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Mas o defrontar-se com tão imenso preconceito não poderia 
trazer senão autoindignação, autopreconceito e o arrefecimento 
da busca de ideais que sempre acompanharam a repressão e se 
reproduzem numa atmosfera de contemplo e ódio.  Rumores e 
crenças nascem de quatro ventos: Cuidado! Estamos doentes e 
morrendo, clamam as hostes negras; não sabemos escrever, 
votar é ato vão; para que educação se somos úteis somente 
para servir e cozinhar? E a nação ecoou e ampliou essa 
autocrítica, dizendo: fiquem felizes em serem serventes e nada 
mais; para que cultura para um meio-homem? Suprimam o voto 
do negro, pela força ou fraude, e contemplem o suicídio de uma 
raça! Todavia, do mal surgiu algo de bom – um mais cuidado 
ajuste da educação à vida real, uma mais clara percepção das 
responsabilidades sociais do negro e uma mais sóbria realização 
do significado do progresso.  

 
 

(W. E. B. DU BOIS, As Almas do Povo Negro, 1998 [1903], p. 44). 
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RESUMO  

Nesta tese analiso o cotidiano e as práticas do comércio de rua no Centro Antigo de 

Salvador sob o olhar da contemporaneidade, situando os contextos históricos nos 

quais se desenvolveram essas atividades. Busco refletir sobre as experiências 

relativas aos saberes e práticas mantidas e/ou adaptadas pelas populações bem 

como as relações sociais e as questões de territorialidade no contexto das suas 

trajetórias de vida. As reflexões sobre o mercado de trabalho local englobam o seu 

passado urbano, seus atuais aspectos e as configurações comerciais que 

representam um perfil marcante da cidade, desde a época colonial. Argumento que 

existe um conjunto especifico de atividades importantes no passado, com um peso 

social significativo na capital baiana e que, apesar disso, foram combatidas pelas 

políticas higiênico-sanitárias da colônia e pelo crescimento produtivo das atuais 

práticas de comércio. Porém, através de uma resistência forjada em contextos de 

extremas desigualdades, ainda sobrevivem sob o estigma da marginalidade.  

 

Palavras-chave: Salvador, comércio de rua, informalidade, territorialidades. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis I analyze the everyday and street trade practices in Old Salvador from 

the perspective of contemporary, placing the historical contexts in which they 

developed these activities. I seek to reflect on the experiences related to knowledge 

and practices maintained and / or adapted by the people and the social relations and 

territorial issues in the context of their life histories. Reflections on the local labor 

market include its urban past, their current aspects and commercial settings that 

represent a striking profile of the city, from the colonial era. Argument that there is a 

specific set of important activities in the past, with a significant social weight in 

Salvador and that, nevertheless, were fought by the hygienic and sanitary policies of 

the colony and the productive growth of current trade practices. However, through a 

resistance forged in the extreme inequalities contexts, still survive under the stigma 

of marginality. 

 

Keywords: Salvador, street trading, informality, territoriality. 
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RÉSUMÉ 

 

Dans cette thèse, j’ analyse le quotidien de la rue et les pratiques commerciales dans 

la Vieille Salvador du point de vue contemporain, plaçant les contextes historiques 

dans lesquels ces activités se sont développées. Je cherche à réfléchir sur les 

expériences liées à la connaissance et les pratiques entretenus et/ou adaptés par les 

populations et les rapports sociaux et les questions territoriales dans le cadre de 

leurs histoires de vie. Les réflexions sur le marché du travail local comprennent son 

passé urbain, leurs aspects actuels et les configurations commerciales qui 

représentent un profil frappante de la ville, depuis l'époque coloniale. Je sutiens sur 

l’existence d’un ensemble spécifique d'activités importantes dans le passé, avec un 

poids social significatif à la capitale de Bahia et que, malgré cela, ont été combattus 

par les politiques sanitaires et d'hygiène de la colonie et la croissance productive des 

pratiques commerciales actuelles. Cependant, à travers une résistance forgée dans 

les contextes les inégalités extrêmes, elles survivent toujours sous la stigmatisation 

de la marginalité. 

Mots-clés: Salvador, le commerce de rue, l'informalité, la territorialité. 
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INTRODUÇÃO: DA SENZALA AOS CANTOS DE RUA: COMÉRCIO E 
OCUPAÇÕES DE RUA NA PAISAGEM URBANA DE SALVADOR 
 

 

Nascido e criado em Luanda, as feiras, os mercados populares e o comércio 

de rua fazem parte do meu cotidiano, desde a infância. Quer como frequentador 

quer na condição de vendedor de pequenas iguarias confeccionadas por minha mãe 

ou na condição de menor aprendiz, passei a contribuir no incremento da renda 

domiciliar.  

No entanto, a ideia de pesquisar comércio de rua e trajetórias de vida de 

comerciantes começou no período em que eu cursava a Graduação, quando 

estudava Sociologia no Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) da 

Universidade Agostinho Neto (UAN/Angola), onde apresentei uma Monografia de 

Fim de Curso sobre estratégias de sobrevivência de mulheres vendedoras 

ambulantes, conhecidas como zungueiras1. 

É importante ressaltar que a minha intenção em prosseguir e aprofundar esse 

tema durante o Mestrado se relaciona com o Programa Multidisciplinar de Pós-

Graduação em Estudos Étnicos e Africanos (PÓS-AFRO) do Centro de Estudos 

Afro-Orientais (CEAO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A existência do 

programa foi mencionada por professores dessa Universidade ao, em 2006, 

visitarem Luanda durante a realização do IX Congresso Luso-Afro-Brasileiro de 

Ciências Sociais. Eles me incentivaram a ingressar no PÓS-AFRO.  

Cheguei a Salvador no dia 28 de fevereiro de 2008 e, em março, iniciei as 

minhas aulas no PÓS-AFRO, tendo, em 2010, concluído o curso de Mestrado com a 

dissertação “Do pregão da Avó Ximinha ao grito das Zungueira: trajetórias femininas 

no comércio de rua em Luanda”2. De todo modo, desde a minha chegada a 

Salvador, tive a oportunidade e o privilégio, para a realização desta pesquisa, de 

residir no centro antigo da cidade, nas regiões do Dois de Julho e do Campo 

Grande. Transitar por esses locais proporcionou-me outro contato, mais direto, que 

operou como crucial, assim como o de minhas experiências anteriores sobre 

comércio de rua.  

                                                           
1 cf. SANTOS, Orlando. A Mulher no sector informal: trajetórias sociais e estratégias de sobrevivência. 
2006. Monografia (Licenciatura em Sociologia) – Instituto Superior de Ciências da Educação, 
Universidade Agostinho Neto, Luanda. Monografia orientada pela Professora Fátima Viegas. 
2 Orientada pelo Professor Livio Sansone (UFBA) e coorientada pela Profa. Selma Pantoja (UnB). 
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Também despertaram meu interesse outros espaços da cidade, como o de 

suas feiras, e a trajetória de vida de comerciantes soteropolitanos. As práticas 

comerciais encontradas nesses espaços pareceram-me, inicialmente, bastante 

similares às encontradas nas ruas e feiras de Luanda. Pensei na possibilidade de 

desenvolver um estudo comparativo sobre as práticas comerciais de rua entre a 

cidade de Luanda e a de Salvador. Entretanto, leituras da bibliografia sobre a 

história social de Salvador, particularmente a que aborda a temática das atividades 

comerciais e ocupações de rua, direcionaram-me cada vez mais para focar minha 

análise apenas ao contexto soteropolitano, privilegiando o foco e a intenção de 

destacar a continuidade dessas práticas na sociedade atual pelos afrodescendentes.  

A literatura historiográfica revisada aponta para uma forte tradição de 

atividades comerciais e ocupações de rua nessa cidade desde a época colonial. A 

minha leitura se voltou para, não somente apontar as articulações entre cidade, 

comércio e história, mas também revelar como o comércio de rua situa-se e 

determina o contorno urbano da cidade de Salvador desde o passado até o 

presente. No passado, os locais nos quais os trabalhadores de determinadas 

atividades de ganho (os escravos, livres e libertos) se concentravam à espera de 

trabalho, ficaram conhecidos como cantos (MATTOSO, 1978; SOARES, 1996 

FERREIRA FILHO, 1999; REIS, 2000, 2008; PAIM, 2005; MARTINI, 2007; MATTOS, 

2008; GRAHAM, 2013).  

Outro aspecto importante apontado pelos estudos já mencionados indica que 

o comércio e as ocupações de rua nas suas configurações iniciais se caracterizaram 

pela presença de mulheres e homens negros africanos e, posteriormente, pelos 

seus descendentes, que se reuniam em espaços movimentados do centro da cidade 

em busca de trabalho. Assim, os espaços reservados ao trabalho urbano 

constituíram um entre os vários lugares onde esses atores colocaram em prática 

diversos usos e costumes adquiridos nas culturas de origem, ainda que em contexto 

diferente e em condições sociais quase sempre adversas.  

