomes, onde encontramos importantes representações do circuito superior da
economia urbana. Croqui 2. Estão presentes dois bancos de porte nacional e internacional,
respectivamente, Bradesco e Santander, lojas de porte nacional, como Casas Bahia, Ricardo Eletro,
Farmácia Pague Menos, Magazine Luiza, Subway, Marisa, C&A e Riachuelo. Diversas lojas de alcance
regional como, por exemplo, Kosmechik, Mersan Calçados, Romanel Jóias e Rainha Enxovais e lojas
locais, com elevada dinâmica, como Disbal, Jorsan Calçados e Brandão Jóias.
A concentração de ambulantes e camelôs ocorre com destaque à frente das lojas da Casas
Bahia e banco Santander, com o fechamento da Esplanda, loja de departamentos, à frente da loja tem
apresentado uma crescente aglomeração de ambulantes a cada dia que se passa pelo local. No ponto
de ônibus, localizado na praça Bernardino Bahia, que fica na esquina da loja Marisa e da C&A, a
ocupação é constante e intensa por ambulantes e camelôs. A Riachuelo também apresenta constante
presença de ambulantes, em especial, aqueles com carros-de-mão e carrinhos (saladas de frutas, milho
cozido, tapioca, sorvete são os que mais aparecem).
Na praça do Nordestino o comércio formal de maior representação é o Mundo do Real, uma loja
que iniciou como vendendo produtos made in China por R$ 1,99 e transformou numa loja de utilidades
domésticas. Muito ampla, ocupa à frente com seus próprios produtos, não permitindo a presença de
ambulantes e camelôs. A loja vizinha, uma hamburgueria, coloca um balcão com lanches e cadeiras,
também não permite que outros exerçam nenhum tipo de atividade em sua frente. E a Fast Festa expõe
os produtos de festa também ocupando todo o espaço à sua frente. Assim mesmo existem muitas
barracas, carros-de-mão e carrinhos adaptados comercializando neste logradouro. Croqui 3.
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Croqui 2 – Ambulantes e camelôs na avenida Senhor dos Passos
Avenida Getúlio Vargas
Igreja Senhor dos Passos
Fast Color
Jorsan Calçados
Lojão do Cosmético

Aluga-se
Subway
Feira Sorriso
Mersan Calçados
Lucidata
Rua Benjamin Constant
Arquivo Público
Da Casa Empréstimos
Farmácia do Trabalhador
Romanel Jóias
Galeria
Brandão Jóias
Rua Intendente Rui
Praça Bernardino Bahia

Farmácia Silva
Ótica Opção
Jorsan Calçados
Bradesco
Mr. Polo
Casa das Sandálias
Rua Intendente Rui
Casas Bahia
Banco Santander
Mersan Calçados
Aluga-se
Farmácia Pague Menos
Zig Calçados
Artzorra Calçados
Iap! Cosméticos
Jorsan Calçados
Di Paula Enxovais de bebês
Real Calçados
Kosmechik
Lupalina Calçados
Livraria Evangélica Betânia
Ótica Real
Rua Intendente Freire
Jorsan Calçados
Mersan Calçados
Real Calçados
Di Santini Calçados
Claro TV
Enxovais Beija Flor
Ricardo Eletro
Nylmylle Confecções
Lojas Emanuelle
Bahia Papelaria
Wave Beach (Moda Praia)
Rainha do Lar Enxovais
Magazine Luiza
Esplanada (Fechou)
Alameda Waldy Pitombo
Prédio em construção
Lojão do Cosmético

Marisa
C&A
Lojão do Cosmético
Lupalina Confecções
Farmácia Santana

Rua Carlos Gomes

Barracas

Iap! Cosméticos
Rua Capitão França
Casa das Sandálias
Ótica Olho Vivo
Jeans.com
Império Fashion
Disbal
Riachuelo
Galeria Arnold Silva Plaza
Aluga-se
Maskate Papelaria
Bahia Papelaria
Cattan Confecções
Real Calçados
Nacional Confecções
HB Tecidos
Dinubia Papelaria
Jairo Cabelereiro
Kelvis Confecções
Cregil
Bomboniere Mascarenhas
Acesso Praça do Nordestino

Espaço ocupado por carros da loja

Carro-de-mão, cesto, lonas no chão
Ponto de ônibus

Sentido da rua

Organização: TELES, 2016.
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Croqui 3 – Ambulantes e camelôs na Praça do Nordestino
Bomboniere

