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RESUMO 

A transferência dos vendedores ambulantes do Feiraguai na década de 1990, da Rua 

Sales Barbosa para a Praça Presidente Médici, como medida municipal de desobstrução 

do centro da cidade, a partir da discussão do Projeto Centro. Discutimos a relocação 

desses vendedores ambulantes relacionando a uma tendência nacional nos anos 1990 de 

reordenamento urbano e construção de Camelódromos/Shoppings Populares, e a ligação 

com as práticas neoliberais que marcaram o período. Os sentidos que o Poder Público e 

imprensa dão a esse processo de transferência, bem como a produção discursiva 

otimista, no que tange a transferência também foram analisados. Tratamos dos conflitos 

de interesses no processo, e os grupos envolvidos, Prefeitura, Sindicato, Associação 

Comercial, Câmara Municipal e Camelôs, buscando demonstrar como as renovações 

urbanas e práticas intervencionistas são antigas preocupações do poder municipal em 

Feira de Santana. Ressaltamos que em meio a regulamentações e determinações 

municipais, os camelôs através de suas experiências subvertiam as propostas do Projeto 

através de uma resistência silenciosa, cotidiana que nos revela a distância entre 

intenções dos projetos urbanísticos e a sua prática. As fontes utilizadas para análise  são 

os Jornais Folha do Norte e Feira Hoje, Atas da Câmara Municipal, Atas de Reunião da 

Associação Comercial e Ata de Fundação da Associação dos Vendedores Ambulantes 

do Feiraguai. 

Palavras-chave: Camelódromo, Feiraguai, Reordenamento urbano, Cotidiano. 
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ABSTRACT 

 

The following analysis focuses on the transfer of hawkers Feiraguai in the 

1990s, Street Sales Barbosa to the Square President Medici, as a municipal clearance 

from the city center, from the discussion of the Project Center. The proposal is to 

discuss the relocation of vendors to a national trend in the 1990s urban redevelopment 

and construction of Camelódromo / Popular Malls and connection with the neoliberal 

practices that marked the period. The directions which the Government and the press 

give this transfer process, as well as the discursive production optimistic regarding the 

transfer were also analyzed. We treat the conflicts of interests in the process, and the 

groups involved, councils, unions, Chamber of Commerce, City Hall and street vendors 

to demonstrate how the urban renewal and interventionist practices are ancient concerns 

of municipal power in Feira de Santana, and amid municipal regulations and 

determinations, the vendors through their experiences subvert the proposals of the 

Project through a silent resistance, everyday that reveals the distance between the 

intentions of urban projects and its prática. As sources for analysis and interpretation are 

the newspapers Folha do Norte and Today Monday, Minutes of the City Council, 

Minutes of Meetings Minutes of the Commercial Association Foundation and the 

Association of Vendors of Feiraguai .  

 

Keywords: Camelódromo, Feiraguai, Urban renewal, Daily. 
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INTRODUÇÃO 
“Feirantes no centro da cidade são bons para o consumidor, mas ruim à ordem” 1

 

 

A Epígrafe acima foi retirada do Jornal Feira Hoje, de uma matéria que discutia 

a necessidade do reordenamento do comércio informal feirense na década de 1990. Mas 

ela não fala por si só, é necessário recuar no tempo para fazer uma interpretação que 

leve em conta as bases da economia da cidade e a hegemonia dos comerciantes bem 

como as medidas recorrentes de disciplinarização das atividades de comércio nas ruas. 

É lugar comum falar de Feira de Santana enquanto entreposto comercial e de seu 

potencial para tal atividade. Essa é a cidade sensível de que trata Sandra Pesavento, 

sensível porque é a cidade a responsável pela atribuição de significados, representações, 

e memória. È por entender que todo discurso sobre a cidade é uma representação, e que 

as imagens forjadas com o tempo, possuem historicidade que busco estudar a 

implementação do Projeto Centro e a construção do Feiraguai, tendo a cidade não 

apenas como pano de fundo, ou contexto, mas como objeto, já que o objetivo é estudar 

o universo urbano, “a cidade como objeto de preocupação, de elaboração de conceitos e 

execução de práticas” 2

É dentro dessa tradição comercial da cidade que surgiu o interesse de estudar o 

setor informal da economia feirense, especificamente os vendedores ambulantes de 

produtos importados na década de 1990. Esse recorte temporal justifica-se por nesse 

período o país viver uma abertura econômica e comercial, com adoção de políticas de 

cunho neoliberal, que foram responsáveis pelo esgotamento de um modelo de 

desenvolvimento econômico pautado na industrialização e a ampliação do desemprego e 

dos “trabalhadores por conta própria” nas ruas do país. No contexto sócio-econômico de 

Feira de Santana, as mudanças ocorridas no CIS (Centro Industrial do Subaé), atingiram 

o mercado de trabalho feirense. 

.  

                                                
1 Jornal Feira Hoje. ANO XXIV n°6.383, do dia 01 de março de 1995. 
2PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidades visíveis, cidades sensíveis, cidades imaginárias. Revista 
Brasileira de História. São Paulo, ANPUH, vol. 27. n.53, jan-jun., 2007. p. 11-23 
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Embora o comércio informal seja expressivo na História da cidade, poucos são 

os trabalhos que se debruçam sobre essa questão, sobretudo na área de História, a 

monografia3

A autora ampliou essa discussão na sua dissertação de mestrado, além de discutir 

as relações da cidade urbanizada com o comércio que vinha da roça, analisa as novas 

relações de trabalho com a criação do CAF (Centro de Abastecimento de Feira de 

Santana), mas também os costumes desses trabalhadores e a impossibilidade de 

exterminar a feira livre, mesmo com todas as medidas municipais, códigos e 

intervenções que visavam transferi-la. Baseada em conflitos e negociações uma parte da 

feira ainda ganhava as ruas do centro. 

 de Larissa Pacheco contribuiu para se pensar comércio informal, 

urbanização, relação entre rural e urbano. O objeto de análise da autora é a transferência 

da feira livre realizada no centro da cidade de Feira de Santana para a Central de 

Abastecimento. Ela discute as disputas e conflitos em torno dessa mudança e as reações 

desses trabalhadores, com o controle do comércio, título da monografia já denota o 

objetivo da autora de analisar o conflito entre uma tradição que precisa ser mantida, 

pelo menos era esse o desejo de uma parte da população, que tirava da feira o seu 

sustento, com uma nova forma de comercializar dentro de normas e padrões 

estabelecidos. Procura ainda analisar a resistência dos trabalhadores e da própria 

tradição da feira ao “novo” e da convivência marcada de conflitos entre o ritmo do 

comércio moderno e o da tradicional feira livre. 

Na década de 1990 a transferência da feira livre ainda é discutida nos jornais4

A retomada dessa discussão sobre a feira livre nos anos 90 não é mera 

coincidência, os feirantes e verdureiros não estavam restritos ao CAF, como desejava 

, 

ressalta-se as perdas para a cultura e a identidade da cidade, em meio a declarações 

sobre a feira como espaço de sociabilidades, encontros, local de trabalho e de prosas 

entre amigos, por outro lado há as declarações de empresários que acreditam que a 

transferência da feira foi uma perda para o turismo na cidade. 

                                                
3 PACHECO, Larissa Penelu Bitencourt.A feira e a nova Feira: tradição, costume e conflito em 
Feira de Santana-BA (1967-1977).Monografia apresentada ao curso de especialização em 
História da Bahia.UEFS, 2008. 
 
4 Jornal Feira Hoje do dia 19 de junho de 1994. Edição Especial de domingo em comemoração 
aos 121 anos da cidade 
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Prefeitura e comerciantes, o camelôs comercializavam nas ruas centrais, e por isso 

voltaram a ser alvo de medidas de regulamentação municipal, assim como os 

vendedores ambulantes de produtos importados da Sales Barbosa, por isso o Projeto 

Centro criado pela Prefeitura visava atingir esses grupos. 

Trabalhos da área de Direito e Economia, se voltaram sobre a questão das 

atividades dos camelôs. A monografia de João Alexandrino5

João Alexandrino afirma que o Feiraguai marca o início de políticas de 

disciplinamento da área central da cidade, embora saibamos que tais práticas já 

marcavam as medidas de ordenamento dos espaços na década de 1970. O autor traz uma 

discussão importante, no que diz respeito a transferência do contingente de 

trabalhadores ligados a venda de produtos importados, pois segundo este  a ação da 

prefeitura se limita a manter a ordenação espacial, questões ligadas ao tipo e origem de 

mercadorias, caberiam ao âmbito federal. 

 busca entender o processo 

de criminalização do Feiraguai, e como aquele espaço subsiste tendo em vista a infração 

de normas civis e leis trabalhistas. O autor defende que a relocação despertou receio, 

mas não resistência, concluindo que a remoção foi pacífica. As fontes têm demonstrado, 

no entanto que os trabalhadores resistiram protestando na Câmara Municipal, ou 

voltando ao seu espaço de origem após o processo de transferência, que o processo foi 

imbricado de conflitos. 

Na área de Economia o trabalho de Jarbas Almeida discute o contexto 

econômico em que a construção do camelódromo foi articulada, discutindo a 

precarização do trabalho como conseqüência das mudanças no capitalismo. No seu 

estudo Jarbas Almeida 6

                                                
5 MACEDO NETO,João Alexandrino de.A Funcionalidade do Processo de 
criminalização.Estudo de Caso da Reação Social frente aos Trabalhadores do 
Feiraguai.UEFS,2008 

sustenta que mesmo na década de 1970, período que a cidade 

conheceu um “surto industrial”, o mercado de trabalho no município ainda era marcado 

pela concentração das atividades relacionadas ao comércio. O autor afirma que na 

década de 1990, quase 2/3 da população economicamente ativa na cidade, vivia na 

informalidade. 

6 BARBOSA,Jarbas de Almeida.Feiraguai:Informalidade e Precarização no mercado de 
Trabalho de Feira de Santana.Monografia apresentada ao Curso de Ciências 
econômicas.UEFS,2008 
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Um estudo da área de Antropologia se refere ao Feiraguai como um “caldeirão”, 

metáfora que traduz a diversidade daquele espaço social, enquanto centro urbano, 

comercial e cultural, e que se refere ao mesmo tempo as diferentes “tribos” de 

comerciantes e a diversidade de mercadorias. O autor analisa a identidade dos 

comerciantes relacionada ao produto comercializado e os “choques” culturais entre 

esses grupos, destaca inclusive que o fato da informalidade ter sido legalizada pela 

prefeitura, configurou um novo tipo de conflito, agora com a Receita Federal,o autor 

discute que em meios aos choques, existiam os laços de solidariedade em momentos de 

tensão, como os de apreensão de mercadorias.  

Durante a infância ouvia minha avó falar da estação de trem, que cortava a rua 

atrás da Igreja Matriz, e sempre que passava por aquela área eu ficava a imaginar quem 

teria sido o primeiro vendedor a se estabelecer naquele espaço. A simples curiosidade 

de infância que eu carregava amadureceu na graduação, a disciplina História da Bahia, 

teve um papel importante nesse sentido. A leitura e discussão da dissertação de 

Mestrado de Aldo Morais 7que aconteceu nessa disciplina foram instigantes. Se durante 

a minha vida escolar quase não ouvi falar sobre Feira de Santana, esse texto despertou 

as possibilidades de pensar a história da cidade sob outros aspectos. O autor analisa os 

discursos e práticas forjados para eliminar obstáculos que pudessem prejudicar a 

realização das atividades comerciais. A partir dessa abordagem pudemos questionar O 

Projeto Centro, e a construção do Camelódromo, dentro de uma lógica de 

melhoramentos urbanos, tendo em vista que o desenvolvimento da cidade ainda era 

associado ao comércio8

Nesse trabalho o objetivo inicial que era de uma análise voltada para as ações 

dos camelôs, suas formas de organização tornou-se inviável já que não tive acesso aos 

cadastros dos camelôs do Feiraguai nas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e 

de Planejamento Urbano, embora os jornais do período tenham noticiado dias de 

cadastramento, antes do processo e realocação desses trabalhadores para outra área. 

, e que os discursos sobre a retirada dos entraves a plena 

realização do comércio, não estavam mortos. 

                                                
7 SILVA, Aldo José Morais. Natureza Sã, Civilidade e Comércio em Feira de Santana: 

elementos para o estudo da Bahia (1833-1927).Salvador.Dissertação de Mestrado, UFBA, 
2000 

 
8 Discussão sobre o comércio enquanto atividade econômica central da economia feirense e 
impulsionadora do desenvolvimento. Jornal Feira Hoje do dia 04 de setembro de 1994. 
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Também não foi permitido o acesso as Atas de Reunião da AVANFS (Associação dos 

Vendedores Ambulantes de Feira de Santana), exceto as atas de fundação da entidade. 

Do acervo da Associação Comercial de Feira de Santana, foram utilizadas as 

Atas de Reunião da entidade do ano de 1996, que permitiram uma discussão sobre 

representação da cidade, e discurso sobre os camelôs. Além disso, por ser uma entidade 

formada por lojistas, transparece seus interesses e também conflitos. As Atas das 

Sessões da Câmara Municipal também foram consultadas, contém as discussões sobre o 

comércio informal, as propostas dos vereadores, revelam as concepções sobre 

organização do espaço urbano. Os jornais feirenses de maior circulação do período 

também são fontes desse estudo, são os Jornais Feira Hoje e Folha do Norte, não são 

raras as abordagens de um mesmo assunto de forma diferenciada, isso pode ser 

explicado pelas ligações e posicionamento dos jornais. 