Nesse quadro, o trabalho de ganho nas ruas representava um meio de se 

ganhar o sustento diário e possibilitava, frequentemente, a realização de poupanças 

e, na vigência da escravidão, uma possibilidade para a compra da liberdade. Por 

outro, em determinados casos, representava também outra forma de exploração da 

força de trabalho “africana”, uma vez que os senhores controlavam as atividades 

desses trabalhadores e, frequentemente, usufruíam de uma parcela da receita 
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arrecadada por eles nessas atividades (MATTOSO, 1978; DIAS, 1984; SOARES, 

1996).  

Ademais, se tem apontado que, no pós-abolição, observou-se um 

crescimento espantoso do comércio nas ruas da cidade, especialmente o feito por: 

comerciantes ambulantes de doces, de frutas e de iguarias em gamelas e tabuleiros; 

engraxates e vendedores de bilhetes de loteria; carregadores de pessoas e de 

mercadorias; pedreiros; ferreiros; carpinteiros etc. (MATTOSO, 1978; REIS, 2000; 

FRAGA FILHO, 2004).  

Como se tem constantemente afirmado, o Estado brasileiro, ao abolir a 

escravidão sem adotar qualquer iniciativa complementar de absorção produtiva dos 

ex-escravos como força de trabalho livre, ao mesmo tempo em que promovia a 

imigração de mão de obra europeia, estabeleceu as bases de perpetuação da 

exclusão de uma parte importante da população do mercado de trabalho “oficial” no 

país. População que vai, então, se concentrar na economia de subsistência das 

áreas rurais ou em atividades temporárias, fortuitas, nas cidades (KOWARICK, 1994; 

HASENBALG; SILVA, 1988; CHALHOUB, 2001; THEODORO, 2004, 2008; 

MONSMA, 2007). 

Com o passar do tempo, esses lugares de comércio passaram a causar 

grande “dor de cabeça” aos planejadores das políticas urbanas da época.  Vale 

lembrar que, nas primeiras décadas da República, a ordenação dos espaços 

urbanos baseava-se nas concepções ocidentais de pensamento, possuindo uma 

estruturação, configuração e imagem de urbanização que era imposta pelas classes 

dominantes. Essa urbanização, no entanto, não se conciliava com a organização 

dos espaços negros, que se estruturava tanto pela forma particular determinada pela 

cultura dessa população, como pela condição subalterna à que a população negra 

fora submetida durante o longo período da vigência do escravismo (PAIM, 2005; 

SAMPAIO, 2005; UZÊDA, 2006; RAMOS, 2007).  

Nessa conjuntura, em Salvador, comércio de rua e feiras-livres, apesar de 

constituírem um elemento vital para o funcionamento da cidade, foram 

repetidamente acusados de contribuir para práticas e costumes incivilizados.  Tal 

“incivilidade” foi quase sempre associada a usos e costumes africanos. Assim, 

mecanismos foram implementados para coibir a circulação de mulheres e homens 

portadores de tabuleiros, balaios, cestos, fogareiros e outros apetrechos, que 

apregoavam doces, frutas, cuscuz, verduras e acarajés diuturnamente nas ruas das 
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partes alta e baixa da cidade. Cidade essa que, a todo custo, tentava se modernizar 

e abolir os costumes herdados de povos africanos na Bahia, considerados 

incivilizados para a sociedade da época, que buscava de modo insistente se ajustar 

aos padrões europeus (PAIM, 2005; ARAUJO, 2006).  

Nessa situação, as atividades comerciais e ocupações exercidas nas ruas 

passam a representar um fator de conflito entre os comerciantes e o poder público, 

já que a rua representava, simultaneamente, um espaço de inclusão/exclusão e, 

consequentemente, de hierarquização social. Inclusão porque, mesmo que, no 

contexto em análise, Salvador fosse uma sociedade caracterizada por fortes 

desigualdades e exclusões sociais, que acarretavam uma multiplicidade das formas 

de conflito e de ação social, tinha o trabalho nas ruas como representativo de uma 

das principais formas de territorialização negra. Voltarei a essa discussão mais 

adiante.    

Nessa perspectiva, transformar e reinventar os papéis que lhe estavam 

atribuídos consecutivamente na estrutura social da sociedade escravista-colonial e, 

posteriormente, na pós-colonial, tornou-se um modo de essa “maioria silenciada” 

(BAUDRILLARD, 1985) desafiar a ordem social que lhe era socialmente imposta. 

Foram desenvolvidas, ao longo dos tempos, o que Castells (1999, p. 24) designa por 

“identidades de resistência”, ou seja, aquelas criadas por atores sociais que se 

encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica 

da dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com 

base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade ou, 

mesmo até, opostos a eles. 

Aliás, como assegura Certeau (1994), essas estratégias de resistência 

demonstram que, não obstante a rede de “vigilância” imposta a essa parcela da 

população, suas ações não se reduziram a ela. Através de procedimentos 

populares, essa parcela da população soube jogar com os mecanismos da disciplina 

e não se conformaram a ela, a não ser para alterá-la. 

Apoiado nessa perspectiva de análise, argumento que a presença de 

determinadas atividades atuais de comércio de rua remonta a práticas originadas no 

período escravagista e colonial, e pode ser apontada como resultado de estratégias 

de resistência empreendidas por esses trabalhadores negros que, apoiados em seus 

próprios meios, buscavam se inserir no mercado de trabalho.  
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Santos, C. (2010, p. 135) sublinha que o desenho assumido por trabalhadores 

ambulantes, na atualidade, diz respeito tanto à resistência de grupos negros quanto 

à permanência de um conjunto diferenciado de trabalhadores das mais diversas 

origens que, ao longo do tempo, carregou as marcas do estigma da contravenção e 

da ilegalidade na estruturação do mercado de trabalho urbano. O que acarretou 

efeitos nefastos sobre a forma como são reconhecidas socialmente suas 

contribuições e sua participação na construção da cidade. 

A persistência de certos ofícios como a venda de comida de rua, a exemplo 

da venda de acarajé, pôde, dentre outros, servir como exemplo dessas estratégias 

de resistência na medida em que se trata de uma atividade que resistiu às vigorosas 

investidas do poder público visando a sua extinção. Atualmente considerado 

patrimônio histórico nacional, o acarajé, iguaria de origem africana, vinda com os 

africanos trazidos ao Brasil durante o período escravagista e colonial, passou da 

condição de iguaria da população pobre e escrava para o seu atual status de 

alimento que faz parte do “cartão-postal” de Salvador. Consumido por todas as 

classes sociais, ele é hoje uma das comidas de rua mais consumidas na cidade, 

assim como em outras cidades brasileiras. 3 

A respeito das baianas de acarajé e das demais mulheres que se dedicavam 

à venda de comida de rua, encontramos, na literatura em análise, inúmeras 

referências não só a respeito da sua presença ativa no comércio como também da 

sua capacidade de negociar e de articular redes sociais. Esse aspecto é, também, 

realçado por Ferreira Filho em Salvador das mulheres (1994). Nesse trabalho, 

Ferreira Filho analisa a condição social das mulheres das camadas populares na 

cidade de Salvador durante o primeiro período da República no Brasil. Ele destaca 

tanto a presença marcante das mulheres negras no comércio de rua, bem como sua 

capacidade singular em conciliar interesses pessoais com redes de solidariedade e 

negociações com o “poder público”, contornando, desse modo, os obstáculos e 

desafios da rua e da sua condição de gênero e classe.  

A existência dessa articulação das mulheres vendedoras com as demais 

instâncias da sociedade da época é corroborada por Martini (2007), quando atenta 

para a presença de uma articulação das vendedoras de rua com redes de 

sociabilidade maiores. Dentre elas: quilombos, nascentes irmandades e espaços 

                                                           
3 Ver cópia do registro das baianas de acarajé em Anexo B. 
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que culminarão em terreiros. Essas redes de solidariedade e de entreajuda, avança 

Martini, evidenciam a forma como os africanos buscavam sobreviver e socializar-se 

no Novo Mundo (MARTINI, 2007, p. 16).  

Demonstrando alguma aproximação entre essas práticas socioculturais na 

África e na diáspora, autores de referência em estudos sobre a temática assinalam 

que a tradição de autonomia das mulheres que se dedicam ao pequeno comércio 

dos mais variados gêneros não é algo circunscrito apenas à experiência da 

diáspora. Antes disso, apontam que as práticas através das quais homens e 

mulheres buscavam sua sobrevivência no Brasil, particularmente na Bahia, têm 

paralelo com as soluções adotadas em regiões do continente africano, intimamente 

ligadas à ancestralidade dos afro-brasileiros (VERGER; BASTIDE 1992; PANTOJA, 

2000, 2001; MARTINI, 2007; BORGES, 2005; SANTOS, 2013). 