Teka Modas

JB Modas

UFO! Lanches

Beco do Mocó – Acesso Pedestres
Farmácia
Fast Festa
Sandalharia
Blusas.com
Caribé Essências

Mundo da Arte
Belas Arte e Flor
Bella Massa Macarrão Ao vivo
Hamburgão Skina
Rua 10 de junho

Acesso ônibus

Avenida Senhor dos Passos

Empório Modas

Ponto do Hamburguer

Mundo do Real

Aluga-se
Bazar Cida Malhas

Lorena Confecções

Ponto de ônibus

Rua Dom Pedro II
Centro
Casarão Eduardo Fróes da Mota
Empresarial
Miami
Frente ocupada pelas lojas

Barracas
Carro-de-mão, cesto, lonas no chão
Organizado por TELES, 2016.
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Os ambulantes e camelôs presentes na rua Benjamin Constant vivem uma particularidade em
relação aos demais. A PMFS realizou uma reforma no Mercado de Arte Popular e colocou uma grade no
seu entorno. Todos os ambulantes e camelôs que negociavam junto às paredes do mercado tiveram que
se afastar aproximadamente 1,0 metro da atual grade. A rua que é estreita ficou bem difícil para a
circulação. Já havia duas filas de barracas que se aproximaram mais ainda com essa mudança.
Outro fato a destacar é a grande concentração de ambulantes voltados para a rua Sales Barbosa,
acredita-se que tal fato ocorria, por ser a rua de maior movimento de pedestres. Em parágrafos
anteriores, destacamos que as lojas Ponto do Fogão, Kio do Fogão e Casas do Fogão ocupam totalmente
suas frentes de lojas com mercadorias. Ao mesmo tempo, alguns camelôs revelaram existir um bom
relacionamento entre eles e os donos das lojas. A energia que utilizam em suas máquinas é adquirida
através de extensão ligada nas redes das lojas e no período de pagar a conta dão uma contribuição,
teoricamente, proporcional ao que utilizam. Muitos não levam suas ferramentas ou outros materiais de
trabalho para casa, guardam nas lojas ao fim de cada expediente. Quando necessitam ir ao sanitário
utilizam nas lojas que já tem um relacionamento estabelecido. Com estas informações, entende-se que
há uma relação de conflito, mas também de cumplicidade, pelo menos para o camelô. Quando
questionados sobre a contrapartida para a loja, o cliente foi citado por todos como elemento-chave nessa
relação.
Não vê a mulher que estava aqui? veio afiar um alicate, enquanto eu fazia o serviço ela entrou
na loja e saiu com uma sacolinha, a senhora reparou? Ela mesmo disse, nem tava precisando
das bijuterias, mas aproveitou que estava esperando eu afiar e fez umas comprinhas, a gente
aqui na rua dá movimento pras lojas.

Outro destaque para a rua Benjamin Constant deve-se a presença de barracas de alvenaria onde
funcionam pequenos restaurantes. Croqui 4. Apesar de não conseguir descobrir a origem da água que
utilizam, conversamos com um dos responsáveis de uma dessas unidades. O mesmo informou que foi
cadastrado pelos funcionários da PMFS e “fazer o que se tiver que ir pro shopping, vai, se aqui nem ali
é meu”.
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Croqui 4 – Ambulantes e camelôs na rua Benjamin Constant
Rua Sales Barbosa
Ao Avesso Confecções

Ponto do fogão
Mercado de Arte Popular

Kio do fogão
Master Jóias
Casa dos fogões

Kika jóias
Kio jóias
LS jóias
Linda Jóias
Companhia das Jóias
Pingo Jóias

Rua Libânio de Moraes

Zé do Fogão

Cristal Jóias
Arquivo Público Municipal

Confecções Primavera
Look Modas (fechado)
Lucidata

Avenida Senhor dos Passos

Grade colocada pela PMFS
Barracas de alvenaria (restaurantes)