 A proposta de pensar uma História Social foi dando lugar, a uma análise da 

cidade enquanto representação, discurso, levando em consideração intervenções e 

planejamentos, configurando um estudo de História Urbana, embora o social seja 

também objeto, como não poderia deixar de ser.  

É objeto da História Urbana não só os fenômenos urbanos sejam eles 

econômicos ou sociais, mas as representações que se constroem na e sobre a cidade, 

tendo em vista que a cidade é um espaço de sociabilidade que comporta sujeitos, 

práticas de interação, mas também de oposição como discute Sandra Pesavento. 

Uma das representações construídas sobre a cidade se refere à ligada a idéia de 

planejamento e intervenção, ou seja, a dos projetos urbanísticos. Maria Stella Bresciani 

,discute a distância entre a prática e o projeto, entre a as intenções do projeto e a prática 

que ele pretende disciplinar, argumentando que a população não é passiva nem alheia 

aos objetivos dos projetos “as cidades nunca são inteiramente determinadas pelo alto 

por forças obscuras que mal podemos identificar menos ainda controlar. Nela se somos 

pacientes, somos também agentes.”9

                                                

9 BRESCIANI, Maria Stella. 

 Essa discussão abre caminho para pensarmos a 

construção do camelódromo e a transferência dos vendedores ambulantes da Sales 

Barbosa, sob a ótica das micro resistências, das “maneiras de fazer” cotidianas, que 

A Cidade: Objeto de Estudo e Experiência Vivenciada. 
Estudos Urbanos e Regionais. Vol.6, n.2, nov/2004. P.25 

 

javascript:link_open('http://www.anpur.org.br/publicacoes/Revistas/ANPUR_v6n2.pdf');�
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jogam com as determinações dos gestores da vida pública ,essa conceituação e essa 

maneira de pensar o cotidiano é proposta por Michel de Certeau e serviu como 

referencial para discussões ao longo do texto. 

A pertinência de se pensar a História Urbana é defendida por Carlos Roberto da 

Rosa Rangel, em artigo intitulado A cidade como objeto da Historiografia 10

Buscamos nesse trabalho analisar a construção do Camelódromo dentro de um 

quadro de renovações urbanas, antiga preocupação do poder municipal, além de discutir 

o sentido que a imprensa e o poder público dão a relocação dos vendedores de produtos 

importados, analisar quais os grupos sociais envolvidos na transferência e os conflitos 

de interesses empreendidos no processo de implementação do projeto, bem como as 

práticas cotidianas ,que se traduziam como resistência, e as percepções que os diferentes 

grupos construíam sobre o processo.  

o autor 

destaca pontos importantes desse campo do estudo histórico, aspectos e abordagens 

relacionados a esse modo de abordar a história. Tais como a análise da cidade como 

objeto de representação e de construção de significados e discursos, analisando o meio 

urbano como o espaço onde as relações sociais se projetam, o autor resume questões 

importantes que devem ser levantadas em pesquisas relacionadas a cidade, referentes ao 

que as fontes, sejam elas literárias ou jornalísticas, dizem sobre as cidades, como dizem, 

e de que maneira esses comentários alteram as práticas sociais urbanas. 

Segundo Vilma Maria do Nascimento11

 

 os projetos urbanísticos de intervenção 

no espaço são estratégias de controle social e dominação, é nesse sentido que propomos 

no primeiro capítulo uma análise dos discursos positivos sobre a construção do 

camelódromo, buscando entender de onde partiam que práticas objetivavam legitimar, e 

como essas construções discursivas podiam se traduzir em formas de exclusão. No 

segundo capítulo buscamos analisar as percepções dos grupos envolvidos no processo, e 

os conflitos de interesse com a relocação e as práticas cotidianas dos camelôs que 

subvertiam as intenções do poder público, ou seja, expressam a resistência ao processo. 

 

                                                
10 RANGEL, C.R da Rosa. A Cidade como Objeto da Historiografia. SAECULUM,Revista Brasileira 
de História;João Pessoa,jul/dez,2009. 
11 NASCIMENTO, Vilma Maria do. Trabalho Árduo e Liberdade: O cotidiano dos Vendedores 
ambulantes em Salvador (1968-1990). Mestrado Interinstitucional em História Social PUC/SP, 1999 
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CAPÍTULO I 

“UM SHOPPING A CÉU ABERTO”: OS DISCURSOS EM TORNO 

DA OTIMIZAÇÃO DA MUDANÇA 
 

Neste capítulo serão analisados os discursos positivos referentes à construção do 

Camelódromo e a transferência dos vendedores ambulantes que comercializavam suas 

mercadorias na Rua Sales Barbosa para a Praça Presidente Médici. 

Como aponta Roger Chartier12

Nessa perspectiva serão analisados os discursos positivos em relação 

camelódromo e de onde eles “partiam”. O calçadão da Sales Barbosa funcionava como 

espaço de comércio e de negociações dos camelôs, tal dinâmica era vista como caos 

pelos jornais e pelo poder público.  Iniciamos pelas falas do poder público representado 

pelos vereadores. Oswaldo Ventura de Cerqueira (PSB) vereador da cidade no período, 

compara esse movimento da cidade com a Feira de São Joaquim

 nenhum discurso é neutro, por isso a necessidade de 

relacionar os “discursos proferidos com a posição de quem os utiliza”. Segundo Sandra 

Pesavento, as imagens e discursos são possibilidades de leitura que a cidade oferece, são 

as percepções e as representações daqueles que vivenciam os processos de mudança na 

cidade.  

13·, que para ele 

exemplifica a desordenação e desorganização. Roberto Tourinho, também vereador 

defende a necessidade de uma “reurbanização”, o que seria viabilizado com o 

“desmonte de barracas e trailers que infestam as ruas centrais” 14

1.1 O Projeto Centro e a tônica da disciplinarização do comércio informal 

, essas falas 

procuravam difundir as necessidade das regulamentações previstas no Projeto Centro. 

     O Projeto Centro foi criado pelo município no governo de José Raimundo Pereira 

de Azevedo, eleito vice-prefeito na gestão de João Durval, permanecendo na 
                                                
12 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução Maria 
Manuela Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. 
13O vereador faz essa comparação em Ata da 85°Sessão Ordinária da Câmara Municipal do dia 
18 de outubro e 1995. A Feira de São Joaquim está localizada na Cidade Baixa em Salvador, 
considerada pelo poder público como local com saneamento básico e higiene precária, passou 
por processos de intervenção urbana nesse sentido. Ver. MATTEDI, Maria.QUERINO 
,Fernanda.  A Feira de São Joaquim. Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, 
vol.10,n°1.Unifacs,2006.      
 14 Atas da Câmara Municipal de Feira de Santana, 26° Sessão Ordinária do dia 22 de abril de      
1996.p.94 
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administração da cidade de 30 de março de 1994 a 31 de dezembro de 1996, período em 

que João Durval deixou a prefeitura para se candidatar a governador do Estado. O 

referido Projeto representa a preocupação com a organização do centro da cidade a fim 

de garantir-lhe certa imagem e manutenção de um padrão de desenvolvimento e 

organização. Essa não é uma preocupação nova, como já foi indicada anteriormente. A 

criação do CAF, Centro de Abastecimento de Feira de Santana, na década de 1970 entre 

outras iniciativas revela que as intervenções da Prefeitura já caminhavam nesse sentido. 

Em ata de Reunião da Câmara Municipal o vereador Carlos Coelho (PMDB) 

argumenta que “existem feiras e pequenas áreas de comércio em vários bairros da 

cidade e no Centro de Abastecimento, não havendo a necessidade de utilizar o centro da 

cidade para esse fim” 15

Podemos discutir essa questão da “centralidade”, em relação às disputas entre os 

camelôs pelo “melhor” espaço, mas também em relação ao interesse do município de 

regular a ocupação dessa área, que expressa duplo sentido simbólico e material. O autor 

analisa o espaço urbano e mais especificamente o seu centro como ponto estratégico de 

dominação e argumenta 

. A discussão do valor simbólico atribuído ao centro é feita por 

Flávio Villaça, o autor discute que o centro não o é, porque lá estão localizados os 

serviços ou a igreja , para ele o valor também é material , porque está ligada a idéia de 

facilitação de acesso de toda uma comunidade, a “centralidade” está baseada nos custos 

e tempo de deslocamento, que são minimizados. Com as aglomerações urbanas, e as 

organizações dos grupos para “produzir e consumir” e a impossibilidade de ocuparem 

todos o mesmo espaço, gerou-se um deslocamento, fruto de um conflito de interesses e 

uma disputa sobre a ocupação e controle da área central. 

Entende-se por dominação por meio do espaço urbano o processo segundo 

qual a classe dominante comanda a apropriação diferenciada dos frutos, das 

vantagens e dos recursos do espaço urbano16

A dominação por meio do espaço se refere à regulamentação, a restrição de uso. 

Entretanto essa dominação não se concretiza, a partir do momento em que os camelôs se 

apropriam dos espaços das ruas, contrariando o jogo da normatização, é nesse sentido 

que existe um espaço entre as intenções do Projeto Centro e a sua execução. 

 

                                                
15 Livro de Atas n° 43, do dia 27 de novembro de 1995. 
16 VILLAÇA, Flávio. Espaço Intra-urbano no Brasil.São Paulo:Studio Nobel,1998.p.328. 
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Os objetivos do Projeto eram divulgados com argumentos que apelavam para a 

necessidade da implantação, era uma questão de organização da área central e de 

melhoramento das vias de acesso a essa área. Segundo o secretário de Planejamento 

urbano, Raimundo Pires, o objetivo do Projeto era o desenvolvimento da cidade e a 

desobstrução do centro comercial. O Projeto previa a recuperação e urbanização de 

praças como a Praça Fróes da Mota, e as Praças Bernardino Bahia, locais que abrigavam 

o comércio do tipo informal. Na primeira acontecia a “feira do rolo”, popularmente 

conhecida pela comercialização de mercadorias de origem duvidosa, onde se podiam 

encontrar rádios bicicletas, eletrodomésticos, na segunda poderiam ser encontrados 

produtos de couro, confecções, bijuterias, e os serviços dos fotógrafos do “lambe-

lambe”, previa também a construção de novas praças, obras de drenagem e a 

implantação de um sistema viário. 

A discussão sobre a manutenção e uso das praças está nos jornais, e o Projeto 

Centro, representava uma resposta às queixas de abandono referentes às praças, tais 

como a de um empresário da cidade que possuía loja nos arredores e lançou critica17

 

 ao 

uso do espaço das praças no município, segundo ele, espaços que deveriam ser de uso 

da comunidade e lazer “pertencem” aos vendedores ambulantes, desagradando-o. O 

Projeto previa ainda a melhoria no tráfego, por isso tinha com objetivo o alargamento de 

algumas vias de acesso, como a Avenida Getúlio Vargas, a Avenida de Canal e a Praça 

da Bandeira, medidas que se enquadram em um plano maior de revitalização do 

comércio e desenvolvimento urbano. Previa também a transferência dos vendedores 

ambulantes da Rua Sales Barbosa para a Praça Presidente Médici, local que já ocupava 

as páginas dos jornais antes mesmo do Projeto da prefeitura. 

A Praça Presidente Médici, situada no fundo da Igreja Matriz no centro da 

cidade está necessitando de maior atenção, por parte da Prefeitura Municipal. 

No local pouca coisa lembra uma praça e até a placa já foi arrancada. (...) O 

quadro por todos os lados é um só: lixo falta de iluminação e arborização. 

Apesar de todos esses problemas na praça presidente Médici, ainda de perto 

desperta sensibilidade nas pessoas, comerciantes, transuentes, ou moradores, 

que tem ansiedade pelas melhorias.18

                                                
17Jornal Folha do Norte, 24 de fevereiro de 1996. 

 

18 Jornal Feira Hoje, caderno I boletim: 371 p.48 do dia19 de agosto de 1990. 
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Essa matéria faz parte de um conjunto de reportagens sobre praças abandonadas 

em Feira de Santana. Demonstra o descontentamento da população com a situação. 

Além disso, dá indícios da presença de camelôs no local antes mesmo da realocação 

proposta pela prefeitura em 1996, é como se a municipalidade tivesse unido “o útil ao 

agradável”, em relação aos anseios da Prefeitura, ao transferir os camelôs que eram 

inconvenientes em uma aérea, para outra que sofria queixas de abandono. 

Eustógio Dantas que faz uma análise das políticas urbanísticas em Fortaleza19

Projetos com a proposta de ordenar o comércio informal das áreas centrais, não foram 

uma particularidade de Feira de Santana, Elisângela Santos, estuda mecanismos de 

controle utilizados pela Prefeitura de Salvador para ordenar o comércio informal na 

Cidade Baixa, a fim de dinamizar o comércio e o turismo através da normatização dos 

usos do espaço público e nesse sentido afirma: “No que diz respeito ao planejamento 

público, este sempre atuou no sentido de corrigir problemas, solucionar conflitos, 

buscando eliminar os elementos opositores” 

 

argumenta que entre as décadas de 1970 e 1980 houve uma tentativa de recuperar uma 

idéia de “hegemonia na área central”, que requer uma diferenciação entre esta e as 

outras áreas de comércio. O autor considera a primeira onda das idéias de modernização 

na cidade entre as décadas de 1970 e 1980, e que consolida o comércio ambulante como 

um obstáculo ao desenvolvimento pleno do centro, local de serviços e comércio. 