Esse meu interesse em incursionar pelo “passado” aliado às observações do 

atual contexto do comércio de rua de Salvador me têm permitido fortalecer a 

hipótese de que existe um conjunto de atividades que tiveram importância em 

épocas anteriores, com um peso social significativo, e que, apesar disso, foram 

negligenciadas. Tendo sido combatidas pelas políticas higiênico-sanitárias da 

colônia e pela expansão da produção em moldes mais modernos e capitalistas, 

próximas às práticas de comércio atuais. Porém, através de estratégias de 

resistência forjadas em contextos de extremas desigualdades nas relações de 

poder, sobrevivem, embora não tenham perdido totalmente o estigma da 

marginalidade.  

Essas verificações suscitaram-me, cada vez mais, a refletir sobre a possível 

presença desses legados no cotidiano atual das práticas de comércio de rua. Ao 

abordar a presença ou os possíveis desdobramentos desse “passado” nas atuais 

configurações dessas atividades, Martini (2007) indica que muitos dos recursos dos 

quais as vendedoras de comida de tabuleiro, a exemplo das baianas, hoje dispõem 

são retirados dos modelos tradicionais que foram sendo construídos ao longo de um 

processo iniciado no período colonial. Seus registros sobre as mulheres que 

iniciaram a tradição do tabuleiro e antecederam às baianas de acarajé recuam para 

um período anterior ao da primeira descrição desse alimento. Trata-se, para essa 

autora, de antigas formas de venda de rua empreendidas por mulheres de regiões 

africanas ao sul do continente, agregadas posteriormente às maneiras mais recentes 

e iorubanas do pregão (MARTINI, 2007, p. 12-14).    
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Em outro estudo sobre as transformações sofridas pelo acarajé, Florismar 

Borges (2008) sugere que os traços dessa tradição colonial se evidenciam, ainda 

hoje, através da presença do azeite como elemento primordial utilizado para o seu 

preparo, pelo seu vínculo com o Candomblé, e pela população que o comercializa, 

que continua a ser majoritariamente negra e “pobre” (BORGES, 2008, p. 119). 

Os trabalhos de Martini (2007) e Borges (2008) corroboram com o 

pressuposto de continuidade, preservação e inovações de alguns modelos 

tradicionais de comércio de alimento presentes contemporaneamente em Salvador. 

Esses elementos, assinalados por essas duas autoras, colocam Salvador em 

diálogo com práticas que, embora desenvolvidas em contextos históricos, culturais e 

políticos diversos, evidenciam afinidades socioculturais. 

Enquanto os dois últimos estudos citados evidenciam “continuidades” nas 

“artes e maneiras” (CERTEAU, 1994) de fazer de atividades como a venda 

tradicional de comida de rua, a exemplo do acarajé, outro conjunto de estudos busca 

destacar a permanência de uma forte presença negra na composição 

sociodemográfica dos atuais comerciantes de rua. Para esses pesquisadores, 

parcela da população associada ao passado de escravidão continua confinada a 

ocupar as atividades tradicionalmente associadas ao uso da força e da resistência 

física no mercado de trabalho e que pouco diferem daquelas remanescentes das 

antigas atividades de ganho. 

Cabe aqui abrir um parêntese para tecer breves considerações sobre a 

estrutura ocupacional de desigualdades sociorraciais. Tendo em vista e na medida 

em que não é meu propósito aprofundar-me no debate sobre o tema, apresentarei 

apenas um esboço geral da literatura para destacar algumas teorizações de maior 

impacto. Entre eles se destacam os estudos que têm analisado comparativamente a 

inserção dos negros e dos não negros na estruturação social brasileira, como os de 

Hasenbalg e Silva (1988); Santos (1997); Castro e Barreto (1998); Costa e Ribeiro 

(2010); Theodoro (2004); Monsma (2007). Esses estudos sinalizam a persistência 

das desigualdades sociorraciais na estrutura social e no mercado de trabalho, que 

têm impedido uma importante parcela da população afrodescendente de conquistar 

melhores chances de vida.  

Argumentam-se, nessas pesquisas, que tais desigualdades estão presentes 

em diferentes momentos do ciclo de vida desses indivíduos, desde a infância, pela 

falta de acesso à educação de qualidade e pela inacessibilidade aos serviços de 
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infraestrutura urbana. Elas cristalizam-se nas piores ocupações no mercado de 

trabalho e, por consequência, no impacto negativo do valor dos rendimentos obtidos 

e nas condições de vida dos afrodescendentes. É quase consensual entre os 

estudiosos da temática que, apesar da elevada e expressiva presença demográfica 

da população negra na sociedade brasileira, historicamente ela está entre os grupos 

sociais que enfrentam as maiores desvantagens sociais: exclusão socioeconômica, 

discriminação étnico-racial e violência.  

Salienta-se, de igual modo, que essa parcela da população continua a 

apresentar os piores índices de acesso à saúde, a educação e ao emprego. Nesse 

contexto, é verdadeiro afirmar que o trabalhador negro ocupa postos de trabalho 

mais precários ou vulneráveis que os dos não negros.  Os negros concentram-se 

nas atividades da População Economicamente Ativa PEA, como as do setor 

terciário, que exigem menor qualificação, tais como as de faxineiros, serventes, 

lixeiros, zeladores, empregados domésticos.  

Em Salvador, as desigualdades de oportunidades educacionais entre os 

grupos raciais também são muito elevadas, penalizando a população negra, que 

chega ao mercado de trabalho com escolaridade bastante inferior a dos não negros 

(CASTRO; BARRETO, 1998; SANTOS, 1998, QUEIROZ, 1999 apud SANTOS, 

2001, p. 2). As conclusões dos estudos citados têm reforçado a ideia de que, apesar 

dos avanços, logrados nas últimas décadas no combate a essas desigualdades, 

ainda hoje a população negra representa a parcela mais significativa dos 

desempregados, e que está sub-representada nesse contingente.  

A precariedade continua sendo o que marca a presença dos negros no 

mercado de trabalho e na sociedade brasileira. Por isso que os baixos rendimentos 

auferidos por essa população, as suas maiores necessidades de trabalho, maiores 

taxas de desemprego e de concentração em postos de trabalho mais desprotegidos 

são apenas algumas das facetas do viver dessa parcela da população (INSPIR, 

1999; DIEESE, 2013).  

Aliado a tudo isso, associa-se o mercado de trabalho ao de uma estrutura 

ocupacional frágil, em que se destaca o grande peso do trabalho “informal”, com 

forte presença de ocupações e atividades que se reproduzem a partir de processos 

crescentes de exclusão social. Como forma de driblar esse quadro de exclusão 

social e a marginalidade que a atinge, observa-se que a parcela da população pobre 
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desenvolve, de modo bastante criativo, táticas de sobrevivência, dentre as quais as 

do pequeno comércio realizado em casa, na rua ou em feiras. 

Há consenso entre os estudiosos da temática em afirmar que uma das 

características que aproximam o presente ao passado escravagista e colonial tem a 

ver com o lugar “subalterno” ocupado pelas populações afro-brasileiras na estrutura 

social e de classes da sociedade brasileira. Os dados dessas pesquisas têm 

revelado que o conjunto de populações resultantes do legado escravista e colonial 

continua confinado às ocupações instáveis ou mesmo a não ocupação. Serviços 

domésticos, comércio de rua, artesanato caseiro continuam a constituir-se como 

atividades fundamentais para a sobrevivência de um número considerável da 

população soteropolitana, particularmente a sua parcela afrodescendente.  

Dados de um levantamento sobre o perfil socioeconômico de comerciantes de 

rua no Centro Antigo de Salvador (CAS) revelam que, na cidade, os 

“microempreendedores” de rua são preponderantemente homens, de cor negra, com 

idade superior a 25 anos, com até o primeiro grau completo, chefes de família e que 

estão à margem do sistema previdenciário. Ainda de acordo com os dados da 

referida pesquisa, a expressiva participação de trabalhadores de cor negra pode ser 

também depreendida pelo recrudescimento do mercado de trabalho soteropolitano 

que atinge notadamente indivíduos de cor negra. Nesse contexto, avança a 

pesquisa, as atividades de rua de Salvador continuam a representar um importante 

mecanismo de geração de ocupação e renda, para indivíduos que são afetados em 

maior proporção pela austeridade do mercado de trabalho formal, especialmente 

mulheres e homens negros (MATA et al., 2009, p. 10-13). 

Pesquisas de Durães (2006) sobre o paralelo entre comércio e ocupações de 

rua na cidade de Salvador no século XIX e no século XXI apontam similitudes e 

congruências nas condições de vida e no cotidiano de trabalhadores de rua desses 

dois contextos díspares da história da cidade. Primeiro, com a independência do 

Brasil e depois, com a abolição. Segundo Durães, não se extinguiram as formas de 

trabalho de rua (venda ambulante, camelô), mas, pelo contrário, sempre 

permaneceram como uma prática corrente, sobretudo para as populações nacionais 

de passado escravista. 