Frente ocupada pelas lojas
Barracas

Carro-de-mão, cesto, lonas no chão

Organizado por TELES, 2016.
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A rua Marechal Deodoro é o maior símbolo de permanência da feira livre que ocorreu no centro
da cidade até 1970. Croqui 5. Alguns dos que trabalham nessa rua são filhos e netos de pessoas que
atuaram como feirante e foram transferidos para o Centro de Abastecimento e não conseguiram tirar o
sustento e retornaram aos poucos para o centro comercial. Outros não foram contemplados com uma
vaga e precisavam sobreviver e tantos outros porque ficaram desempregados e não tiveram outra
oportunidade.
Delimitada pela avenida Monsenhor Mário Pessoa e a avenida Getúlio Vargas, a circulação de
carros é intensa, o que não permite a ocupação do seu canteiro central. Lojas de porte nacional como
Ricardo Eletro, Magazine Luiza e Casas Bahia, de porte regional como Rainha Enxovais, GBarbosa
supermercados, Mersan Calçados estão presentes.
A concentração de ambulantes e camelôs é intensa, em certas situações formam fileiras de 3, 4
barracas ocupando a calçada e avançando pela rua, tomando o espaço que deveria ser de
estacionamento de veículos. Em frente ao GBarbosa a situação é mais agravada, a quantidade de carrosde-mão com legumes, verduras e frutas é de tal forma que torna-se difícil a representação no croqui. O
próprio supermercado instalou um alambrado na tentativa de conter o avanço dos carros-de-mão em
direção às suas portas. O que mais chama a atenção, deve-se ao fato da clientela do supermercado
adquirir os mais variados produtos em suas dependências, porém, frutas, legumes e verduras são
compradas desses ambulantes e camelôs que ficam à porta. Quando questionados, alegam que os
produtos por estes vendidos tem preços menores. Foi-se verificar e nem sempre esse fato é realidade,
pois houveram situações e períodos nos quais produtos como abóbora, tomate e banana estavam com
preço menor no supermercado em relação aos ambulantes e camelôs. Mesmo assim, existe uma cultura
de quem frequenta esse logradouro de manter a compra desses produtos entre os ambulantes e
camelôs.
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Croqui 5 – Ambulantes e camelôs na rua Marechal Deodoro
Avenida Monsenhor Mário Pessoa
Posto de Combustíveis
Panacéia
Casa de Carne
Laticínios Marechal
Deja Confecções
Hotel Matriz II
Laticínio Aleluia
Depósito São Paulo
Restaurante
Rua de Santana

Sem ambulantes ou
camelôs

Estacionamento
LOPLAST
Igreja Evangélica
Restaurante
Estacionamento
Pousada

Rua de Santana
Estacionamento
Loja Bebê Amado
Farmácia Santana
Feng Variedades
Laticínios Oliveira
Tok de Casa Variedades
Laticínios Alves
Lar e Ferramentas
Rainha do Lar Enxovais

Nai Princesa
Lotérica
Yang Presentes
Diassis
Plastimpel
Farmácia do Trabalhador
Esquina Embalagens
Unibom Frigorífico
2 de Julho Frigorifico

Mundo Livre Variedades
Self Shop
Cytan Presentes
Vidraçaria S. Francisco
JM
Bomboniere
Disgal Alimentos
Lupalina Calçados
Avenida Sampaio

Faça Festa
Comercial Ritel
Franci Color
G Barbosa
Lojão Tobias Barreto
Mariana Esportes
Beco do Mocó

Centro Médico
Insinuante
Casa do Sofá
Bomboniere
R Costa Bomboniere
Hiper 10 Confecções
Ponto 10 Modas
Estacionamento
Shop 10 Confecções
Só Alegria Variedades
Lepo Lepo Confecções
Centro Comercial Marechal
Mega Vitorinha
Rua Manoel Vitorino

Lojão do Povo
Bela Vitória Bijoux
Moda Mix
Casa das Borrachas
Movele
Zig Calçados
Fama Móveis
Lojão do Bebê
Fernanda Móveis
Decácia Móveis
Beco da Energia

Ele & Ela Confecções
Feirão do Real
Casas Bahia

O Baratão
Lojas Guaibin
Dany’s Modas
Casa do Baby
Casa do Sofá
Magazine Luiza
Ricardo Eletro
Laser Eletro
Farmácia do Trabalhador
Stillus Modas
Mersan Calçados
JR Confecções
Acesso Modas
Ricardo Eletro

Movele
Atacadão da China
Moda.com
JR Confecções
Di Santini
Zig Calçados
Parahyba in Bahia
Feira Lar
Casa do Sofá
Avenida Getúlio Vargas