20

Segundo a autora a revitalização da área tentou subtrair as identidades do local, 

provocando alterações no cotidiano, na dinâmica do local, criando um “artificialismo” 

tido como ideal. Em Feira de Santana o argumento da dinamização do turismo também 

entrou em voga. O poder público apontava o comércio na Rua Sales Barbosa como 

empecilho ao acesso ao MAP (Mercado de Arte Popular), defendido enquanto ponto de 

atração turística. 

. 

Dezenas de camelôs que comercializam produtos importados do Paraguai na 

calçada do Mercado de Arte Popular foram retirados ontem pela amanhã. A 

operação foi liderada pela fiscalização da Prefeitura Municipal. É mais uma 

etapa da operação da retirada dos ambulantes da área central da cidade. Nesse 
                                                
19DANTAS Eustógio Wanderley Correia. Apropriação do espaço público pelo comércio 
ambulante:Fortaleza-Ceará-  Brasil em evidência (1975-1995).Geo. critica - Scripta Nova 
Revista Eletrônica de Geografia y Ciencias Sociales, Barcelona ,v.9 , n.202.2005. Disponível 
em:< http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-202.htm>. 

20 SANTOS. Elisângela Silva dos.Requalificação Urbana e Ordenamento dos Trabalhadores 
Informais do Centro Tradicional de Salvador.Cadernos do Sep Administração.n° 03,2006. 
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caso específico, eles impediam o acesso de turistas ao MAP e o tráfego de 

pedestres21

 

 

O comércio é um atrativo, mas a ênfase é no comércio regulamentado do Mercado de 

Arte, não é todo o comércio que pode ser considerado produto turístico, as atividades 

comerciais da rua devem sofrer intervenções, para não representarem obstáculo as 

atividades turísticas. 

Outro argumento referente a importância e necessidade da transferência, é da 

Prefeitura  que alegava que a transferência para a Praça Presidente Médici iria garantir 

uma maior infra-estrutura para os vendedores ambulantes. Para o Diretor do 

Departamento de Indústria, Comércio e Serviços da Prefeitura, Carlito Moreira o 

camelódromo seria um local confortável, com infra-estrutura adequada e com a 

“aparência de um grande shopping a céu aberto” 22

A otimização da mudança foi difundida pelos jornais, um esforço em disseminar 

um discurso e garantir uma autenticidade ao processo de transferência, mas, além disso, 

de “minar poderes e perigos”, como aponta Foucault, de um discurso diferente, que 

pensasse sob a ótica dos vendedores ambulantes. Os discursos nascem a fim de 

atenderem a interesses, por isso traduzem esforços por uma dominação. Em 

contrapartida traduzem também lutas, como defende Foucault

. 

23

Toda a Praça receberá pavimentação asfáltica, serão implantados 

telefones,banheiros,módulo policial,bancada para teste de aparelhos 

eletrônicos,barracas padronizadas e lanchonetes.

, já que haverá sempre 

um empenho em apossar-se dele. A abordagem da relocação dos vendedores ambulantes 

está sempre associada aos aspectos positivos da construção do camelódromo, no que 

tange à infra-estrutura 

24

 

 

Dentro da lógica de requalificação e revitalização é que podemos discutir a 

concepção de cidade ideal forjada pelo poder público e legitimado pela mídia, como um 

modelo único de apropriação do espaço considerado aceitável. A municipalidade tem 
                                                
21 Jornal Feira Hoje N°6389 matéria veiculada no dia 07 de março de 1995. 
22 Jornal Feira Hoje N°6.598 do dia 09 de novembro de 1995. 
23 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, 
pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Trad. Laura F. A. Sampaio. Campinas: Loyola, 1998a 
 
24 Jornal Folha do Norte N° 6.967 do dia 17 de janeiro de 1997. 
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assim uma visão que assume um caráter em que o poder público é o “dono” do espaço e 

que, portanto é ele quem deve ditar como se dará a sua dinâmica de ocupação. Raquel 

Rolnik aponta nesse sentido que 

A base desta concepção é uma visão que alia tradição do urbanismo 

higienista, em sua versão funcionalista pós Carta de Atenas a uma política 

desenvolvimentista com forte protagonismo do Estado25

 

 

Essa questão é analisada por Cátia Maria dos Santos que discute a formação de 

um imaginário urbano26

Em Feira de Santana expressões como os camelôs “infestam” as áreas centrais, 

ou é necessário “limpar” o centro revelam ainda uma concepção de urbanização 

higienista, onde é o poder público que regula o quão “saudável” é a utilização do 

espaço. O secretário de Desenvolvimento Econômico Everton Cerqueira afirma que a 

relocação dos comerciantes ambulantes vem no sentido de fornecer um local onde 

“possam vender sem provocar prejuízos à imagem da cidade” 

 em prol do embelezamento e progresso da cidade em meados 

do século XX. A autora faz um estudo relacionando um ideal e a preocupação com 

desenvolvimento de ruas, praças, organização do comércio, com o investimento em 

obras, para que o ideal e o discurso pudessem ser expressos em imagens, para isso a 

regulação dos espaços, principalmente os de festas, e das atividades comerciais, 

especialmente os de feira livre. 

27

A versão funcionalista da cidade discutida pela autora também é levantada por 

Eustógio Dantas que afirma que os projetos urbanísticos baseados em um padrão 

funcionalista e formalista da cidade, que seria idéia da funcionalidade do comércio a 

partir da padronização, da formalização. O Poder Municipal passa a admitir a presença 

do comércio ambulante, após processos de intervenção, regulamentação. 

 

                                                
25 ROLNIK, R. (1997). "Planejamento Urbano nos Anos 90: Novas Perspectivas para Velhos 
Temas". In: Ribeiro, Luiz César de Queiroz e Orlando Alves dos Santos Jr. (orgs.). 
Globalização, Fragmentação e Reforma Urbana. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira: 351-
360. p.352   
Sobre a Carta de Atenas e políticas de urbanização ver MATIELLO, Alexandre. DA Carta de 
Atenas ao Estatuto da cidade: questões sobre o planejamento urbano no Brasil. Impulso, 
Piracicaba. p.43-54,2006. 

              26 SANTOS, Cátia Maria dos.Visões de uma cidade: Imagens urbanas de Feira de Santana 

(1929-1940).Dissertação.UEFS, 2004. 

 
27 Jornal Folha do Norte, N° 5.549do dia 13 de janeiro de 1996. 
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A discussão sobre as estratégias da Prefeitura e o processo de “formalização” 

por que passam os comerciantes ambulantes após medidas de relocação é realizada por 

estudiosos da área de administração da Universidade de Pernambuco28

O espaço de atuação desses camelôs agora é reconhecido pelo poder municipal, 

por isso a autora discute a idéia de “formalização”. A mídia nesse sentido se 

configurava como transmissora da idéia que ela imprimia da ocupação dos camelôs, 

atribuindo a essa categoria a “culpa” pela bagunça, tumulto, sujeira, difundindo os 

aspectos positivos da implantação dos shoppings populares. A mídia passa a partir do 

momento da transferência a fazer referências a esses trabalhadores de maneira diferente, 

expressões como “pequenos comerciantes” e “empreendedores” são utilizadas para 

designá-los, o que revela a mudança da natureza do comércio ambulante frente à 

determinação da Prefeitura, pelo menos na visão da imprensa e do poder público. 

·. Os autores 

fazem um estudo de caso, onde o foco são os camelôs que perambulavam pelo centro de 

Belo Horizonte e que foram relocados para os shoppings populares a fim de atender 

novas demandas urbanas, mas também aos interesses do Poder Municipal e dos 

comerciantes formas do local. 

Os argumentos dos autores parecem reforçar a idéia já discutida, de que essas 

medidas urbanísticas voltadas ao espaço de comércio informal vêm na medida de 

delimitar o aceitável na apropriação do espaço público. Em relação à implantação do 

Projeto Centro e a retirada dos vendedores do “Feiraguai” da Rua Sales Barbosa e sua 

relocação para a Praça presidente Médici, a idéia era determinar onde e como as 

atividades comerciais deveriam ser realizadas. As medidas disciplinadoras do uso do 

espaço restringiam o local de atuação desses camelôs, a Praça Presidente Médici seria o 

local permitido e não outro. 

As barracas teriam cores e tamanhos padronizados, bem como o espaço entre 

elas. Tal estruturação mexia diretamente com o cotidiano dos trabalhadores, as suas 

formas de organização já não seriam tão espontâneas, o velho costume de alugar 

espaços próximos as barracas para camelôs mais novos já não seriam possíveis, a 

própria hierarquização quanto a tempo de trabalho e tamanho da barraca, entre esses 

                                                
28 CARRIERI, Alexandre de Pádua; MARANHÃO, Carolina Machado Saraiva de Albuquerque                
MURTA, I. B. . Crítica ao Manejo Humano em Belo Horizonte. Revista de Administração 
Pública , v. 43, p. 1315-1342, 2009. 
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trabalhadores sofreu alterações. Além disso, o pedaço do solo a ser ocupado29

 

 no novo 

espaço também foi previsto pela Prefeitura através de um sorteio.  Assim os camelôs 

que estavam inseridos numa lógica em que uns possuíam barracas mais visíveis em 

pontos mais estratégicos, com maior circulação de pessoas, outros nem tanto assim, que 

fazia parte da própria organização da hierarquia entre eles, com a relocação o elemento 

de subjetividade, espontaneidade da escolha foi subtraído pelas determinações do poder 

público. Nos jornais os novos padrões de organização eram sustentados enquanto 

positivos, não são feitas referências em relação a como eles poderiam causar uma 

mudança no cotidiano dos trabalhadores, embora as insatisfações dos trabalhadores 

fossem citadas, os jornais pareciam não comungar dessas mesmas idéia 

As barracas são polivalentes, desmontáveis, o que vai facilitar o manuseio. A 

Secretaria de Planejamento do município projetou barracas padronizadas, de 

forma desmontável, visando a sua relocação no final do expediente. Após 

esse horário, a Praça Presidente Médice será submetida à limpeza total com 

caminhões pipa preparando o local para o dia seguinte, a estrutura das 

barracas dá condição para guardar mercadorias, nas suas partes internas e de 

mostruário30

O reordenamento enquanto necessidade era difundida pela mídia, mas também 

pelo poder público e pela Associação Comercial, que se definia como intermediadora do 

processo de transferência. Os seus argumentos em relação à necessidade da 

reorganização do espaço do comércio informal são semelhantes aos disseminados nos 

jornais, são idéias como tornar a “aparência mais agradável”, as relações comercias no 

centro  “mais viáveis”, a palavra de ordem era “desobstruir” e todas essas intenções 

caminhavam no sentido de melhorar o comércio no âmbito formal. 

 

Embora não queira discutir essas idéias de reorganização, como uma herança, de 

forma forçada, em relação às idéias modernizadoras do século XIX em Feira de 

Santana, é quase impossível não estabelecer algum tipo de relação com a discussão de 

Aldo José Silva, que argumenta que o bom desempenho das atividades comerciais 

                                                
29 A lei de ocupação do solo de 1993 prevê que barracas, bancas ou quiosques não poderão ser 
instalados nas proximidades de monumentos, prédios tombados ou outros locais que mediante 
ato administrativo, venham a ser considerados impróprios. Além disso, não podem ser instalados 
em áreas que possam prejudicar a visibilidade dos condutores de veículos e  livre trânsito de 
pedestres,ou em passeios que não possibilitem uma faixa mínima de 2m de largura ,para 
passagem de pedestres. 
30 Jornal Folha do Norte N° 5.550, 20 de janeiro de 1996. 
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sempre foi uma preocupação das autoridades feirenses, no século XIX, período da 

epidemia do cólera, no qual se construiu uma imagem de “cidade sã” de especialidade 

climática para eliminar os obstáculos que prejudicariam a atividade. Nesse sentido a 

municipalidade promoveu melhorias nas principais vias de acesso, por onde passavam 

os viajantes e por onde os produtos eram transportados, relegando as outras áreas da 

cidade, as quais não interfeririam no comércio. No mínimo podemos entender essas 

medidas para viabilização do comércio como algo recorrente na história de Feira de 

Santana. 

Em 1994 em comemoração ao aniversário de 121 anos da emancipação política 

de Feira de Santana, foram publicadas no Jornal Feira Hoje, edições especiais de 

domingo,com um caderno chamado de Feira Livre, cujo objetivo era discutir vários 

assuntos, moda, religião, televisão, economia, cultura. A primeira edição teve como 

discussão a transferência da feira livre da década de 1970. O trocadilho que nomeia o 

caderno, e as discussões sobre a feira revela como essas questões ainda estavam em 

voga no período. Principalmente se levarmos em consideração o fato da Rua Marechal 

Deodoro localizada no Centro da cidade ainda abrigar os remanescentes daquela feira, 

que não foram se estabelecer no CAF. 