Essas populações, desde aquele período, não encontraram outra forma de 

sobrevivência a não ser nos trabalhos incertos, perseguidos e, tantas vezes, 

insalubres das ruas. Desse modo, conclui o autor, o trabalho de rua da atualidade 
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(não obstante se apresentar como uma realidade muito mais complexa e 

heterogênea) conserva atividades típicas de base tradicional do século XIX, período, 

conforme demonstrado anteriormente, marcado por uma estrutura social rígida, no 

qual as diferenças raciais e sociais eram mais nitidamente explicitadas, afirmadas e 

defendidas.  

Parto do pressuposto de que, além de ser necessário analisar os processos 

sócio-históricos que impulsionam essas atividades ontem e hoje, é imprescindível 

ressaltar que, atualmente, essas formas de trabalho e de reinvenção de estratégias 

de sobrevivência são impulsionadas simultaneamente por fenômenos novos além 

dos tradicionais, como: globalização, transformações do mercado de trabalho a nível 

local, nacional e global. Isso torna pertinente a sua importância no debate 

contemporâneo, sendo colocado no centro das reflexões sobre formas de 

desigualdades, discriminação étnico-racial e “exclusão social”, e dos novos 

questionamentos que vêm sendo feitos ao velho “paradigma” e às teorias sobre o 

trabalho assalariado. 

Baseado nessas discussões, o argumento central que defendo neste trabalho, 

o de que comércio de rua de Salvador congrega atividades comerciais que têm 

algum vínculo com o passado, sendo reproduzidas, apropriadas, deslocadas e 

transformadas, enquanto outras são totalmente novas, inventadas nas práticas e 

interações da vida cotidiana dos comerciantes. Essa asserção sugere a existência, 

nesses espaços sociais, de dinâmicas sociais que combinam “heranças” do passado 

com práticas mais globais atuais, o que abre possibilidades para um constante 

processo de reconfiguração cotidiano do espaço urbano, assim como permite uma 

coabitabilidade de saberes e técnicas antigas com novos e velhos hábitos, e com 

práticas culturais urbanas. 

Nessa direção e partindo do pressuposto de que em Salvador existem 

aspectos que nos remetem ao período escravagista e colonial, busca-se, nesta 

pesquisa, entender o que o atual comércio de rua mantém – ou não – de práticas e 

experiências coloniais, no que se refere a tipos de atividades, tecnologia, relações 

étnico-raciais, experiências sociais do comércio de rua. A análise será conduzida a 

partir da seguinte questão: Em que medida experiências sociais, saberes e práticas 

comerciais que remontam ao período escravagista e colonial têm sido mantidas e/ou 

adaptadas no atual contexto do comércio de rua do Centro Antigo de Salvador? 
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No âmbito do quadro apresentado, a presente tese busca, de forma reflexiva, 

compreender o cotidiano do comércio de rua no CAS na sua contemporaneidade. 

Para isso, situa os contextos históricos nos quais vem se desenvolvendo essa 

prática social, bem como analisa as experiências sociais dos comerciantes 

relacionadas às suas histórias profissionais e às estratégias cotidianas que utilizam 

na condução dos seus próprios destinos. De modo mais específico, o trabalho 

pretende: 

 

1. Delinear um panorama sócio-histórico do comércio de rua no CAS, e destacar 

a sua evolução histórica e espacial em diferentes momentos da cidade;  

 

2. Contextualizar a existência de práticas tradicionais e as de consumo globais 

no cotidiano do atual comércio de rua; 

 

3. Reconstruir as trajetórias profissionais dos comerciantes e informantes-

chaves e, a partir delas, ilustrar exemplos de tipos de experiências 

profissionais que mantém algo de práticas tradicionais ou do passado. 

 

 

Caminhos Metodológicos: o âmbito e as delimitações do estudo 

 

 

A natureza e os objetivos pretendidos nesta tese, no sentido de captar as 

dinâmicas históricas e socioespaciais do comércio de rua no Centro Antigo de 

Salvador, exigiram-me a adoção de uma estratégia metodológica de teor histórico e 

etnográfico, combinando pesquisa documental com trabalho de campo. Nesse 

sentido, a necessidade de encontrar vias de operacionalização dos principais 

objetivos e coordenadas teóricas da pesquisa obrigou-me a multiplicar as estratégias 

metodológicas e cruzar as informações obtidas. A análise documental de fontes e de 

outros materiais recolhidos, a observação direta e a redação de notas de campo, 

bem como o recurso à fotografia constituíram ferramentas essenciais para a 

materialização desta pesquisa.  

A triangulação foi uma das formas de contornar as limitações que decorrem 

das condições próprias de uma investigação na busca de maior grau de 
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objetividade. No âmbito desta pesquisa, o recurso a esses processos de 

“triangulação” visou otimizar e diversificar os tipos de informação recolhida: dados e 

análises da pesquisa documental e bibliográfica com os dados do trabalho de campo 

– entrevistas, anotações e reflexões registradas no diário de campo e de material 

fotográfico. (BOGDAN; BILKEN, 1994; DENZIN; LINCOLN, 2006). 

A pesquisa documental e bibliográfica permitiu-me acrescentar a dimensão do 

tempo à compreensão do contexto analisado. Ela consistiu no levantamento 

exaustivo, na seleção e análise crítica de documentos tais como jornais, artigos de 

revistas especializadas, iconografia, bem como na consulta da produção acadêmica 

(monografias, dissertações, teses, relatórios) existente sobre temáticas relacionadas 

ao objeto da tese. A revisão bibliográfica permitiu acessar informações pertinentes 

para a elaboração da caracterização da evolução histórico-espacial das atividades 

comerciais e de ocupações de rua em Salvador, assim como me ajudou a articular 

teoricamente os pressupostos da pesquisa. 

O trabalho de campo foi realizado entre meados de 2012 e dezembro de 

2013, com o objetivo de conhecer e analisar o cotidiano dos espaços de comércio de 

rua no Centro Antigo de Salvador (CAS). Nessa região, a pesquisa se centrou em 

focos de comércio de rua presentes na Avenida Sete de Setembro e no Largo Dois 

de Julho, duas áreas importantes da cidade. Através da observação direta, adentrei 

nesses espaços físicos e simbólicos. Participar do cotidiano desses contextos 

permitiu-me certa familiaridade com determinados cenários do comércio e das 

sociabilidades nos quais comerciantes e clientela conversam, interagem, trocam 

ideias e dão risada, estabelecendo um tipo de relações sociais que dispensa 

formalidades que em outros contextos seriam imprescindíveis. 

Entretanto, conduzir uma pesquisa de campo como a desta tese é uma 

situação que pode ser tudo, menos natural, uma vez que me exigiu aprender a 

tornar estranha a trama da vida ordinária. Desse ponto de vista, a etnografia 

consegue fazer com que se vejam de outra forma coisas nas quais se esbarram 

todos os dias sem as ver de verdade. Ela pode, sobretudo, nos ajudar a pôr às 

claras a complexidade das práticas sociais mais comuns de determinados grupos, 

que acabam passando desapercebidas, por se acreditar serem “naturais”, uma vez 

que foram naturalizadas pela ordem social (BEAUD; WEBER, 2007). 

A realização de visitas de campo periódicas, duas a três vezes na semana, 

mediante a utilização da observação direta registrada em diário de campo, permitiu-
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me captar elementos capazes de enriquecer a caracterização: as formas de 

organização dos espaços; os atores sociais típicos (quem compra e quem 

vende/faixa etária/gênero/aparência física/maneira de vestir/maneirismos); os tipos 

de produtos comercializados; as estratégias diárias dos comerciantes no que tange 

a negociação com a clientela, com os seus modos de sociabilidades e as interações 

sociais cotidianas. 

Nesse processo de observação em campo, a utilização da fotografia visou 

documentar a pesquisa com registros perenes do contexto observado, apoiando 

assim a caracterização resultante da observação direta, bem como permitiu o 

enriquecimento e a inovação teórica a partir dos elementos empíricos recolhidos. 

Ao caminhar por esses espaços de comércio, observei atividades mais 

recentes ligadas a novas práticas de consumo, a exemplo da venda de celulares 

sofisticados, roupas, artigos de perfumaria, cosméticos, cópias de CDs e DVDs, 

óculos de sol, bolsas, mochilas, correntes de prata, bijuterias. E constatei também a 

existência de ofícios tidos como tradicionais que remontam a outros períodos, os 

exercidos por peixeiros, baianas de acarajé, vendedores de frutas e hortaliças, de 

mingau, de bolos de aipim, de chá e café, de beiju. Assim como notei outros, 

aqueles ligados às tradições culturais do povo baiano, como a comercialização de 

produtos mágico-religiosos, numa cosmologia que conjuga elementos das crenças 

afro-brasileiras e indígenas: como folhas para banhos de descarrego, raízes 

medicinais para pequenos males, incensos etc.  