Barracas

Carro-de-mão, cestos, ou mercadoria no chão

Sentido da rua

Organização: TELES, 2016.
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O processo de industrialização criou a falsa ideia de ocupação de mão-de-obra. Muitos governos
estaduais, inclusive na Bahia, para justificar o investimento em plantas industriais da iniciativa privada,
nos seus estados, colocaram na mídia a informação relacionada a geração de significativa quantidade
de postos de trabalho, o que na realidade não ocorreu (TEIXEIRA e GUERRA, 2000). Neste cenário, os
trabalhadores informais, representado sobretudo por ambulantes e camelôs compõem a categoria que
apresenta o maior crescimento. Desempregados e indivíduos de municípios diversos, especialmente
daqueles com predominância de atividades primárias vão promover um aumento expressivo no comércio
de rua, como escreve Maia (2015, p. 456) “O chamado comércio de rua, em parte é integrante desse
setor e vem funcionando como fator de estabilização social para o indivíduo desempregado”.
Feira de Santana passou por um processo de expansão urbana nas últimas décadas. A
ocupação imobiliária em praticamente todas as direções é evidente. Mesmo assim, suas principais
atividades estão concentradas no centro. E nesse disputado espaço, o comércio informal se instala, ou
se transforma, considerando a feira livre que existiu até meados da década de 1970. Demonstra que
embora o surgimento de subcentros, com diversas atividades que também estão presentes no centro –
inclusive ambulantes e camelôs – a cidade ainda se configura monocêntrica. É nesse espaço central
onde as atividades importantes estão concentradas com destaque para os bancos e clínicas
especializadas.
A primeira tentativa de organização do centro da cidade ocorre entre meados da década de 1960
e 70, quando é construído o Centro de Abastecimento e a feira livre que acontece no centro da cidade é
transferida para este espaço. Com o passar do tempo, os comerciantes pouco a pouco foram ocupando
as calçadas novamente. Com a alegação de não conseguir se adaptar ou a clientela não ter
acompanhado para os novos espaços. Realidade vivenciada em locais como Fortaleza, segundo Dantas
(2005, p. 7): “Por tratar-se de atividade nutrida exclusivamente do fluxo contínuo e maciço de pedestres,
não foi de se estranhar seu retorno ao Centro, apesar das pressões contrárias e de continuidade da
utilização da violência pelo rapa (Guarda Municipal) ”.
Os ambulantes e camelôs presentes nas ruas pesquisadas constituem uma complexidade no
cenário de Feira de Santana. Desenvolvem suas atividades de forma precária, poucos são os que
conseguiram alcançar um nível de estabilidade e recurso que os colocaram numa situação de segurança
financeira. A grande maioria passa por privações e dificuldades para que possa garantir seu sustento.
Existem logradouros nos quais a concentração de barracas é maior, as ruas Sales Barbosa e
Marechal Deodoro são as que apresentam uma maior quantidade, além da grande aglomeração e
desordem. De tal modo, as frentes das lojas perdem a visibilidade para os que circulam pelo local.
Como pode ser observado no gráfico 1 a organização é feita basicamente a partir de barracas,
predominam as de zinco, metal e lona, e de madeira. A depender do logradouro tem-se uma maior ou
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menor predominância de uma dessas três armações. Também encontramos lona no chão, barraca de
fibra, pessoas com mercadorias em cestos, carro-de-mão, carrinho adaptado, bicicletas, araras e até
balcão, estas informações compõem o eixo horizontal do gráfico.
Gráfico 1 – Tipos de equipamentos utilizados por ambulantes e camelôs no
centro comercial de Feira de Santana - 2015
35
30
25
20
15
10
5
0