Sucumbindo a queixas de comerciantes, alegando transtornos como sujeira e 

congestionamento de trânsito, causados pelo comércio no meio da rua, o 

então prefeito José Falcão da Silva construiu o Centro de Abastecimento, 

transferindo a feira livre, no dia 1° de janeiro de 1977. Mas isto só em parte. 

Na verdade, o centro da cidade, continua ocupado por feirantes.31

 

 

         A feira da década de 1970 ainda era discutida porque via-se nas ruas,  que aquelas 

determinações de reordenamento não lograram êxito, feirantes comercializavam 

hortifrutigranjeiros nas ruas do centro sobretudo na Marechal, e o comércio de produtos 

importados realizado por camelôs, em suas bancas espalhadas pela Rua Sales Barbosa, 

estava em franca expansão. Retomar as discussões sobre a antiga feira era discutir novas 

formas de organização. 

                                                
31 Feira Livre n° 01,edição especial de domingo do Jornal Feira Hoje do dia 19 de junho de                   
1994 p.3.Título da matéria “A Transferência ainda é discutida” 
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         Os argumentos dos comerciantes que defendiam a transferência dos vendedores do 

Feiraguai, e dos feirantes da Rua Marechal Deodoro ainda eram os mesmos utilizados 

por lojistas e poder público nos anos 70. 

1.2 Camelódromos: Tendências nacionais de reordenamento. 

 

           Em 1996 ano da inauguração do Camelódromo, o Brasil tinha Fernando 

Henrique na presidência, governo marcado por diretrizes neoliberais, por isso a 

importância de estudar a relação entre o neoliberalismo e crescimento do comércio 

informal no país. Jarbas Almeida Barbosa32

            Segundo Jarbas a informalidade em Feira de Santana,  atingia um percentual de 

64% em 1995. As taxas crescentes de desemprego abarrotavam as ruas de trabalhadores 

do tipo informal, a abertura comercial e econômica do país aumentava também o 

número de “muambas” legalizadas ou contrabandeadas que entravam na cidade. Com o 

crescimento do comércio informal nesse período começam a ser elaborados planos de 

intervenção urbana a fim de regular os espaços onde ocorreria tal atividade. 

 estuda a precariedade do trabalho e o 

crescimento da informalidade na industrialização, como conseqüência o autor aponta a 

ampliação do desemprego e o crescimento do “trabalho por conta própria”. 

              A construção de Camelódromo não é uma característica peculiar de Feira de 

Santana, estudos fazem análises da construção de espaços para reorganizar esse âmbito 

da economia em outras regiões do país, no mesmo período década de 90, o que revela 

que o camelódromo da Praça Presidente Médici não foi um processo isolado. 

              Os objetivos desses projetos eram bastante semelhantes e, além disso, as 

construções de camelódromos em algumas áreas certamente foram vistas como 

“modelos” para outras. Em Feira de Santana, “foi tomado como base um modelo 

estruturado em Curitiba (PR)” 33

                                                
32 BARBOSA, Jarbas Almeida. Informalidade e precarização do mercado de trabalho em 
Feira      de Santana (o exemplo do Feiraguai). Monografia de Graduação em Bacharelado em 
Ciências  Econômicas,2008. 

. A idéia de uma tendência nacional de construção de 

camelódromos ficou mais clara a partir do levantamento de dissertações sobre 

 

 
33 Jornal Feira Hoje ,ANO XIV, nº 6.302 do dia 25 de  novembro de 1994. 
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Camelódromo. Patrícia Mafra34 estudou o Camelódromo da Rua Uruguaiana no Rio de 

Janeiro, em São Paulo, Daniele Gregório35 faz uma análise do desenvolvimento do 

comércio informal e da constituição do Camelódromo da cidade de Presidente Prudente, 

sobre o Camelódromo de Belo Horizonte temos o trabalho de estudiosos36

Outro trabalho que discute projetos de requalificação urbana e reordenamento do 

comércio informal é o de Verônica Sales Pereira, que estuda projetos de “revitalização 

urbana” 

 da área de 

Administração. Esse levantamento é uma indicação de que a construção do 

Camelódromo de Feira de Santana se deu em paralelo  a construção de outros shoppings 

populares no Brasil, essas abordagens serão retomadas ao longo do texto. 

37

Feira de Santana conheceu um Projeto semelhante, o Projeto Centro cujo nome 

talvez não seja mera coincidência, era um interesse da Associação Comercial de Feira 

em São Paulo na década de 1990, onde a prioridade do município era a 

retirada do comércio informal do centro. Sua pesquisa tem como foco o Brás, bairro 

marcado pela presença do mercado de tipo informal. As medidas para a revitalização do 

centro de São Paulo integravam a Operação Urbana Centro, uma tentativa de preservar 

o patrimônio histórico da cidade e atrair investimentos nas áreas de cultura e turismo. 

Essas medidas foram implementadas pelo governo municipal através de um Projeto 

conhecido como Procentro (Programa de Revalorização do Centro), a revalorização da 

área central era a comunhão de interesses do município e proprietários urbanos 

representantes do capital comercial. OProjeto previa a retirada dos camelôs, mendigos, 

meninos de rua e para isso contavam com a Guarda Civil e a Guarda Metropolitana. 

                                                
34 MAFRA, Patrícia Delgado. Entre a "pista" e o "camelódromo". O Cotidiano dos camelôs 
no Centro do Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 2005 

 
35 GREGÒRIO, Daniele Aparecida Gonçalves. Camelôs, Camelódromo e Informalidade: Um 
estudo sobre o trabalho informal no comercio de Presidente Prudente, 2001. Dissertação 
apresentada as Faculdades Integradas Antônio Eufrásio Toledo. Presidente Prudente, 
SP.Disponível em: http: //intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ .Acessado em 06 de julho de 
2009. 

 
36 CARRIERI, Alexandre de Pádua; MARANHÃO, Carolina Machado Saraiva de Albuquerque                
MURTA, I. B. . Crítica ao Manejo Humano em Belo Horizonte. Revista de Administração 
Pública , v. 43, p. 1315-1342, 2009. 

 
37PEREIRA, Verônica Sales. Comércio Informal, segregação sócio-espacial e memória 
urbana: repensando as temporalidades do espaço urbano em São Paulo na década de 
90.In:XXIV Simpósio Nacional de História ANPUH,2007. 
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de Santana colocado em prática pelo governo municipal, nas Atas da ACFS, o prefeito 

José Raimundo de Azevedo é referido como “um governante afinado com os anseios 

comerciais feirenses” 38

Voltou a falar sobre o “Camelódromo” ressaltando que é mais uma obra de 

cunho social que o prefeito José Raimundo realiza em Feira de Santana, 

acrescentando que não é obra “faraônica”, mas é uma obra que vai trazer um 

novo visual para a Sales Barbosa

·. Em Ata da Câmara Municipal de Feira de Santana há outra 

referência sobre a importância da obra realizada pelo prefeito José Raimundo 

39

 

 

A referência da construção do Camelódromo como uma obra de “cunho social” 

parece revelar a idéia que o poder público quer assumir, da esfera que zela que garante 

os interesses sociais. As medidas de intervenção urbana, no entanto não se 

caracterizaram como democráticas, foram em certo sentido arbitrárias, visto que 

enfatizam as formas, a estética, o visual, ao invés dos processos que alteram os espaços.  

Claúdio Sobarzo analisa o espaço urbano enquanto palco de conflitos, o 

concebendo enquanto espaço também de dominação política. Para o autor a dominação 

se dá em dois sentidos, no espaço, e se refere ao ponto de vista administrativo e 

legal,onde o poder público normatiza, regula, e a dominação do espaço, ou seja, a 

dominação que pode ser facilitada ou não a depender dos níveis de conflitos e 

contradições do espaço. Analisa ainda a apropriação do espaço público como uma 

“tendência subversiva”, uma forma de ocupação do espaço que leva em conta interesses 

cotidianos e não interesses da esfera da administração pública. Seguindo a perspectiva 

de Sobarzo podemos pensar a prática dos camelôs como expressão de uma alternativa às 

determinações municipais, tendo em vista que nem todos concordaram em serem 

transferidos para a Praça Presidente Médici, e que muitos voltaram a ocupar a Rua Sales 

Barbosa após a inauguração do Camelódromo. Na análise de Certeau, a apropriação do 

espaço da rua representa um contra-uso é a maneira que os “consumidores” dos espaços 

e dos discursos, utilizam a sua experiência cotidiana para criar manobras as 

determinações dos gestores públicos. 

Eustógio Dantas estuda medidas urbanas da Prefeitura de Fortaleza na década de 

1990, no tocante ao comércio informal, e afirma que o objetivo do poder municipal era 

                                                
38 Ata de Reunião da Associação Comercial de Feira de Santana p.15 
39 Ata da Câmara municipal de Feira de Santana do dia 15 de abril de 1996.p.81. 
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diminuir o número de vendedores ambulantes na cidade, visto que só os cadastrados 

eram “reconhecidos” e eram a esses que as medidas disciplinadoras se referiam, logo só 

poderia normatizar o uso do espaço público para os cadastrados, os demais não seriam 

“aceitos” nas ruas. 

A diferenciação entre os camelôs da “pista” e os do camelódromo da Uruguaiana 

no Rio de Janeiro é discutida por Patrícia Mafra, a maneira como poder público e 

jornais se referem às duas categorias é diferente.Os camelôs da pista não foram 

regulamentados, e utilizam a mobilidade como estratégia para burlar a fiscalização, 

enquanto os camelôs do camelódromo estão em um espaço onde possuem 

“consentimento” para ocupar, sendo assim as referências aos camelôs que não passaram 

por um processo regulador são segunda a autora , em “tom depreciativo e acusatório”40

 Em Feira de Santana Poder público e imprensa difundiram uma percepção dos 

camelôs, como problema, e não é se referindo no sentido de fruto de uma economia 

capitalista que segrega, mas problema no sentido de entrave ao desenvolvimento do 

comércio formal. Representam a bagunça, a sujeira a desordenação, a municipalidade 

age no sentido de “corrigir” o mal, numa tentativa de transferi-los para outra área, para 

limpar o centro, e nesse sentido comemoram a relocação, propagandeiam aspectos 

positivos, o que revela uma concepção de cidade e de apropriação do espaço da rua em 

que o Estado é que o regulador, o que possui mais direitos em relação àquele espaço que 

 

                                                
        40 MAFRA, Patrícia Delgado. Entre a "pista" e o "camelódromo". O Cotidiano dos camelôs no 
          Centro do Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Universidade 
         Federal do Rio de Janeiro. 2005 

é público. 



 
 

CAPÍTULO II 

A UTOPIA DA “CONVIVÊNCIA HARMONIOSA”: A RUA COMO 

ESPAÇO DE CONFLITO 
“o conflito não aparece sempre nem é dito. Evita-se falar dele e 

torná-lo manifesto. Mas ele está aí, constante, latente, 

implícito” 41

Henri Lefebvre 

. 

Nesse capítulo serão discutidas as tensões, disputas e negociações travadas no 

processo de relocação dos vendedores ambulantes da Rua Sales Barbosa e a construção 

do camelódromo. Não havia homogeneidade entres as idéias construídas referentes à 

transferência. Municipalidade, Sindicato, Associação Comercial, lojistas e camelôs 

empreenderam representações diferentes do processo, nem mesmo dentro desses grupos 

havia uma unidade. A cidade nesse sentido vai sendo construída a partir das disputas, é 

constituída por segmentos sociais de interesses múltiplos e diferenciados e é da relação 

desses elementos que o espaço urbano é produzido42

Como aponta Roger Chartier

. 

43 às representações do mundo social aspiram à 

universalidade, dessa maneira a construção do Camelódromo é ressaltada enquanto obra 

de cunho social44·, por alguns vereadores e pelo prefeito que aponta a luta pela 

ordenação” como a “luta pelo bem da cidade” 45

                                                
41 LEFEBVRE, H. A vida cotidiana no mundo moderno. São Paulo: Ática, 1991  

·, esse discurso aspirava a legitimação 

do projeto de reordenamento da administração municipal. A ACFS assume o papel de 

propulsora das propostas de reorganização do comércio informal e elogia, agradece e 

parabeniza o prefeito pela criação de melhores condições para o comércio de Feira de 

Santana.Essa parceria entra a ACFS e Prefeitura Municipal era ressaltada nas atas da 

Associação que foram consultadas 

42 MEDEIROS. E.A.Trabalhadores e viveres urbanos: trajetórias e disputas na 
conformação da   cidade(Uberlândia 1970-2001).Dissertação de mestrado.Universidade 
Federal de Uberlândia,2002. 
43 CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Lisboa: Difel,       
1998. 
44 Ata da 23° Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, realizada no dia 15 de 
abril de 1996. 
45 Ata da Associação Comercial de Feira de Santana do dia 17 de junho de 1996.p.12 
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a parceria continua com a nova meta de ordenar os vendedores ambulantes da 

Praça Bernardino Bahia, isto é , apenas os mais importantes, sem contar com 

a boa vontade do prefeito em nos receber e ouvir-nos nas modificações que  

atingem o comércio como exemplo de mudanças do tráfego dos locais de 

carga e descarga e os estacionamentos,a Micareta e a sua organização, a 

participação desta Entidade nos Conselhos Municipais,nos problemas 

localizados de limpeza do centro ,interrupção do tráfego de ruas comerciais 

para obras,não esquecendo da Praça Fróes da Mota, que com tranqüilidade 

foi desobstruída e está em planejamento urbano sua reurbanização, além do 

Projeto Centro ,que teve  a nossa participação junto ao governo do Estado e 

está em vias de iniciar as obras,mas tudo isto com a boa vontade do prefeito 

José Raimundo Pereira de Azevedo e devemos agradecer-lhe de maneira 

clara e que seja reconhecido como governante afinado com os anseios do 

comércio feirense .46

 

 

A Associação Comercial exaltava o seu papel no processo de planejamento e 

requalificação urbana da cidade, enfatizando a afinidade entre esta entidade e o Poder 

Público Municipal. A participação da ACFS em Conselhos Municipais para discutir 

questões referentes ao comércio,seja em períodos de festas,obras ou no caso do 

reordenamento dos vendedores ambulantes, revela que os interesses dos lojistas em 

muitos momentos foram salvaguardados pela Prefeitura. 