No decorrer das minhas incursões por esses espaços, realizei entrevistas 

focais e diálogos informais com onze (11) informantes, dentre eles cinco 

comerciantes da Avenida Sete, cinco do Largo Dois de Julho e um proprietário de 

um estabelecimento comercial da Avenida Sete, que mora na região há mais de 

quarenta anos e prontificou-se em falar sobre aspetos da história social da região. 

No universo da minha experiência de campo, os encontros e a convivência com 

esse grupo de informantes constituíram momentos privilegiados, nos quais eles 

puderam dar sentido às suas experiências sociais. Ou seja, foi uma ocasião em que, 

através das palavras, puderam formular os modos pelos quais atribuem um 

significado respeitante as suas vivências, e nos quais foi possível observar e 

participar do cotidiano deles nos lugares onde desempenham suas atividades 

(SCHNAPPER, 2000). 
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No interior desse grupo, selecionei cinco interlocutores-chaves, aqueles com 

quem mais convivi durante o período de campo. Esse grupo é composto por uma 

mulher e quatro homens, todos afrodescendentes (sendo quatro negros e um 

pardo), com idades compreendidas entre 30 e 67 anos. Todos possuem pontos fixos 

e trabalham por conta própria, exercem atividades comerciais diversificadas, dentre 

elas a venda de iguarias como beiju e acarajé, de ervas e plantas medicinais, de 

tempero verde, de balas e lanches, de frutas. 

Durante o período de convivência, foram esses indivíduos que manifestaram 

maior interesse em falar das suas experiências de vida e em fornecer depoimentos 

referentes a acontecimentos marcantes da história social desses espaços. Acho 

interessante oferecer ao leitor uma breve descrição dos meus principais informantes. 

São eles: 

 

Quitério, 62 anos, negro, casado, vendedor de beiju na Avenida Sete, morador 

do centro da cidade; 

 

Dona Edna, 59 anos, negra, solteira, baiana de acarajé na Avenida Sete, 

atividade que exerce há quarenta anos, moradora do bairro de Nazaré; 

 

Cláudio, 38 anos, pardo, viúvo, comerciante de ervas, plantas medicinais e 

produtos religiosos no Largo Dois de Julho, onde exerce a atividade acerca de 

vinte anos, morador do bairro de Boa vista de São Caetano; 

 

João, 67 anos, negro, casado, pai de três filhos, vendedor de café, lanche e 

guloseimas no Largo Dois de Julho, onde exerce a atividade acerca de 

quarenta anos, morador do bairro Pau da Lima; 

 

Miro, 65 anos, negro, solteiro, comerciante de tempero verde no Dois de Julho, 

atividade que exerce acerca de quarenta anos, morador do bairro de São 

Caetano; 

 

O critério da escolha desse grupo de interlocutores-chaves foi baseado na 

disponibilidade demonstrada em participar da pesquisa, em conversar e compartilhar 

suas experiências e tempo comigo. Convém pontuar que a escolha desse pequeno 
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grupo não esteve pautada no critério de representatividade estatística. Assim, 

selecionei um pequeno grupo com o qual fosse possível, para além da realização de 

entrevistas mais focadas em certos temas do interesse da pesquisa, estabelecer 

contatos diretos, mediante encontros regulares para conversas informais e 

participação no cotidiano das suas atividades. E, desse modo, procurar conhecê-los, 

e elaborar uma análise mais detalhada desse contexto para ilustrar com exemplos 

parte do universo estudado.  

A ideia foi a de trabalhar com um pequeno grupo que permitisse contatos 

mais aprofundados, frequentes e diretos, no sentido de ganhar maior robustez, 

densidade e qualidade de dados nas entrevistas e nas descrições de campo. Vale 

reforçar que, para além das entrevistas, estabeleci um ciclo regular de encontros e 

conversas com cada um dos meus interlocutores-chaves e, na medida em que me 

foi permitido, participei dos seus cotidianos nos locais onde exerciam suas atividades 

comerciais. Isso permitiu, em determinados situações, adentrar as suas redes de 

relações sociais.  

Às vezes, quando o fluxo de clientela era maior, me prontificava em ajudar no 

atendimento aos clientes, aproveitava para interagir tanto com o comerciante quanto 

com sua clientela. Ou seja, tive oportunidade de observar as dinâmicas cotidianas 

dos comerciantes nos espaços onde exercem suas atividades. Desse modo, captei, 

junto a meus interlocutores, elementos referentes às suas origens social e 

geográfica, histórias profissionais, práticas e estratégias cotidianas, percepções 

acerca do cotidiano, bem como coletei informações relacionadas às histórias dos 

espaços nos quais esses atores desenvolvem suas atividades. Durante as 

conversas e entrevistas com meus interlocutores, meu interesse esteve focado nas 

narrativas sobre os caminhos que percorreram durante as suas trajetórias 

profissionais.   

As entrevistas foram realizadas nos pontos de venda dos comerciantes. Com 

o objetivo de garantir a captação das falas das entrevistadas, procedi à gravação 

sonora dos depoimentos. As transcrições foram efetuadas concomitantemente com 

a realização das entrevistas. Os discursos foram para os entrevistados um meio 

privilegiado de dar um sentido às suas experiências, uma ocasião de formularem, 

graças às palavras, os modos pelos quais atribuem um significado respeitante ao 

que viveram (SCHNAPPER, 2000, p. 89).  



27 
  

Estou ciente de que, ao centrar as entrevistas em uma categoria específica de 

comerciantes, provavelmente deixei de considerar outras categorias nesse universo 

do comércio de rua. Entretanto, gostaria de frisar que o fato de optar por trabalhar 

mais qualitativamente com esse pequeno grupo não me impediu de recolher 

depoimentos de outros comerciantes e moradores. Além disso, mais do que em 

indivíduos, o trabalho de campo de cunho etnográfico realizado assentou sobre o 

âmbito das relações sociais. Nessa relação, entraram em ação a personalidade e a 

biografia do investigador, os diálogos teóricos em vigência no momento, o contexto 

social mais amplo e, não menos, as situações imprevisíveis que fizeram ressoar, 

nessa experiência, as teorias aprendidas de outros povos e outros tempos (BEAUD; 

WEBER, 2007; PEIRANO, 2007).  

A tese comporta três capítulos e as considerações finais. No primeiro capítulo, 

apresento uma contextualização sócio-histórica e espacial do Centro Antigo de 

Salvador. A análise está estruturada em dois momentos. Primeiramente, faço uma 

descrição da evolução urbana e das principais dinâmicas socioespaciais ocorridas 

nessa área da cidade, destacando os processos de reformas urbanas executadas a 

partir dos primeiros governos republicanos e o caráter segregacionista das 

concepções de urbanidade e modernidade que estavam na base dessas políticas 

públicas. A seguir, situo as atividades comerciais de rua dentro desse contexto e 

assinalo os impactos dessas transformações físicas e simbólicas no modo de ser e 

de estar dos indivíduos que exerciam essas atividades. Finalizo com uma breve 

discussão a respeito da pertinência das noções de “formal” e “informal” na análise da 

temática das atividades comerciais de rua. 

No segundo capítulo, apresento uma descrição etnográfica detalhada do 

contexto empírico no qual se desenrolou o trabalho de campo. Descrevo os 

cenários, os circuitos, os atores, as interações sociais, as práticas de venda e as 

especificidades do cotidiano do comércio de rua na Avenida Sete e no Largo Dois de 

Julho. 

No terceiro capítulo, baseado nas narrativas dos comerciantes contidas em 

entrevistas e anotações de campo, introduzo os cinco personagens e principais 

interlocutores que fizeram parte desta pesquisa e analiso elementos referentes às 

suas impressões e aos seus itinerários profissionais, às expectativas, experiências 

sociais e estratégias cotidianas utilizadas por eles para sobreviver. A partir dessa 
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discussão, busco ilustrar nexos entre as diferentes histórias pessoais de cada um e 

o contexto sócio-histórico no qual estão inseridos. 

Nas considerações finais, realço os elementos mais relevantes abordados ao 

logo dos capítulos, retomando as discussões sobre permanências e mudanças.  
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1 O CENTRO ANTIGO DE SALVADOR ENTRE TRADIÇÕES E MODERNIDADES 

 

1.1 Entre Cantos, Quitandas e Camelódromos: evolução urbana do CAS   

Salvador é uma cidade no limiar de cinco séculos de história, e uma das 

colonizações urbanas mais antigas da América Latina que, por séculos, serviu como 

centro de comércio e transporte de economias agrícolas baseadas em mão de obra 

escrava africana. Ela faz parte de um circuito que ligava Portugal, África e Brasil 

como partes integrantes de um sistema econômico, social e cultural, tecido em torno 

do Atlântico (MATTOSO, 1978; PANTOJA, 1999, 2011; ALENCASTRO, 2000; 

COSTA E SILVA, 2003, 2005; PINHO, 2004; SOUZA, 2005; SWEET, 2007; 

PANTOJA, 2011; GRAHAM, 2013). 4 

Como primeira capital do Brasil, e por cerca de dois séculos (1549-1763), 

Salvador albergou a sede do Governo Geral do Brasil, então colônia de Portugal. O 

núcleo mais antigo da cidade, designado neste trabalho por Centro Antigo de 

Salvador (CAS), constitui uma região importante para a memória histórica da cidade 

que reflete, ao mesmo tempo, as formas atuais da sua vida e do seu passado.  