Avenida Senhor dos Passos
Rua Benjamin Constant

Praça do Nordestino
Rua Marechal Deodoro

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
O gráfico acima apresenta no seu eixo vertical informações referentes a frequência na qual cada
ambulante e camelô respondeu em relação ao tipo de equipamento utilizado. A arara coberta predomina
entre ambulantes e camelôs presentes na avenida Senhor dos Passos, 5 entrevistados responderam
utilizar esse tipo de equipamento. Nesse logradouro também foram encontrados 7 carros-de-mão, 4
barracas de madeira e 20 barracas de metal e lona.
Na praça do Nordestino, entre os entrevistados, 4 utilizam carrinho adaptado, 1 barraca de fibra,
7 barraca de metal e lona e 3 barraca de zinco. Na rua Benjamin Constant, os ambulantes e camelôs
utilizam barraca de madeira, 6 entrevistados, barraca de metal e lona, também 6 entrevistados e barraca
de zinco, 10 entrevistados.
A rua Marechal Deodoro tem a predominância no uso da barraca de metal e lona, 14
entrevistados. 12 utilizam barraca de madeira, 6 estavam com carro-de-mão. 5 utilizam barraca de zinco
e 4 estavam comercializando com cesto. Na rua Sales Barbosa encontra-se a maior variedade em tipos
de equipamentos utilizados pelos ambulantes e camelôs. 7 utilizam arara coberta, 2 estavam com balcão,
3 em bicicletas, 8 com carro-de-mão, 1 com cesto, 17 utilizam barraca de madeira, 21 barracas de metal
e lona e as barracas de zinco apresentam uma predominância com 36 ambulantes e camelôs.
Percebemos a variedade de equipamentos utilizados para a realização da venda por parte de
ambulantes e camelôs. Aqueles que se utilizam de carro-de-mão, cesto, ou lona no chão representam o
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segmento que adquire pequenas quantidades de mercadorias, às vezes, entre os próprios camelôs que
possuem barracas ao longo dos logradouros estudados para tentar uma revenda e aquisição de margem
mínima de lucro. São esses que vivem no limite da sobrevivência, buscando os recursos mínimos para
suas necessidades como comer e morar. Esse é o segmento dos ambulantes e camelôs que obtém os
menores lucros e que realizam mais horas de trabalho, mesmo não possuindo patrão.
Para Raffestin (1993) a formação de um território é resultante das ações promovidas por agentes
que buscam a transformação do espaço para alcançar seus objetivos. Segundo o autor o território é um
espaço transformado pelo trabalho e demonstra uma complexa relação de poder e domínio referindo-se
a consolidação de uma ou várias territorialidades. A presença de ambulantes e camelôs de origens
variadas determinam a formação de uma rede que consolida um campo de ação e poder com
repercussão tanto nas interações espaciais como na constituição de território. Mapa 1.
Entre os pesquisados a predominância se dá entre os nascidos no próprio município. Dos 23
municípios que compõem a microrregião de Feira de Santana, 10 foram citados durante a pesquisa de
campo como local de nascimento, são eles, Antonio Cardoso, Conceição do Jacuípe, Ipecaetá, Ipirá,
Irará, Rafael Jambeiro, Santa Bárbara, Santo Estevão, São Gonçalo dos Campos e Tanquinho.
Dentre as 7 mesorregiões do estado da Bahia, 5 tiveram municípios citados como local de
nascimento entre ambulantes e camelôs. Candeal, Jeremoabo, Queimadas e Ribeira do Pombal,
componentes da mesorregião geográfica Nordeste Baiano. Os municípios de Candeias, Maragogipe,
Salvador, e Santo Amaro compõem a Região Metropolitana de Salvador. O Centro Norte Baiano
apresenta os municípios de Capim Grosso, Itaberaba, Jacobina, Morro do Chapéu e Senhor do Bonfim,
enquanto da mesorregião vale Sanfranciscana houve uma citação, o município de Curaçá. Da
mesorregião geográfica Centro Sul Baiano o município de Milagres foi citado.
Um dos entrevistados confirmou ter nascido no município de Adamantina, estado de São Paulo.
Essa informação nos ajuda a compreender o processo migratório e polarizador desse município e
consolidar sua posição enquanto centro regional, pois quando questionados sobre o motivo de estarem
aqui, mais de 50% afirmaram a localização do município e a quantidade de pessoas que por aqui
circulam.
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Mapa 1 – Municípios de origem dos ambulantes e camelôs de Feira de Santana