2.1 ACFS: O sentido da produção discursiva. 

 

Anteriormente discutimos como os anseios dos comerciantes foram 

resguardados pela Prefeitura em alguns momentos, a relação entre Prefeitura e 

Associação Comercial na organização do Projeto Centro, é tema de uma entrevista47

                                                
46 Ata de Reunião da Associação Comercial de Feira e Santana, realizada no dia 01 de julho de                  
1996. p14 e 15. 

 

concedida pelo Presidente da ACFS ao jornalista Glauco Wanderley no jornal Feira 

Hoje. Ao ser questionado sobre soluções para os impasses com os camelôs, Clovis 

Cedraz afirma que anteriormente ao governo do Prefeito José Raimundo não havia 

vontade política para resolver o problema, mas que naquele momento o poder municipal 

estava empenhado em coibir o crescimento exacerbado dos camelôs. Afirmar que a 

transferência dos camelôs era vontade política, parecia ser uma forma de legitimar o 

47 Jornal Feira Hoje. Ano XXIV nº6304 do dia 27 de novembro de 1994 
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processo e minar possíveis contestações. Concluiu falando de outros interesses da 

Prefeitura “seguramente na medida em que você impede o acesso do consumidor aos 

estabelecimentos, a arrecadação cai e isso deve estar preocupando a Prefeitura” 48

Na década de 1970 também foram forjados argumentos para a transferência da 

feira livre que acontecia nas ruas de Feira de Santana para o CAF. Larissa Pacheco faz 

uma análise desses argumentos, para além das idéias difundidas pela mídia e pelo poder 

público, de higienização, limpeza do centro e bem estar da população. Segundo a autora 

esses argumentos foram utilizados como bandeira para escamotear outros anseios, como 

a organização desse comércio, e a retirada da visibilidade dos modos populares de 

comercializar, que traziam à tona os conflitos de uma cidade urbanizada, mas 

tradicionalmente com relações de trabalho que tinham íntima relação com o mundo 

rural. 

. Um 

interesse para além das preocupações com a imagem da cidade. 

A autora aponta ainda como a disputa pelo uso do espaço público de ruas, praças 

e calçadas, esteve historicamente relacionada à fiscalização, ou ao consentimento da 

utilização e comercialização no espaço físico, e isso segundo a autora de acordo com “a 

legitimidade de uso do solo urbano em voga em cada conjuntura de crescimento 

comercial da cidade” 49

Larissa Pacheco traz um dado importante, em 1978 o CDL apresentou um 

projeto de estabelecimento de vendedores ambulantes na calçada da Rua Sales Barbosa, 

especialmente os que comercializavam roupas, bolsas e acessórios, que eram 

consideradas “imitações” dos produtos das butiques da Avenida Getúlio Vargas e 

Senhor dos Passos, nesse período o conveniente para o CDL era transferi-los para essa 

área, já que vinham crescendo o número de vendedores ambulantes nas portas das lojas. 

Na década de 1990, no entanto, novos conflitos vão se configurando no uso desse 

espaço, agora em relação aos lojistas da Rua Sales Barbosa, onde um novo projeto é 

pensado, e a Praça Presidente Médici se torna o novo local para a acomodação desses 

trabalhadores.  

.  

                                                
48  Jornal Feira Hoje,Ano XXIV n°6304 do dia 27 de  novembro de 1994. 
49PACHECO, Larissa Penelu B. Trabalho e costumes de feirantes de alimentos: pequenos 
comerciantes e regulamentações do mercado em Feira de Santana (1960/1990). Dissertação 
de Mestrado, UEFS, 2009. p.46 
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       A partir dos conflitos entre gestores e ambulantes na conformação do espaço 

Euclides Medeiros50

 No processo de discussão dos projetos de reordenamento do comércio, foi 

criada uma Comissão Permanente do Comércio Ambulante, composta de um 

representante da ACIUB, um representante da Associação Profissional dos Vendedores 

Ambulantes de Uberlândia, um representante da Câmara Municipal, um representante 

da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social e um representante da Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos. A partir da composição dessa comissão o autor discute 

como essa organização, surgiu a fim de “salvaguardar” os interesses dos lojistas. O 

representante dos vendedores ambulantes era o presidente da Associação Profissional de 

que alguns faziam parte e era apelidado por eles de “Zé Fiscal” o que para o autor revela 

que nem todos se sentiam representados por ela. Medeiros afirma que se a Comissão 

Permanente do Comércio Ambulante foi criada para assegurar os interesses dos 

comerciantes formais, os vendedores ambulantes tinham plena consciência disto. 

 estuda a conformação da cidade de Uberlândia entre os anos de 

1970 e 2001, o autor analisa as relações entre poder público e camelôs e afirma que as 

propostas de confinamento desses trabalhadores, em uma área específica, a 

determinação de como seria o uso do espaço, deu-se no sentido de assegurar os 

interesses da Associação Comercial de Uberlândia (ACIUB) e do Clube de Dirigentes 

Lojistas (CDL) da cidade.  

Nas Atas de Reunião da Associação Comercial de Feira de Santana, também há 

referência a constituição de uma Comissão para discutir os projetos de reordenamento 

do comércio e as ações nesse sentido. Possuía como membros o presidente da ACFS, 

Clóvis Cedraz, Antônio Carlos Argolo, Secretário de Desenvolvimento Econômico, 

Eduardo Xavier representante do SEBRAE, que fornecia crédito e financiava as novas 

barracas padronizadas, e três representantes dos vendedores ambulantes: Severino Silva 

Lima, Robson da Paixão, Filomeno Marques. No entanto as falas nas atas pertencem 

aos representantes da Associação Comercial e da Prefeitura, embora apareçam 

negociações quanto ao tipo de barracas a serem adotados e o custo, a preocupação maior 

era referente ao desenvolvimento do comércio formal, assegurando os interesses dos 

lojistas. 

                                                
  50MEDEIROS, E .A. Trabalhadores e viveres urbanos: trajetórias e disputas na 
conformação da cidade de Uberlândia1970-2001.Dissertação de Mestrado.Universidade 
Federal de Uberlândia,2002. 
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A discussão sobre a permanência de uma hegemonia de comerciantes e 

varejistas em Feira de Santana entre os anos de 1970 e 1992 é realizada por Guilherme 

Augusto Lopes, o autor percebe uma hegemonia mesmo em uma fase em que a 

industrialização ganha novo impulso e investimentos na cidade, com a criação do CIS e 

de discursos que associam progresso e desenvolvimento ao setor industrial. O autor 

afirma que nesse período surgiram também discursos sobre um “novo comércio”, uma 

forma de fortalecer a posição dominante dos comerciantes, que também queriam ter sua 

imagem associada ao desenvolvimento da cidade nesse período. 

 

A produção de um discurso consensual em torno de um novo comércio, 

baseado em ações concretas implementadas principalmente através do 

aparelho privado de hegemonia dos grandes comerciantes, a Associação 

Comercial de Feira de Santana, foi fundamental para a manutenção daqueles 

enquanto fração hegemônica dos grupos dominantes da cidade.51

Nos anos 1990 o comércio ainda era relacionado ao desenvolvimento da cidade, 

matérias nos jornais discutiam uma mudança na maneira de lidar com os consumidores, 

e um novo comportamento da Associação Comercial. Segundo o gerente de Marketing 

da ACFS Raimundo Barros, o objetivo era mudar a mentalidade dos comerciantes, 

“buscamos uma mudança de paradigma”

 

52

Em um período em que o comércio informal se expandia na cidade, e em um 

contexto de mudança de plano econômico, mudança para o Plano Real e todas as 

dificuldades que isso representava a ACFS não mediu esforços para difundir idéias 

sobre melhores formas de comercializar, ela não precisava simplesmente se adaptar a 

um novo modelo de comércio, ela mesma pretendia disseminar esse modelo. A 

mudança de paradigma que ela defende, parece nesse sentido uma forma de defender 

 é o que defendia nos jornais. Segundo a 

Associação os consumidores estavam cada vez mais exigentes, principalmente em 

relação ao bom atendimento, conforto e qualidade das mercadorias, e a Associação 

precisava se enquadrar. 

                                                
51 LOPES, Guilherme Augusto A .S. A Permanência de uma hegemonia :comerciários e 
comerciantes varejistas em Feira de Santana entre 1970 e 1992. Anais do III Encontro 
Estadual de História: Poder, Cultura e Diversidade. Desigualdade, Poder e Conflito Social: 
leituras dialéticas da História, 2006. 
52 O Título da matéria era “ Comércio impulsiona desenvolvimento do município”Jornal Feira 
Hoje do dia 04 de setembro de 1994.Edição Especial de Aniversário de 24 anos do Jornal. 
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que essas atividades melhor ocorreriam se fossem  no âmbito formal, por isso a ênfase 

no conforto e bom atendimento, que para a ACFS era impossível de acontecer nas ruas. 

A Associação Comercial buscava uma hegemonia, o presidente da Associação 

“calcula que nos últimos 30 anos o setor manteve praticamente o mesmo nível de 

importância dentro da economia local, com variações que não chegam a 1%”.53

Nesse sentido percebo os comerciantes formais como fração dos grupos 

dominantes da cidade, representados pela Associação Comercial e pela CDL. 

Relativizando a discussão do Estado e o Poder Público Municipal como simples 

“asseguradores” dos interesses dos segmentos sociais dominantes é que utilizo as idéias 

de Antônio de Pádua Bosi

 Essa 

afirmação não é fruto de pesquisas, nem dados exatos como revela o próprio jornal, e 

por isso mesmo demonstra tentativas do setor comercial de se manterem como grupo 

dominante e forte dentro da economia local. No jornal ainda estão presentes afirmações 

tais como “A força deste setor tem garantido aos comerciantes um lugar cativo na luta 

pelo progresso da cidade” e “a atividade comercial tem sido, ao longo dos anos, a mola 

mestra do desenvolvimento do município” 

54

Carlos Sobarzo

, que contesta a interpretação que vê as ações do Estado 

como simples reflexo dos interesses dos grupos dominantes, o autor defende que esses 

grupos através do Estado elaboram estratégias de dominação, essas são elaboradas em 

um contexto de negociação, resistência, assim as estratégias dos grupos dominantes 

aliadas ao Estado, são expressões de conflitos históricos, de conflitos de interesses e não 

fruto exclusivamente de um grupo dominante. 

55 chama a atenção para a idéia do Estado, como zelador de 

demandas coletivas, o que para ele, se revela como um ideal não cumprido, já que o 

Estado funciona como um redutor de contradições, ao menos no plano das aparências. O 

autor discute que no processo de produção do espaço pode haver uma mesclagem de 

interesses em conflito, interesses esses, que para o autor se resumem em dois: públicos e 

privados. Aurineida Cunha aponta56

                                                
53 Idem 

 essa mesclagem de interesses, no processo de 

reordenamento do trabalho de rua em Fortaleza,uma vez que ao mesmo tempo que a 

54 BOSI,Antônio de Pádua.Reforma Urbana e Luta de Classes:Uberabinha/MG(1888-1922). 1. 
ed. São  Paulo: Xama Editora, 2004 
55 SOBARZO, Carlos. A Produção do Espaço Público: Da dominação à Apropriação. 
Revista Espaço e Tempo, GEOUSP, n° 19, PP.93-111. São Paulo, 2006. 
56 CUNHA. Aurineida Maria. Trabalhadores de rua: tensões e resistência na luta pelo direito 
ao trabalho. Revista  Katál..v.12, n° 1p. 77-85 jan/jun. Florianópolis, 2009. 
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Prefeitura atendia a algumas reivindicações dos trabalhadores de rua,assegurava 

também as demandas dos lojistas. 

A construção de uma hegemonia em Feira de Santana é estudada por Jhonatas 

Monteiro, que  fazendo referência a formulação de Gramsci, pensa a hegemonia  através 

da institucionalização de interesses específicos e próprios de uma classe, que são 

universalizados e se tornam fruto de ação estatal. O autor aponta na cidade a criação de 

novas entidades que buscam assegurar seus interesses industriais, no processo de 

construção do CIS, em relação a tradicional ACFS, que também pode ser considerada 

um aparelho privado de hegemonia tendo em vista , o seu objetivo de garantir os 

interesses de fração da classe de comerciantes da cidade. 

 

2.2 “Comerciantes divididos”: os lojistas e a polêmica da transferência. 