O CAS possui características geoespaciais que se aproximam do modelo 

colonial urbano português, que distinguia o território urbano em cidade baixa 

(popular, comercial e portuária) e cidade alta (aristocrática, intelectual e política). 

Essa configuração arquitetônica tem sido apontada como uma estratégia político-

militar de defesa contra prováveis invasões provenientes do mar. Durante a colônia 

e até as primeiras décadas da República, a cidade alta era uma região reservada à 

elite e à administração.5 

Numa breve descrição da paisagem de Salvador, cabe mencionar a 

existência de um conjunto significativo de igrejas, monumentos e casarões de 

reconhecido valor histórico. Nesse conjunto, o símbolo mais notório da cidade é a 

região denominada de Pelourinho (localizada no Centro Histórico de Salvador), 

marcada por estruturas coloniais. O Pelourinho foi considerado, até ao final do séc. 

XIX, como a principal área de expansão urbana da cidade naquela época, somente 

ao alcance de prósperos comerciantes, senhores de engenho, autoridades 

                                                           
4 Até 1888, Salvador tinha a mão de obra escrava como importante componente da sociedade e da 
economia. 
5 Dessa forma, algumas cidades brasileiras tiveram afinidades com as suas congêneres de África e 
da Ásia, se considerarmos as origens comuns e o modelo de cidade atlântica de raiz portuguesa.  
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graduadas e dos detentores de altos postos da hierarquia eclesiástica. Isso se 

espelha pela abundância de riquezas retratadas na construção dos luxuosos 

casarões, solares, sobrados de diversos andares, igrejas coloniais e pelas dinâmicas 

da vida individual e social da época (MIRANDA; SANTOS, 2002; NETO, 2009).6 

No início da República brasileira, Salvador tentava se livrar da cidade antiga e 

se criar como cidade moderna.7 O projeto de inserção da cidade na modernidade 

teve, em seu primeiro momento, o desejo de mudar a antiga capital do Estado.     

Em um segundo momento, a cidade enfrentou esse conflito de viver a sua 

cotidianidade de cidade antiga e, ao mesmo tempo, abraçar a modernidade e as 

modernizações advindas do capitalismo (UZÊDA, 2009). 

Ainda que as políticas de ordenação urbana remontem ao séc. XIX, serão os 

governos republicanos que lhe darão um cunho mais sistemático no Brasil. A 

primeira reforma urbana importante de Salvador se dá durante o governo de J. J. 

Seabra (1912-1916). Determinados autores caracterizam essa reforma como uma 

aventura saneadora que buscava aproximar a cidade de uma imagem europeia e, 

sobretudo, francesa.  

Nessa proposta de intervenção do poder público sobre o espaço urbano, ruas 

e avenidas foram alargadas, normas de higienização foram reformuladas. No âmbito 

desse projeto de reforma urbana de 1916, surgiu e foi inaugurada a Avenida Sete de 

Setembro, que buscava conectar o Centro Antigo aos novos bairros que surgiam 

ao sul da cidade (FERREIRA FILHO, 1999; UZÊDA, 2009). 

Desde então, essa área passou por outras mudanças significativas na sua 

paisagem urbana. Entre 1932 e 1945, destacaram-se os projetos da Prefeitura da 

cidade que priorizaram ações visando melhorar a sua circulação urbana. Tais ações 

previam calçamento, alargamento de ruas, construção de novas artérias, 

melhoramento das vias de acesso aos bairros proletários, reforma de antigos jardins 

e construção de novos jardins públicos (UZÊDA, 2009). 

                                                           
6 A região do Centro Antigo de Salvador é uma área delimitada pela lei municipal nº 6.586 de 2004, 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador (PDDU). Nessa região, 
considera-se Centro Histórico de Salvador (CHS) o espaço tombado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1984 e reconhecido como Patrimônio Cultural da 
Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) em 1985. O CHS possui uma área de 0,8 km², que se inicia próxima ao Mosteiro de São 
Bento e segue até o Forte Santo Antônio Além do Carmo. 
7 Nesse período, tratava-se de uma cidade recém-saída da escravidão e dominada pelo capital 
mercantil. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1916
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
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Após um longo período de estagnação econômica, e com o novo impulso de 

crescimento pela descoberta de petróleo, em 1949, dá-se uma nova dimensão à 

economia de Salvador e de todo Recôncavo na Bahia de Todos os Santos. A 

década de 1950 se caracteriza pelo elevado fluxo de migrações populacionais do 

interior do Estado para Salvador e pelo acelerado processo de industrialização em 

curso nesse período, dois fatores associados à sua forte expansão urbana. Nesse 

contexto, a cidade começa a atrair novos movimentos migratórios já não apenas do 

campo para cidade, mas também de regiões do sul e sudeste, gerando um amplo 

aceleramento demográfico: sua população, de 290.400 habitantes em 1940, passou 

para mais do dobro em apenas duas décadas, alcançando um total de 655.700 em 

1960 e saltando para um milhão em 1970. Em 2000, Salvador já tinha 2,5 milhões 

de habitantes em meados dos anos 2000 (GORDILHO, 2000; CARVALHO et al., 

2002; HEINONEN, 2005; ESPINHEIRA; SOARES, 2006; AGIER, 2011).8 

Durante esse processo, grandes avenidas são construídas, e outras surgem 

para aliviar congestionamentos e para expandir a estrutura urbana consolidada no 

topo dos morros. A estação rodoviária é deslocada para uma distância de 6 km do 

centro; uma via rápida de 17 km da rodoviária ao aeroporto, a Avenida Paralela, é 

construída; o Centro Administrativo do Estado é transferido para as margens dessa 

via rápida, e mais crucial para as atividades comerciais: o primeiro grande shopping 

center do Nordeste, o Shopping Iguatemi, é erguido em frente à Rodoviária, em 

1975.  

Essa nova área é intencionalmente desenvolvida e passa a operar como um 

novo centro da cidade. Em 1978, é inaugurado o Complexo Petroquímico de 

Camaçari, que vai atrair cada vez mais indústrias nacionais e internacionais. E o 

fluxo de trabalhadores que se deslocavam diariamente para Salvador não só 

consolidou novas rotas importantes, como ajudou na solidificação de bairros de 

classe média e média alta, a exemplo da Pituba e do Itaigara, redefinindo o desenho 

socioespacial da cidade (CARVALHO et al., 2002; GORDILHO, 2000, 2001; 

HEINONEN, 2005; PINHEIRO, 2008).  

Assim, a população de alta renda, que antes habitava os bairros tradicionais 

do CAS, passou a abandoná-los e a ocupar outros espaços da cidade, como 

                                                           
8 A partir desse período, Salvador passa a se constituir como a principal referência nordestina no 
movimento de ampliação do processo de industrialização moderno iniciado no centro-sul, com a 
instalação da Chefs e da Petrobras (CARVALHO et al., 2002; HEINONEN, 2005; ESPINHEIRA; 
SOARES, 2006; AGIER, 2011).   
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Politeama, Campo Grande, Canela, Graça e, especialmente, o Corredor da Vitória. 

Já a população de baixa renda passou a habitar em velhas edificações e fez crescer 

a demanda por novas áreas residenciais, forçando a expansão da periferia urbana, 

então representada pelos fundos de vale não drenados e por outras áreas ainda não 

urbanizadas, particularmente nas encostas (CARVALHO; PEREIRA, 2008, p. 83). 