Em relação ao tempo de trabalho, esse dado revela que existe uma população que vem há muito
tempo sobrevivendo desta atividade, tabela 1. Dividimos os entrevistados em faixas de intervalo de 5
anos. Entre os 217 entrevistados, 41 responderam ter entre algumas semanas e 5 anos de trabalho como
ambulante e camelô. Na faixa definida entre 6 e 10 anos, existem 35 pessoas. Dentre os pesquisados,
foram identificados 50 ambulantes e camelôs trabalhando entre 11 e 15 anos. Entre 16 e 20 anos são 49
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entrevistados, enquanto na faixa correspondente a 21 e 25 anos são 15 ambulantes e camelôs. Para a
faixa entre 26 e 30 encontrou-se 21 pesquisados e com mais de 31 anos existem 06 ambulantes e
camelôs nas ruas de Feira de Santana.
Tabela 1 – Tempo de trabalho dos ambulantes e camelôs em Feira de Santana - 2015
Tempo
Número de comerciantes
de
Período
Avenida Praça do
Rua
Rua
Rua
Total
trabalho
(anos)
Senhor Nordestin Benjamin Marechal
Sales
(anos)
dos
o
Constant
Deodoro Barbosa
Passos
0–5
2015-2011
09
04
-07
21
41
6 – 10
2010-2006
09
04
-09
13
35
11 – 15
2005-2001
11
05
07
07
20
50
16 – 20
2000-1996
06
-04
10
29
49
21 – 25
1995-1991
02
02
-08
03
15
26 – 30
1990-1986
01
-07
03
10
21
+ 31
1985 - ...
--04
02
-06
Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Ao efetuar uma soma do número de comerciantes entrevistados, tomando como parâmetro o
período que estão nas ruas, entre 1991 até 2015, pode-se perceber que dos 217 entrevistados 190
encontram-se inseridos nesse intervalo de tempo. Todos justificaram sua atuação na rua por não
conseguirem uma vaga no mercado formal de trabalho. Aqueles que já ocuparam uma vaga nesse
segmento informaram que foram demitidos e não conseguiram uma nova colocação, como alternativa
para adquirir algum tipo de remuneração aceitaram atuar na atividade de ambulante ou camelô.
Continuaram nas ruas por não conseguir outra vez uma vaga no mercado formal de trabalho.
Ocorre uma expressiva elevação no número de desempregados. Resultado da conjuntura
econômica que o país passa e nas mudanças na dinâmica urbana com uma elevação na taxa de
urbanização. Cidades médias e grandes, principalmente, em decorrência do processo de migração das
populações que buscam novos postos de trabalho. Uma vez que o setor primário recebe uma carga
tecnológica para a produção sem comparativos anteriores. Desse modo, na ausência de um mercado
formal de trabalho, essa massa economicamente ativa e necessitada de uma forma de sobrevivência
encontra no comércio de rua um meio de obter seu sustento.

Considerações Finais
O comércio informal em Feira de Santana, particularmente o que ocorre nas ruas da cidade,
passou por significativas transformações no intervalo que marca a origem do município e da cidade com
a feira livre e a feira de gado bovino até a atual organização, na qual os produtos industrializados
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predominam. Esta situação é um indicativo de que houveram inclusões, nesta atividade, de processos
de acumulação de capital.
Considerando o impacto da reestruturação produtiva no mundo do trabalho, este comércio
informal apresenta papel singular na manutenção da sobrevivência do trabalhador. Ao absorver a mãode-obra desempregada, oriunda de outros segmentos apresenta dupla função, diminuição no número de
pessoas desocupadas e sem rendimentos, e permite a estes o poder de consumo que lhe seria negado
caso não tivesse nenhuma forma de negociar sua força de trabalho.
Para que essa atividade tenha a dinâmica identificada ao longo da pesquisa fez-se necessário
destacar o papel da cidade de Feira de Santana. A centralidade foi considerada como pilar para a
organização dessa atividade na área central de Feira de Santana, demonstrando que a cidade mantémse monocêntrica, apesar das modificações advindas do seu processo de expansão urbana tão concreto
e visível nas últimas décadas. Não só as classes de menor poder aquisitivo procuram o centro para
consumir, mas, principalmente, consumidores das mais variadas cidades e de outros estados. Sua
hegemonia em relação aos bairros continua fortalecida. Por mais que tenha ocorrido a transferência de
comércio e serviços para outros espaços da cidade, a área central reúne o melhor percurso de transporte
coletivo e as facilidades de acesso a diferentes usos num espaço de tempo considerado curto.
O uso do espaço público para fins particulares é outro ponto que não pode ser desconsiderado.
O número de conflitos gerados, envolvendo diferentes agentes, é elevado e complexo. O poder público,
por ser o responsável pela gestão e manutenção desse espaço procura normatizá-lo com a intenção de
impor um ordenamento territorial e atender os interesses divergentes daqueles que o utilizam sejam
cidadãos, comerciantes formais ou informais.
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