 

No subtítulo acima foi parafraseado o título de matéria do Jornal Feira Hoje, que 

discute que não existia unanimidade de posições dos lojistas frente à questão da 

transferência dos vendedores ambulantes. 57

 Os próprios vendedores argumentavam que as lojas também perderiam com a 

transferência, e esse parecia ser o medo de alguns lojistas como é o caso de um gerente 

de loja de materiais elétricos que em entrevista cedida ao Jornal Feira Hoje  afirma “ 

Nós não podemos concordar com essa atitude da prefeitura porque certamente seremos 

prejudicados. Os fregueses deles acabam comprando conosco também”

  

58. Em 

contrapartida, no mesmo jornal uma lojista afirma: “o tumulto causado pelos camelôs 

prejudica o fluxo dos transeuntes e conseqüentemente afasta os consumidores das lojas 

da área” 59

                                                
57 Jornal Feira Hoje N° 6.967 do dia 17 e janeiro de 1997. 

. Talvez seja precipitado fazer tal afirmação, mas certamente as falas desses 

lojistas estão relacionadas ao seu ramo de negociação no comércio, a lojista que associa 

os camelôs a tumulto, possui um Armarinho na Sales Barbosa, esse tipo de produto 

também é comercializado por vendedores ambulantes da área. 

58 Jornal Feira Hoje, n° 6.418 do dia 11 de abril de 1995. 
59 Jornal Feira Hoje, n° 6.967 do dia 17 de janeiro de 1997. 
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Embora não queira reduzir a problemática da transferência a interesses 

particulares, esses marcam as disputas pelo espaço, embora o presidente da ACFS 

negue a existência de um conflito entre lojistas e camelôs 

Na verdade quem está distante pode pensar que existe uma disputa entre os 

empresários do comércio e os camelôs, mas isso não é verdade. A nossa 

preocupação é ver os vendedores ambulantes trabalhando, vendendo e com 

isso ajudando a gerar a economia do município. Há espaço para todos, desde 

quando haja organização e uma convivência harmoniosa.60

 

 

Na segunda edição do caderno Feira Livre publicado no Jornal Feira Hoje, o 

tema abordado é o Feiraguai e sua expansão. As sessões foram divididas pela 

abordagem, discutia-se a qualidade dos produtos, os riscos com a atividade comercial 

cujas mercadorias entram no país de forma clandestina e os rendimentos desse comércio 

no Calçadão. Na sessão intitulada “Qualidade é Problema” onde abordava-se a 

qualidade e garantia dos produtos importados do Paraguai e revendidos pelos camelôs,o 

presidente da Associação declara “o comerciante já aprendeu a conviver com o 

ambulante. E depois, se o volume da venda deles não é insignificante, não chega a 

atrapalhar. Outra coisa, é que o cliente da loja é outro”.61

A difusão dessa idéia de convivência pacífica com comerciantes ambulantes é 

uma tentativa de minar conflitos e camuflá-los. Apontar os consumidores do comércio 

lojista como diferentes dos do camelô, revela interesse de desassociar os consumidores 

do calçadão com os do âmbito formal.  

  

O curioso é que na mesma matéria em outra sessão que discute a movimentação 

financeira com aquele comércio de rua intitulada “Feiraguai um negócio que rende US$ 

300mil/dia”, há a afirmação de que aquele tipo de comércio tinha inclusive “roubado os 

consumidores das lojas convencionais”. Em outra matéria essa idéia volta a se 

manifestar “Há anos a feira de produtos importados, instalada no calçadão da Sales 

Barbosa é considerada o “calo” de muitos comerciantes “62

                                                
60 Jornal Folha do norte do dia 13 de julho de 1996. 

. A Associação Comercial 

embora se colocasse como propulsora do Projeto Centro e da construção do 

camelódromo negava um conflito com os camelôs. Ao mascarar o conflito, este não 

seria apontado como o que impulsionava as ações da Prefeitura e da ACFS, porque 

61 Feira Livre edição n° 02, do dia 26 de junho de 1994. 
62 Feira Livre edição n° 05,do dia 17 de junho e 1994. 
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ambas difundiam uma idéia de que pensar no reordenamento não era uma necessidade 

ou interesse particular, mas pelo bem geral do comércio no município. 

             Larissa Pacheco afirma que no contexto da transferência da feira livre na década 

de 1970, a acusação de concorrência entre trabalhadores de rua e lojistas lhe soava 

estranho já que, embora houvesse queixas sobre a ocupação das calçadas pelos feirantes, 

as lojas funcionavam como uma espécie de depósito, para guardar as mercadorias e seus 

instrumentos de trabalho, lonas, caixotes. Longe de serem aspectos contraditórios 

revelam nuances diferentes do conflito, eles não eram generalizados e homogêneos. 

A respeito da complexidade da relação entre comerciantes e camelôs, Aurineida 

Cunha analisa a apropriação do espaço público de Fortaleza, e as relações conflituosas 

entre os segmentos sociais que utilizam esse espaço, a autora afirma que apesar das 

disputas e críticas dos setores comerciais formais em relação aos camelôs, bem como de 

suas queixas de que o comércio ambulante seria desleal, os comerciantes alugam 

espaços das lojas para funcionar como depósito para esses camelôs e ás vezes negociam 

a permanência destes mediante pagamento de taxas, para permanecerem frente aos seus 

estabelecimentos. Essa dinâmica aparentemente contraditória é designada pela autora 

como “simbiose”, e representa segundo ela um contra-uso do espaço, por não ser algo 

esperado e estabelecido pelos gestores públicos. 

Se os lojistas, de modo individualizado, não percebiam a relocação dos 

vendedores ambulantes da mesma maneira, a ACFS e a CDL que representavam frações 

do comércio, possuíam também interesses diferentes e discordavam em alguns aspectos. 

Em ata de reunião da Associação Comercial há discussões, sobre o rateamento dos 

custos com a manutenção de uma guarda para coibir a presença dos vendedores 

ambulantes na Sales Barbosa “o presidente abordou o assunto sobre a Sales Barbosa, 

que estava onerando a associação em R$2.400 e que o CDL e o Sindicato não 

concordaram em pagar uma taxa ou ratear com a ACFS, a manutenção da guarda na 

Sales Barbosa”63

                                                
63 Ata de Reunião da Associação Comercial de Feira de Santana do dia 03 de junho de 1996 p.10 

. Essa discordância quanto às taxas de manutenção da guarda, além de 

traduzirem um conflito dentro do grupo dos lojistas, revela uma prática no mínimo 

curiosa, se a ACFS temia arcar sozinha com os custos da guarda, é porque além dos 

homens da fiscalização contratados pela Prefeitura, havia ainda aqueles contratados por 

grupos de lojistas, para fortalecer a repressão aos camelôs que insistissem em 

permanecer nos locais, que por determinação municipal eram considerados indevidos. 
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Nas atas da ACFS seus representantes afirmavam estar em favor “da luta da 

maioria do comércio”64

2.3 O dissenso da transferência entre os camelôs. 

, embora saibamos que nem todos os lojistas, estavam  certos de 

que a realocação dos vendedores ambulantes traria mudanças positivas para as suas 

atividades. 

 

Título de boletim de imprensa65

A princípio não estávamos muito confiantes no projeto da Prefeitura, mas 

agora vemos os resultados, a movimentação aumentando cada vez mais, em 

um local onde as pessoas possam transitar livremente com todo o conforto 

necessário. Por isso é que eu também quero garantir a minha vaga

 divulgado pela Secretaria Municipal de 

Comunicação Social ressalta o interesse pela transferência para a Presidente Médici, e a 

disputa pelas vagas disponibilizadas, segundo o jornal as vagas estavam sendo muito 

cobiçadas. Um vendedor ambulante entrevistado afirma  

66

A divulgação desse material parece ser uma tentativa da municipalidade de 

difundir a idéia do interesse dos camelôs substituindo a idéia do conflito e do 

descontentamento inicial com a mudança. O Jornal Feira Hoje faz referência ao 

descontentamento dos camelôs com a transferência “Segundo os ambulantes, cerca de 

70% das pessoas envolvidas com a relocação acham que o afastamento do centro vai 

diminuir ainda mais as vendas, já reduzida em 40% nos últimos meses”.

 

67 Em outra 

matéria camelô argumenta “que uma mudança, causaria uma coladeira geral” 68, se 

referindo a uma preocupação com as conseqüências da transferência para as vendas. Em 

contrapartida o Sindicato dos Vendedores Ambulantes defendia que esse era um 

interesse da maioria “80 por cento dos camelôs concordam em ser transferidos para a 

Praça Presidente Médici”.69

Esses dados revelam que os anseios dos camelôs não eram iguais, e estavam 

relacionados a tamanho das barracas, ao tempo de atuação no comércio de rua, aos 

 

                                                
64 Ata de Reunião da Associação Comercial de Feira de Santana do dia 17  de junho de 
1996.p.11 
65 “Camelôs mais interessados pela Praça Presidente”. Boletim de Imprensa da Secretaria 
Municipal de Comunicação Social, do dia 03 de maio de 1996. (Arquivo Público Municipal) 
66 Boletim de imprensa divulgado pela Secretaria de Comunicação Social do dia 03 de maio de 
1996. 
67 Jornal Feira Hoje N°6.418, ANO XXIV do dia 11 de abril de 1995. 
68 Jornal Feira Hoje N°6.301 ANOXXIV do dia 24 de novembro de 1994. 
69 Ibidem 
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ganhos com a comercialização dos produtos. É nesse sentido que as soluções apontadas 

por esses sujeitos para organizar o comércio, se relacionavam com essas questões, não 

sendo raras sugestões que levavam em conta o tempo de atuação no calçadão, ou a 

forma de organização do espaço. Um ambulante da área sugere “acredito que devam 

ficar só as barracas localizadas nas laterais”70 . Nos momentos iniciais da pesquisa, em 

que eu procurava informações sobre a localização da sede do Sindicato dos Vendedores 

Ambulantes, em conversa informal com um senhor, vendedor de relógios na Rua Sales 

Barbosa, fui informada de que poucos deles tinham vínculo com aquela entidade, no 

período em que a relocação estava sendo organizada, e ainda completou “ é pesquisa de 

escola é? Tu não vai achar nada lá”71

 

.Essa fala pode revelar um descontentamento com 

a ação do sindicato, mas também só a não filiação. Fui até a sede do sindicato e o atual 

presidente Robson Leite, me aconselhou a procurar o presidente da AVANFS 

(Associação dos Vendedores Ambulantes de Feira de Santana) afirmando que ele 

mesmo pouco poderia me ajudar. Nelson Dias de Assis é presidente da associação desde 

1996, quando esta foi fundada,e disponibilizou para pesquisa apenas ata de fundação da 

associação. Um site criado por essa entidade tem por objetivo contar a história do 

Feiraguai, é um material que coloca a AVANFS como representante dos vendedores 

ambulantes e nega a legitimidade do Sindicato 

Em 1994 começaram as reclamações dos proprietários das lojas situadas nas 

mediações daquele local. Atendendo ao apelo dos proprietários das lojas e da 

Associação Comercial o prefeito José Raimundo de Azevedo e o secretário 

da SEDEC, Everton Cerqueira, apresentou para os camelôs a proposta de 

relocamento para a Praça presidente Médici. Prometendo assim que teríamos 

uma área ampla coberta, com estacionamento, módulo policial, banheiros, 

enfim toda infra-estrutura para trabalharmos com dignidade. O acordo foi 

feito com um Sindicato que se dizia representante dos camelôs, mas sem 

nenhuma legitimidade legal, o mesmo aceitou sem que tenha sido 

consultados ou ouvidos os camelôs.72

                                                
70 Jornal Feira Hoje N°6.301 ANOXXIV do dia 24 de novembro de 1994. 

 

71 Essa conversa foi realizada em meados de outubro de 2008, e não pode ser gravada já que não 
tinha sido planejada, representando uma fala espontânea daquele trabalhador. 
72 Site da AVANFS. Disponível em www.feiraguay.com. Acessado em 07 de junho de 2009. 
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A narrativa apresentada pela AVANFS revela um embate entre as entidades de 

representação dos camelôs, onde a AVANFS reclama para si a legitimidade de atuar 

pelos interesses dos vendedores ambulantes. 

Voltando para a questão da atuação do Sindicato no processo de transferência, 

este reivindicava frente à Prefeitura a responsabilidade de organizar a ocupação do 

espaço na Praça Presidente Médici, e questionava a proposta de sorteio. Segundo o 

presidente do Sindicato, a distribuição deveria levar em conta, se os vendedores eram de 

varejo, ou de atacado, bem como as diferenças dos produtos a serem comercializados. 

Além disso, o anúncio da data da transferência foi considerado “um golpe” 73

Os camelôs ao mesmo tempo em que temiam os transtornos que a transferência 

poderiam causar como perda da freguesia, diminuição das vendas, isolamento muitos se 

sentiam entusiasmados pela idéia de “legalização”, o que implicaria no cessar dos 

conflitos com o rapa, e o corre-corre com a fiscalização, e eram também atraídos pelas 

propostas de melhorias na infra-estrutura. Em análise sobre o camelódromo em Pelotas 

no Rio Grande do Sul, Cláudia Goularte  afirma que o processo de reordenamento mexe 

com a identidade do vendedor ambulante, que oscila entre o estar camelô e o se sentir 

comerciante.

, pelos 

representantes sindicais já que estavam negociando junto ao Secretário a relocação, mas 

só ficaram sabendo da data definida para a transferência pela imprensa. 