A partir dessas mudanças, desenha-se uma nova configuração urbana que 

passa a articular uma posição na estrutura social e a apropriação do espaço urbano, 

o que fez com que, em termos étnicos e raciais, a população da cidade estivesse 

desproporcionalmente distribuída. Nesse processo, a parcela da população branca 

se concentrou preferencialmente na região central de Salvador e na faixa da Orla 

Atlântica, onde se concentram mais oportunidades de trabalho, a maior parte dos 

equipamentos urbanos e os espaços residenciais privilegiados (CARVALHO; 

PEREIRA, 2008). De modo que, 

 

Nesta trajetória de concentrações e desconcentrações temos uma 
perversa consolidação da segmentação do espaço urbano de 
Salvador, dividido-o aqui em “concentrações de territórios populares” 
e “concentrações de territórios abastados”. Desta forma, somam-se 
ao território abastado da cidade: os bairros tradicionais do Campo 
Grande, Canela, Corredor da Vitória, Graça, assim como a maioria 
dos bairros que margeiam a Orla Atlântica da Cidade, Barra, Ondina, 
Rio Vermelho, Pituba, Itaigara, Alto do Itaigara, Caminho das 
Árvores, Costa Azul, Stiep etc. Territórios que poderíamos considerar 
como os da cidade formal, a cidade legal, possuidora de 
equipamentos urbanos e da atenção dos órgãos públicos. Na outra 
face da moeda os “territórios populares”, compreendidos na maioria 
dos casos como os espaços pobres e informais da cidade, àqueles 
ilegais juridicamente ou fruto de dissimulados projetos públicos de 
reurbanizações populares, são habitados em sua maioria por negros, 
pobres e desempregados, constituídos pelas áreas situadas ao norte, 
ao centro e ao oeste de Salvador, compreendidos através dos 
bairros: Mussurunga I, II, III, Parque São Cristóvão, Alto do Girassol, 
Raposo, Carobeira, Cassange, Nova Brasília de Itapuã, área oeste 
do bairro de Itapuã e entorno; Ilha da Maré, Valéria e proximidades; 
Subúrbio Ferroviário e seus vinte e dois bairros (aglomerado de 
Alagados, Novos Alagados, Conjunto Nova Primavera, Baixo de 
Coutos, Plataforma, Periperi etc.); Pau da Lima (Invasão Brasilgás, 
Beco do Bozó e etc.); Tancredo Neves, Cabula VI, Beiru, e outros e 
na região limítrofe do bairro da Liberdade. (ESPINHEIRA; SOARES, 
2006, p. 4). 

 

Essas reformas urbanas alteraram, ou colocara em causa, o anterior status do 

CAS enquanto espaço “nobre” da cidade. De modo que, aos poucos, esse espaço 

foi perdendo a sua funcionalidade e o seu interesse econômico.  Assim, dinâmico 
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até o final da década de 1960, o Centro Antigo entrou em decadência a partir de 

1970, em função da reestruturação urbana já mencionada, que provocou o 

deslocamento das principais atividades comerciais, de serviços e finanças para um 

novo espaço da cidade. O Pelourinho e as demais áreas do CAS começam então a 

receber parcela de migrantes, de habitantes de camadas sociais menos abastadas e 

com a pele mais escura, e vão sendo criados os bares populares, as boates 

alternativas, os lugares de prostituição. Devido ao estado de abandono pelo poder 

público, o CH entra num processo de degradação, de falta de saneamento e de 

empobrecimento de seus moradores. Os casarões antigos ganham feição 

envelhecida e descuidada, sendo ocupados, primeiro, por redutos de pequenos 

artesões e, posteriormente, por populações em situação de rua, usuários de craque, 

mendigos (MIRANDA; SANTOS, 2002). 

Esse estado de degradação criou uma imagem do Centro Antigo associada 

às noções de “marginalidade” e “periculosidade”, de “gueto”, de ser uma “região-

problema” (WACQUANT, 2005), o que contribuiu para reforçar seu estigma, 

situando-a na base do sistema hierárquico de regiões que compõem uma metrópole, 

nas quais os párias urbanos residem e onde os problemas sociais se congregam e 

infeccionam (MIRANDA; SANTOS, 2002; HEINONEN, 2005; AGIER, 2011). 

Para reverter esse quadro de “abandono” e contrapor a tendência de 

reorientação dos investimentos para as novas áreas da cidade, nos anos 1980, 

houve um fortalecimento do movimento negro que se manteve presente no Centro 

Histórico de Salvador (CHS). Os afrodescendentes começaram a desenvolver 

atividades culturais e educativas, e fizeram florescer um movimento musical negro 

que, embora não se restringisse ao Pelourinho, tinha nele seu foco. Com isso, uma 

grande população dos bairros vizinhos e da periferia norte da cidade começa a ser 

atraída para o CHS.  

O movimento ganharia projeção nacional e internacional, e 

concomitantemente, a partir de 1992, o Governo da Bahia começou uma reforma no 

CHS. O projeto de reforma, nos anos 1990, foi marcado pela modernização da 

infraestrutura com reforma de prédios, limpeza de fachadas e retirada de moradores 

com o intuito de atrair novos investimentos e um novo público para a área entre o 

Terreiro de Jesus e o Pelourinho. Área essa que foi transformada em um enclave de 

consumo e lazer, pautado no conceito de “shopping a céu aberto”. Atraídos por 
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incentivos financeiros e fiscais, um número considerável de estabelecimentos se 

instalou na região (MIRANDA; SANTOS, 2002). 

A respeito dessas reformas no CH iniciadas na gestão de governo de Antônio 

Carlos Magalhães, determinados estudos têm chamado atenção para o fato de esse 

projeto ter alcançado resultados contraditórios. Para Cifelli e Peixoto (2012), tratou-

se de um projeto que priorizou a valorização cultural e econômica da materialidade, 

expressa pelo patrimônio arquitetônico em detrimento do seu conteúdo social. 

Conteúdo esse representado pelo predomínio de uma população de baixa renda, 

excluída do bônus advindos da realização do plano de recuperação e alijada em 

grande parte do direito de exercer livremente as suas práticas sociais e de exibir a 

riqueza de suas expressões culturais.  

 

Esse objetivo de converter o Pelourinho em polo de atração turística 
resulta de projetos que tiveram origem no final dos anos 1960 e que 
pretendiam combinar patrimônio, turismo e desenvolvimento 
territorial a partir da concretização do “Plano Geral de Recuperação 
da Área do Pelourinho”, de 1969. Ou seja, em Salvador, tal como em 
muitos outros locais, ao mesmo tempo que, através do alargamento 
da malha urbana e da criação de novas centralidades e zonas mais 
nobres, se criam as condições para a localização de funções e de 
pessoas mais estigmatizadas no centro antigo, descobre-se a 
combinação património-turismo como elixir das políticas urbanas 
locais (CIFELLI; PEIXOTO, 2012, p. 39) 

 

A ação do poder público, no sentido de mobilizar ou embelezar a cidade, 

afetava sobremodo os habitantes mais pobres e os que não viviam nas áreas 

privilegiadas da cidade. Tanto pelo efeito da desapropriação dos seus imóveis, 

chamados mocambos, como pela criação de obstáculos jurídicos a certas práticas 

sociais, que constituíam meios de obter o sustento das classes populares, a 

exemplo das atividades comerciais de rua (UZÊDA, 2009). Como observa Dunn,   

 

A celebração de cultura negra em Salvador não significa avanços 
sociais políticos para a maioria negra, embora tenha disponibilizado 
avenidas de ascensão social e prosperidade econômica para um 
setor significativo de afrodescendentes que trabalham na indústria 
cultural. [...] a celebração da cultura negra tampouco tem mudado a 
postura do estado e seus órgãos repressivos, como as polícias militar 
e civil, que continuam a vitimizar as comunidades negras (DUNN, 
2008, p. 139).9 

                                                           
9 Na perspectiva de Sansone, cultura negra pode ser definida como a específica subcultura de 
pessoas de origem africana dentro de um sistema social que enfatiza a cor, ou a descendência a 
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Essas evidências atestam o fato de o poder sobre o espaço que a posse do 

capital proporciona, sob suas diferentes espécies, se manifestar no espaço físico 

apropriado sob a forma de uma determinada relação entre a estrutura espacial da 

distribuição dos agentes e a da distribuição dos bens ou dos serviços, privados e 

públicos. Nesse sentido, a posição do agente no espaço social se exprime no lugar 

do espaço físico em que está situado, e pela posição relativa das localizações. 

Assim, é na relação entre a distribuição dos agentes e a dos bens no espaço que se 

define o valor das diferentes regiões do espaço social reificado (BOURDIEU, 2008, 

p. 160-161). 

Ainda no âmbito dessas reformas com vista à revitalização do CAS, na área 

que corresponde a Avenida Sete de Setembro (uma das principiais vias comerciais 

do Centro Antigo) e adjacências (Largo Dois de Julho, Piedade, Relógio de São 

Pedro), inicia-se uma nova fase de desenvolvimento comercial. O auge desse 

processo foi a inauguração do Shopping Piedade na região estratégica próxima ao 

terminal Central de ônibus da Lapa (construído em 1983).10 Em 1996, surge um 

segundo shopping, o Center Lapa. Em termos de estruturas comerciais, foram ainda 

criados dois outros grandes conjuntos de lojas, o Orixás Center e o Centro 

Comercial Fundação Politécnica (HEINONEN, 2005). 

Essas ações, até certo ponto, contribuíram para que o CAS, ainda hoje, 

continue como detentor de uma “centralidade simbólica”.  Ou seja, ele é, por 

excelência, o espaço público que é entendido como patrimônio coletivo dos 

habitantes da cidade (BOMFIM, 2010, p. 152). Esse processo de descentralização 

do Centro Antigo e de busca de novas centralidades revela que a concepção de 

centro e periferia está em constante deslocamento. Não só o centro em seu sentido 

físico se desloca permanentemente, mas também o centro do poder ideológico. 