74

No processo de reodenamento do comércio de Fortaleza

 O primeiro referente às suas práticas já estabelecidas, as suas redes de 

sociabilidade e formas de comercializar e a segunda referente a possibilidade de  ser 

comerciante, que só pode acontecer no Camelódromo, segundo a autora, pela 

impossibilidade desses vendedores de arcar com os custos de uma loja, em localização 

semelhante. 

75

                                                
73 Jornal Feira Hoje N°6.731, Ano XXV, do dia 13 de abril de 1996. 

, Eustógio Dantas 

analisa o surgimento do status dos trabalhadores cadastrados pela Prefeitura, e que 

percebiam os espaços públicos, como espaços próprios a eles. A Municipalidade criou 

essa hierarquia, assim o centro poderia ser ocupado pelos vendedores ambulantes 

regulamentados, enquanto aos não cadastrados caberiam as áreas mais periféricas, onde 

a fiscalização não era tão atuante. Está configurado o conflito e essa cisão entre os 

74 GOULARTE, Cláudia. C. Cotidiano, Identidade e Memória: Narrativas de camelôs em 
Pelotas (RS).Dissertação de Mestrado,Universidade Federal de Pelotas,2008. 
75 DANTAS. E.W.C.Apropriação do Espaço público pelo comércio ambulante Fortaleza -
Ceará-Brasil em evidência(1975-1995)Revista Electrónica de Geografía y ciências sociales.vol. 
IX, n° 202, 2005. 
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camelôs pode ser sentida na disputa pelo espaço, os já estabelecidos temiam perder 

vantagens, além de temerem uma nova concorrência. 

Em Feira de Santana, além desse conflito, outro que se configurava era entre os 

vendedores ambulantes de varejo e os de atacado. Em entrevista ao Jornal Feira Hoje, 

Vitório dos Santos, vendedor do Camelódromo afirma que “a concorrência dos 

ambulantes que vendem em grosso é muito grande e prejudica quem vende a varejo” 
76

No camelódromo não houve uma ocupação do espaço, tendo em vista as 

especificidades do tipo de comércio, embora fosse uma reivindicação do sindicato dos 

vendedores ambulantes. Os trabalhadores precisavam ocupar assim o mesmo espaço, 

mesmo sendo “um grupo composto por pessoas em situações de autonomia e 

exploração diversificadas” 

·. 

77

Para o autor a atuação dos vereadores nesse sentido baseava-se em duas 

palavras: regularizar e disciplinar, e não intermediar um conflito entre camelôs e 

Prefeitura, ou de discutir os interesses dos camelôs. É nesse sentido que o autor percebe 

, como na feira livre estudada por Larissa  Pacheco, 

embora os feirantes compartilhassem uma experiência social no centro da cidade, as 

suas relações de sociabilidade e de trocas eram diversificadas ,bem como suas 

expectativas. Cleber Ori Martins estudioso da área da Ciência Política analisa no 

contexto do comércio informal em Porto Alegre, como a heterogeneidade do grupo dos 

camelôs, dificultava a sua representatividade frente ao poder público, pela 

impossibilidade de congregar os interesses dos vendedores ambulantes. Além disso, o 

autor afirma que a interlocução dos camelôs, com a esfera pública, acontecia de forma 

individual e específica, pautada nas relações individuais com vereadores. No geral a 

Câmara Municipal de Vereadores, que tinha o papel de legislar sobre a questão dos 

vendedores ambulantes, priorizava uma legislação que regulamentava a atividade, seja 

fazendo acréscimos ou alterações , enfocando a questão da regularização da ocupação 

de logradouros públicos.  

                                                
76 Jornal Feira Hoje N° 6.967 do dia 17 de janeiro de 1997. 
77 PACHECO, Larissa Penelu B. Trabalho e costumes de feirantes de alimentos: pequenos 
comerciantes e regulamentações do mercado em Feira de Santana (1960/1990).Dissertação 
de Mestrado,UEFS,2009. p.39 
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a presença dos camelôs “irregulares”, ou seja, não cadastrados, como a configuração de 

uma contestação concreta a legislação vigente.78

A respeito da discussão na Câmara de Vereadores em Feira de Santana, sobre o 

comércio informal na cidade, o discurso que predominava é que este precisava ser 

organizado. O vereador Carlos Ventura de Cerqueira (PSB) culpava o governo 

municipal pelo caos do comércio no centro da cidade e a queixa era de que este não 

cumpria, e nem fazia cumprir as leis.

 

79 Essa queixa revela uma concepção que atrela 

organização a regularização, ou seja, ao cumprimento das leis municipais de controle do 

comércio informal. Em requerimento80

Em ambos os casos parece haver uma discordância não com a transferência dos 

vendedores ambulantes, mas quanto ao espaço de reacomodação. Vereadores que 

assinaram esse requerimento aparecem em outras atas de reunião da Câmara, discutindo 

a necessidade de reordenar o comércio informal no centro da cidade. Osvaldo Ventura 

de Cerqueira defendia “que o espaço na Sales Barbosa já estava muito exíguo para o 

número de ambulantes existentes” 

 a Procuradoria Geral do Município, os 

vereadores, João Batista de Cerqueira (PMDB), Severino Soares (PMN), Antônio 

Carlos Coelho (PMDB), Celso Pereira (PDT), Eliana Boaventura(PMDB),Messias 

Gonzaga(PC do B),Carlos Antônio Madeira Guimarães(PFL) e Genésio Serafim 

(PMDB) solicitaram uma ação judicial contra o Executivo Municipal, alegando que a 

transferência dos vendedores ambulantes para a Praça Presidente Médici era “Crime de 

Responsabilidade Social”, por acreditarem que a praça deveria ser preservada como área 

verde e de lazer. A Igreja Católica também se posicionou contra a relocação dos 

camelôs naquela área, que ficava aos fundos da Igreja Matriz. 

81 Carlos Coelho em uma reunião da Câmara 
82

                                                
78 MARTINS, Cleber O. C. Informalidade e representação política: a relação dos 
vendedores ambulantes com a Prefeitura e a Câmara de vereadores de Porto Alegre. 
Disponível em 

condena os métodos utilizados pela Prefeitura para coibir a presença dos ambulantes 

na Sales Barbosa, mas admite a necessidade de reordenamento do comércio,assim como 

http://www.aucip.org.uy/docs/procesos_de_gestion_municipal_y_regional/clebe
r_cuti.pdf 

 
79 Ata de reunião da Câmara Municipal do dia 18 de outubro de 1995.p 35 e 36 
80 Ata de reunião da Câmara Municipal do dia 09 de outubro de 1995.Requerimento n°973/95. 
 
81 Ata da 23°sessão Ordinária da Câmara Municipal do dia 15 de abril de 1996. 
82 Livro de Atas n° 43, Reunião do dia 04 de dezembro de 1995. 

http://www.aucip.org.uy/docs/procesos_de_gestion_municipal_y_regional/cleber_cuti.pdf�
http://www.aucip.org.uy/docs/procesos_de_gestion_municipal_y_regional/cleber_cuti.pdf�
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Eliana Boaventura, que parece não discordar da transferência, mas da violência utilizada 

no processo, se colocando contrária também as apreensões de mercadorias dos 

vendedores, realizada pela Polícia Federal.  

A intervenção da Igreja Católica também parece ser nesse sentido, embora não 

tenha encontrado o documento enviado pela Igreja Matriz a Câmara, relatando 

insatisfação da mesma com a construção do camelódromo naquela área, essa discussão 

é levantada pelos vereadores, que apontam como solução para o impasse a procura de 

outro local para a relocação dos camelôs, “se a mesma não é conveniente procura-se 

outro local” 83

Poder público, lojistas, camelôs se relacionavam de maneira diferente com a 

questão da construção do camelódromo, se nem mesmo dentro desses grupos havia uma 

unidade de pensamento sobre esse processo, não era diferente na mídia impressa na 

cidade. É interessante observar como os Jornais Folha do Norte e Feira Hoje, no dia 13 

de abril de 1996, data da inauguração do camelódromo, abordam de maneira diferente o 

assunto, dando enfoques diferentes. O título da matéria veiculada pelo Jornal Folha do 

Norte foi “ Projeto Centro mobiliza R$ 6 mi”

·. Entretanto a procura de outro lugar não foi efetivada O camelódromo 

foi inaugurado na Praça Presidente Médici, sob alegação de que não prejudicaria a 

Igreja e de que era o caminho para a ordenação do comércio e bem estar dos camelôs. 

84

A abordagem do Jornal Folha do Norte remete ao trabalho de Clóvis 

Ramaiana

, nessa reportagem foram discutidas as 

propostas do projeto municipal de dar um status urbano ao Centro de Abastecimento, 

que segundo o jornal não recebia a classe A, que preferia os supermercados, bem como 

a pavimentação e alargamentos de ruas, recuperação de praças, implantação de 

chafarizes, arborização e revigoramento do centro comercial a partir da construção do 

camelódromo.Nessa matéria não foi feita nenhuma referência a conflitos ou tensões 

configurados no processo de implantação do Projeto Centro. 

85

                                                
83 Fala do vereador Osvaldo Ventura de Cerqueira em Ata da 85° Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal do dia 18 de outubro de 1995. 

, o autor discute, como entre os anos de 1893 a 1937, a idéia de 

desenvolvimento urbano estava atrelado ao comércio. Assim o passado rural ligado a 

feira de gado deveria ser adaptado ao ideal de cidade mercantil e progressista, as 

84 Jornal Folha do Norte N° 5.562 do dia 13 de abril de 1996. 
85 OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana. De Empório á Princesa do Sertão: utopias 
civilizadoras em Feira de Santana (1893-1937). Dissertação. (Mestrado em História) – UFBA, 
Salvador, 2000 
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memórias teriam dessa forma de passar por um processo de ajustamento. O autor analisa 

ainda como era inconcebível para a elite, a construção de uma cidade urbanizada em 

convivência com os vaqueiros, por isso a necessidade de disciplinar os comportamentos 

destes, através de leis que regulamentavam as feiras de gado e a presença de animais nas 

ruas, a elite contou com o apoio dos jornalistas que divulgavam e ajudavam a coibir as 

atitudes que deturpassem o ideal de progresso, o autor estabelece uma relação entre esse 

ideal e as medidas reguladoras das casas, dos comportamentos, das memórias, das 

calçadas a fim de não representarem um obstáculo ao progresso.  

Nos anos 1990 a partir da abordagem do Jornal Folha do Norte, ainda pudemos 

pensar como desenvolvimento, urbanização e medidas reguladoras estavam ainda 

intimamente ligadas. E como praças, cidade arborizada e pavimentação, ainda podiam 

ser atreladas as idéias de desenvolvimento urbano. 

Voltando a questão da abordagem diferenciada dos dois jornais de maior 

circulação na cidade , na mesma data em que o Folha do Norte veicula os aspectos 

positivos do Projeto Centro e os investimentos financeiros destinados a sua execução , o 

título da matéria veiculada no Jornal Feira Hoje foi “Camelôs discordam do sorteio da 

Prefeitura”, o título já demonstra que o enfoque dado foi diferente do realizado pelo 

Jornal Folha do Norte. São feitas nesta matéria referências um abaixo-assinado, 

contendo assinaturas e vendedores ambulantes, que discordam do sorteio como forma 

de organização de suas atividades na Praça Presidente Médici, além disso, aborda 

também o problema levantado pelo Sindicato dos Vendedores Ambulantes, de que a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não tinha informado a data da inauguração 

do camelódromo e que o Sindicato só tinha tomado conhecimento através da imprensa. 

A abordagem do Jornal Feira Hoje embora difundisse os aspectos positivos da relocação 

dos vendedores ambulantes, não negava o conflito. 

Larissa Pacheco quando utilizou a imprensa feirense como fonte, para as suas 

abordagens sobre a feira livre e a construção do CAF, já havia discutido que os 

posicionamentos dos jornais Folha do Norte e Feira Hoje eram diferentes. A abordagem 

do Folha do Norte, segundo a autora tendia a exaltar a industrialização como carro chefe 

do desenvolvimento, relegando outros setores considerados atrasados, mas que eram 

fundamentais para a articulação da industrialização, a autora associa essa abordagem ao 

vínculo que o  jornal possuía durante a  ditadura com o Arena . Já o Jornal Feira Hoje 

tendia a abordar os avanços da indústria, sem deixar de abordar as atividades 
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tradicionais da cidade, tais como a agricultura e o comércio, responsáveis pelo 

enriquecimento dos setores dominantes mais antigos da cidade. 

Ana Fani Carlos defende que o espaço urbano é produzido a partir da disputa 

pelo uso desse espaço “o uso do solo urbano será disputado pelos vários segmentos da 

sociedade de forma diferenciada, gerando conflitos entre indivíduos e usos”.86

Subvertendo as pretensões dos gestores da vida pública, estavam os sujeitos 

sociais anônimos, com as invenções e o desvio de normas, o que para Michel de Certeau 

é a própria expressão da invenção cotidiana

 É a 

respeito dessa diferença de usos que o Poder Público se posiciona, buscando 

regulamentar o uso dos logradouros públicos para o comércio do tipo informal, tentando 

universalizar e impor a sua cidade.  

87

Na década de 1990 feirantes e vendedores ambulantes de produtos importados 

estavam na mira do poder público, que pretendiam regulamentar o local e atuação 

desses trabalhadores. Título de matéria do Jornal Feira Hoje

. As “maneiras de fazer”, que o autor 

propõe para pensar, como os “consumidores” do espaço o percebem, revelam a maneira 

de jogar com os mecanismos da disciplina, bem como a inexistência de uma passividade 

e conformismo por parte desses sujeitos sociais. 

88

As práticas dos vendedores ambulantes da Rua Sales Barbosa podem assim ser 

pensadas como uma rede de antidisciplina ou resistência à medida que insistiam em 

permanecer no espaço da rua onde eles já possuíam uma relação com o lugar. É nesse 

sentido que Vilma Maria do Nascimento ressalta em seu estudo sobre vendedores 

ambulantes em Salvador que “o direito ao trabalho é indissociável do direito de estar na 

 aborda as táticas 

utilizadas por feirantes e verdureiros, para comercializar seus produtos após as 

determinações municipais de proibição do comércio ambulante na Rua Marechal 

Deodoro. Comercializavam mesmo sem ponto fixo, com balaios na cabeça, carros de 

mão, caixotes com paradas rápidas para descansar. Para Certeau “a tática é a arte do 

fraco”, e nesse sentido os trabalhadores de rua sempre lançaram mão de práticas em 

contrapartida às decisões do poder púbico. 

                                                
86 CARLOS, Ana Fani Alessandri. A cidade. São Paulo, Contexto, 1994.p. 80 
87 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. 1. Artes de Fazer. Petrópolis- R.J.: Vozes, 
2001. 

 
 
88 Título da reportagem “Feirantes usam tática”.Jornal Feira Hoje n°6.386 ANO 04 de março de 
1995. 
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cidade e ocupar seus espaços” 89, por isso mesmo reivindicavam o direito ao trabalho, e 

ao mesmo tempo o de poder ocupar as ruas. Em Atas da Câmara Municipal e jornais “os 

modos de fazer” e “reagir” estavam latentes, embora não fosse objetivo tratar dessas 

questões, elas apareciam “Vendedores circulam pelo centro”90, “Camelôs estão 

retornando a Rua Sales Barbosa”91, “Vai ser difícil a transferência dos vendedores 

ambulantes do “Feiraguai” para a Praça Presidente Médici, pois os mesmos estão 

relutando para dali não saírem.”92

O sindicato dos vendedores ambulantes fez veementes protestos na Câmara 

dizendo que só aceita a mudança depois do natal, quando se esperava o 

natural aquecimento da vendas. A prefeitura voltou atrás dizendo que não 

havia data para a remoção e empurrou o problema para este ano.

. Negociações e protestos também foram “táticas” 

utilizadas, são lutas que “reorganizam” o espaço, e se contrapõem ao discurso utópico 

sobre a cidade. 

93

Os protestos dos camelôs jogavam com a ordem estabelecida, eram táticas em 

contrapartida as estratégias do poder público, por isso podem ser pensadas como ações 

políticas, “táticas correspondem a uma micropolítica” 

 

94

Pensando na ACFS e na CDL como aparelhos privados de hegemonia, que 

transformam seus interesses particulares, em interesses públicos, e reclamam um 

posicionamento da Prefeitura frente a necessidade de salvaguardar seus interesses, não 

podemos deixar de sinalizar que essas entidades poderiam ter também suas 

discordâncias e conflitos. Não podemos deixar de registrar que nem todos os lojistas 

acreditavam que as ações dessas entidades que lhes representavam, traria melhorias para 

, já que esvaziam as pretensões 

do poder público de homogeneização e disciplina, não se trata, portanto de pensar os 

camelôs como sujeitos com pensamentos e ações uniformes, mas ressaltar as suas 

“práticas cotidianas” como luta ante os discursos fabricados pelas entidades de 

comércio, ACFS e CDL e poder público. 

                                                
89 NASCIMENTO, Vilma Maria do. Trabalho Árduo e Liberdade: O cotidiano dos 
Vendedores ambulantes em Salvador (1968-1990). Mestrado Interinstitucional em História 
Social PUC/SP, 1999. p.29 
 
90 Jornal Feira Hoje do dia 04 de março de 1995. 
91 Jornal Feira Hoje n° 6.967 do dia 17 de janeiro de 1997. 
92 Livro de Atas n° 43. Ata da Câmara Municipal do dia 27 de novembro de 1995.p. 113 
93 Jornal Feira Hoje n° 6.598 do dia 09 de novembro de 1995. 
94 MIRANDA. Ana Luisa. O uso do território pelos homens lentos: a experiência dos 
camelôs no centro de Ribeirão Preto. Dissertação de mestrado em Geografia, Unicamp, 2005. 
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o setor coma construção do camelódromo e a retirada dos vendedores ambulantes das 

áreas centrais de comércio na cidade. 

Se por um lado as ações do Poder Público eram pautadas em tendências 

normativas do uso do espaço, o trabalho dos camelôs, mesmo dos que não tinham 

passado por um processo de regularização, comercializando suas mercadorias nas ruas, 

representavam uma tendência subversiva do uso do espaço, segundo Oscar Sobarzo. E 

como destaca Certeau, as práticas de reapropriação do espaço, eram a organização de 

uma anti-disciplina, de práticas cotidianas de resistência.95

A discussão sobre a heterogeneidade das experiências e anseios dos camelôs é 

ressaltada por Cleber Ori Martins, para o autor “os vendedores ambulantes podem ser 

caracterizados como um grupo heterogêneo, que mantém em geral uma divergência de 

interesses com o Poder Público e entre si, moldando uma situação de conflito.” 

  

96

A relocação da Rua Sales Barbosa para a Praça Presidente Médici, despertou o 

entusiasmo em alguns camelôs, pela possibilidade de “legalização” frente os olhos da 

prefeitura, e receios em outros, pelo medo do distanciamento do centro e a perda de 

freguesia, sem falar nos vendedores ambulantes que viram esses dois sentimentos se 

misturarem, quando a transferência passou a ser pensada pela municipalidade.  

Nesse 

sentido os conflitos dos camelôs não podem ser pensados a partir da dicotomização 

camelôs versus poder público, ou camelôs versus lojistas,os conflitos configurados 

também se davam dentro do grupo, já que  os camelôs possuíam interesses 

diversificados. 

Sindicato e Camelôs não tinham definidos, quais eram os interesses desse setor, 

certamente por serem diversificados, o que possuíam em comum, era a experiência de 

apropriação das vias públicas para a comercialização de seus produtos. 

A ACFS escamoteava o conflito e afirmava buscar uma “convivência 

harmoniosa”, o que contraria a concepção que compreende o espaço urbano, como 

espaço de tensão e de conflito. Nas palavras de Certeau “A vida urbana deixa sempre 

                                                
95 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. 1. Artes de Fazer. Petrópolis- R.J.: Vozes, 
2001. 
 
96 MARTINS, Cleber O. C. Informalidade e representação política: a relação dos vendedores 
ambulantes com a Prefeitura e a Câmara de vereadores de Porto Alegre. Disponível em 
http://www.aucip.org.uy/docs/procesos_de_gestion_municipal_y_regional/cleber_cuti.pdf     
p.15 

http://www.aucip.org.uy/docs/procesos_de_gestion_municipal_y_regional/cleber_cuti.pdf�
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mais remontar àquilo que o projeto urbanístico dela excluía” 97

 

, é nesse sentido que a 

“convivência harmoniosa” pretendida pela ACFS deu sempre lugar às disputas, ao 

contra-uso e a subversão das leis que buscavam regulamentar e restringir o comércio 

informal no centro da cidade. 

                                                
97 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. 1. Artes de Fazer. Petrópolis- R.J.: Vozes, 
2001. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

             As práticas intervencionistas do espaço, não acontecem sem restrições, nem são 

impostas de “cima”, para baixo, é o que Sandra Pesavento chama de contracidade98

           Projetos de intervenção no espaço feirense não são originários dos anos 1990, é 

nesse sentido que recuamos no tempo, a partir das discussões sobre a feira livre na 

década de 1970, para pensar na historicidade das propostas de requalificação do espaço 

de atividades de comércio de rua. Foi possível perceber continuidades que se referem a 

um ideal de organização e de tendências normativas do uso do espaço, e especificidades 

do Projeto que tratamos, por se relacionar a um período de crescimento do setor 

informal da cidade, e ser reflexo de uma tendência nacional de reordenamento do 

espaço público onde atuam camelôs. 

, 

aquela que vai à contramão das propostas urbanísticas de intervenção no espaço. É 

pensando nessa lógica que buscamos compreender o fenômeno urbano da construção do 

Camelódromo de Feira de Santana, conhecido como Feiraguai, analisando-o dentro de 

quadro mais amplo de renovações urbanas na cidade na década de 1990. 

             A discussão sobre os projetos estavam nos jornais de maior circulação da cidade 

no período, o Jornal Feira Hoje e o Jornal Folha do Norte, a imprensa e o poder 

público lançavam impressões sobre o Projeto, e muitos desses discursos caminharam no 

sentido de legitimar a implantação deste, e de minar conflitos e contestações. Além 

disso, revelavam a própria representação que jornais e poder público faziam dos 

camelôs, o discurso sobre estes trabalhadores era marcados por uma tentativa de 

desqualificar sejam suas mercadorias ou suas ações cotidianas. 

            Os trabalhadores de rua ao se apropriarem do espaço público para 

desenvolverem suas atividades entravam em conflito com os lojistas, a tônica desse 

conflito se relaciona a uma disputa em termos comerciais, referente a concorrência, mas 

para além disso buscamos discutir que também se refere a uma tentativa de impor certa 

concepção de cidade urbanizada e desenvolvida,e normatizações sobre uso e ocupação 

do espaço, tendo em vista que a cidade é espaço de conflitos de interesses e de 

representações. 

                                                
98 Muito além do espaço: Por uma História Cultural do Urbano 
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           Os sentidos construídos sobre a transferência dos camelôs da Rua Sales Barbosa, 

e a construção do Camelódromo foram diversificados, camelôs, lojistas imprensa e 

poder público estiveram envolvidos no processo, as relações entre esses grupos estavam 

imbricadas de conflitos. A nossa proposta não foi no sentido de dicotomizar interesses 

de lojistas e camelôs, mas discutir a lógica cotidiana de aproximações entre esses dois 

grupos e as tensões que marcavam suas relações, pensando na complexidade destas, é 

que ressaltamos a falta de homogeneidade dentro desses grupos, sobre as idéias 

formuladas a respeito da transferência dos camelôs da Rua Sales Barbosa. 

           A nossa análise não buscou generalizar os interesses desses grupos, embora não 

possamos deixar de destacar que a Associação Comercial de Feira de Santana, 

reclamava o seu papel de propulsora do Projeto junto a Prefeitura, e possuía um 

discurso que buscava legitimar a implantação do Projeto Centro, pautada em uma idéia 

de “luta pelo bem desta cidade” 99O site atual da Associação, traz parte à história de sua 

atuação e em sessão intitulada “Fatos marcantes100

               Ainda na lógica de discussão sobre os sentidos construídos sobre o processo de 

construção do camelódromo, é que utilizamos as idéias de Michel de Certeau. Se nos 

jornais, pouco se falava sobre as percepções dos camelôs, elas se revelavam 

cotidianamente, e representavam uma subversão, a demonstração de não conformismo, 

demonstrando uma rede de antidisciplina, “as artes de fazer” que jogavam com as 

determinações do poder público e de seus projetos intervencionistas. 

”, cita a organização da Sales 

Barbosa. A Associação na década de 1990 se colocava enquanto propulsora do processo 

de transferência, e ainda hoje lança mão desse acontecimento, na busca por uma , uma 

consolidação do seu papel enquanto entidade representativa e legítima dos anseios dos 

lojistas. 

Desta forma analisamos os discursos sobre a transferência dos camelôs de 

produtos importados para o camelódromo, almejando entender a lógica que difundia as 

idéias otimistas sobre o processo. Buscando captar os grupos envolvidos, os conflitos e 

tensões que marcavam as relações desses grupos, as representações do espaço urbano 

que foram construídas no processo,bem como as práticas de resistência cotidiana dos 

camelôs, e de como a transferência trouxe impactos para esses trabalhadores. O 

camelódromo representava mais que uma mudança espacial, representava novas formas 

                                                
99 Ata de Reunião da Associação Comercial de Feira de Santana do dia 17 de junho de 1996. 
100www.acefs.com.br 
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de sociabilidade e comércio que interferiram inclusive na identidade desses sujeitos, que 

no espaço do camelódromo ganham um status diferente o de pequenos empreendedores, 

mexendo na própria relação desses trabalhadores, com os trabalhadores de rua não 

regulamentados. O comércio informal  em Feira de Santana “resiste no tempo e no 

espaço, garantindo seu papel na formação da paisagem urbana,transformando-a a 

medida que cresce, diversifica amplia suas atividades”101

 

.Mesmo com todas as medidas 

municipais para regulamentar, limitar, restringir o comércio informal de Feira e 

Santana, não deixou de imprimir transformações no espaço  na economia baiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
101 PINHEIRO, Reginaldo dos Santos. Transformação da paisagem Urbana de Feira de 
Santana. Dissertação de Especialização em Geografia do semi-árido brasileiro, UEFS, 2000 
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