Nesse processo, os territórios des-marcam-se, permanentemente, do centro para a 

periferia e vice-versa. Nesse sentido, entendo que centro e periferia podem significar 

categorias que se mantêm não em seu sentido estrito, mas dialético, sintético e 

sincrético (SILVA, 2011).  

Portanto, essas mudanças socioespaciais e de reordenamento urbano, 

sugerem leituras distintas daquelas que historicamente informaram o olhar das 

                                                                                                                                                                                     
partir da cor, como um importante critério de diferenciação ou de segregação das pessoas 
(SANSONE, 2002, p. 250-251). 
10 Trata-se de um equipamento de transbordo que oferece transporte do centro aos bairros de 
Salvador e à sua região metropolitana.  
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Ciências Sociais sobre o urbano e que, regra geral, tinha como pano de fundo a 

oposição rural versus urbano, privilegiando determinados processos como, por 

exemplo, o crescimento industrial e seus efeitos sociodemográficos (OLIVEN, 2002). 

Ao contrário dessa perspectiva, entendo a cidade enquanto território que condiciona 

múltiplas experiências pessoais e coletivas. Na medida em que, sob a cidade 

fisicamente tangível, descortinam-se cidades análogas invisíveis, tecidos de 

memórias do passado, de impressões recolhidas ao longo das experiências urbanas 

(MATOS, 2002, p. 35).   

Tendo apresentado esse breve panorama das transformações socioespaciais 

ocorridas no CAS, cabe agora discorrer sobre a evolução, as características e o 

cotidiano do comércio de rua nessa área da cidade e, posteriormente, analisar os 

impactos dessas transformações urbanas nas configurações das atividades 

comerciais de rua presentes no Centro Antigo. 

Em Salvador, as feiras-livres e o comércio de rua existem desde os 

primórdios.  As referências à presença do comércio no seu cotidiano urbano incluem 

as descrições históricas sobre as ocupações de rua feitas à beira do cais e a venda 

a retalho de toda a sorte de gêneros e mantimentos nas ruas ao longo dos séculos 

XVIII e XIX.  Nessas alusões, as denominadas “atividades de ganho” são 

apresentadas como uma característica da escravidão urbana, tendo sido 

desempenhadas principalmente por mulheres e homens negros para garantir a sua 

sobrevivência e para amealhar algumas poupanças. As pequenas atividades de 

venda eram um dos setores mais lucrativos dentro do conjunto das atividades 

comerciais e ocupações de rua (MATTOSO, 1978; DIAS, 1984; SOARES, 1996; 

GRAHAM, 2013).  

Entre os comerciantes de rua, como ilustrado nas Figuras 1 e 2, as mulheres 

estavam concentradas na venda de frutas, iguarias e outros alimentos (como angu, 

mingau, mungunzá, milho assado, acarajé, banha de porco, mocotós, efós, carurus) 

com os quais abasteciam a massa de habitantes com comidas baratas vendidas nas 

ruas ou em pequenas bancas, ou ainda prestando todo tipo de serviço doméstico. 

Para além do comércio itinerante, também se dedicavam à venda em pequenos 

estabelecimentos improvisados designados por quitandas. De modo geral, na 



37 
  

quitanda, vendia-se desde a talha de barro e potes, até coentro, hortelã e demais 

tipos de tempero, além de doces e acarajé (BORGES, 2008, p. 104).11 

 

    
Figura 1 – Comércio de rua na Praça Castro Alves – Salvador, BA, c. 1875. Fonte: Marc 
Ferrez – Acervo Instituto Moreira Salles. 
Figura 2 – Vendedora de bananas no início do séc. XX. Fonte: Arquivo da Câmara 
Municipal de Salvador (2000). 
 

Os homens, por sua vez, empenhavam-se em atividades como o 

carregamento de pessoas em cadeiras de arruar, o transporte de mercadorias e 

serviços de sapataria, carpintaria, alfaiataria, marcenaria, etc. (MATTOSO, 1978; 

SOARES, 1996; FERREIRA FILHO, 1994; REIS, 2000; DURÃES, 2004; PAIM, 2005; 

GRAHAM, 2013).  

Como se pode depreender das Figuras 3 e 4, o transporte de mercadorias e 

de pessoas por parte da população negra constituía um traço marcante do período 

escravista e colonial, símbolo do lugar subalterno que ocupavam os escravos e 

afrodescendentes na estrutura social da época. 12 

                                                           
11 A palavra “quitanda” é um aportuguesamento do termo Kitânda, que deriva da língua kimbundu, 
uma das nove línguas africanas faladas em Angola. Originalmente, a palavra faz alusão a espaços de 
comércio como feiras-livres e pequena barraca de negócios (RIBAS, 1989). No contexto brasileiro, a 
palavra manteve seu significado de origem, ponto de venda. Encontramos os seguintes significados: 
loja ou local onde se faz comércio; pequena mercearia, tenda; lojinha ambulante; tabuleiro com 
gêneros e mercadorias dos vendedores ambulantes; pequeno estabelecimento onde se vendem 
frutas, legumes, ovos, cereais, etc.; mercadinho; biscoitos, bolos e doces expostos em tabuleiro 
(FERREIRA, 2009, p. 1683). A esse respeito e reportando-se às trocas que se deram entre essas 
duas margens do Atlântico, Pantoja refere que antes de aportarem no Brasil, as “quitandas’ eram um 
fenômeno tipicamente africano, espalhados por todo o continente.  Ao atravessarem o Atlântico a 
bordo dos navios negreiros  sofreram modificações (cf. Pantoja 2008,p. 1-3). 
12 Na perspectiva de Sérgio Costa (2006, p. 118-120), considero o colonial como um processo que vai 
além do colonialismo e alude a situações de opressão diversas, definidas a partir de fronteiras de 
gênero, étnicas ou raciais. 
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Figura 3 – Ganhadores transportando “senhor” em cadeira de arruar. 
Fonte: Sampaio (2005). Figura 4 – Ganhador na Ladeira da Montanha nos 
finais do século XIX. Fonte: Sampaio (2005, p.101). 

 

Esta significativa presença da força de trabalho negra nas ruas da cidade de 

Salvador atiçou desde cedo a curiosidade de turistas e demais visitantes, originando 

ora gravuras e relatos pitorescos, ora comentários sobre o cotidiano do trabalho de 

africanos e seus descendentes nas ruas da cidade. Em determinados relatos, a 

cidade é “ironicamente” confundida com uma capital africana. A título de exemplo, o 

alemão Robert Christian Berthold Avé-Lallemant, de visita à cidade na segunda 

metade do século XIX, se surpreendeu com essa “África fora do lugar”. E disse, com 

ironia, que: 

 

Se não soubesse que ela [a Bahia] ficasse no Brasil, poder-se-ia 
tomá-la sem muita imaginação por uma capital africana, residência 
de poderoso príncipe negro, na qual passa inteiramente 
despercebida uma população de forasteiros brancos puros (AVE-
LALLEMANT, 1980 [1860] apud VERGER, 1981, p. 21-22). 

 

Mesmo depois da abolição, assim como durante a vigência da República, a 

venda ambulante ou de tabuleiro, exercida por comerciantes que percorriam as ruas 

da cidade com seus produtos, ainda constituía a atividade predominante entre os 

afro-brasileiros, na medida em que lhes garantia certo grau de independência. Esses 

trabalhadores de rua viviam uma relação íntima com a dinâmica da cidade. Nada 

escapava aos seus olhos e, principalmente, aos seus ouvidos. Eles eram, dentre 

outros, os que contavam, de boca a boca, as novidades que se passavam na 
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cidade, prática que em Salvador costuma se chamar de ‘correio nagô’ (MATTOSO, 

1978; SANTOS, 2013).  

  Devido a esse relativo grau de liberdade de movimento, esses atores que 

tinham a rua como lugar de trabalho eram vistos como elementos perigosos, 

tornando-se, por isso, alvos de posturas e leis repressivas.13 (REIS, 2000; MATTOS, 

2008). 14      

Dessa forma, a rua, já anterior e constantemente desprestigiada por encarnar 

a metáfora de todos os vícios, transformou-se no lugar dos excluídos. Escravos de 

ganho, libertos, pobres, mendigos, prostitutos, ladrões e vagabundos faziam do 

espaço da rua,  sujeito à intervenção das autoridades, um caso de polícia, uma vez 

que a preocupação básica dos poderes públicos era punir os considerados infratores 

que nela se encontravam. Desenha-se, nesse contexto, então, um espaço urbano, 

no qual as hierarquias sociais foram se sedimentando: pobres e pretos, homens e 

mulheres, livres, libertos e cativos, mendigos e vadios, vão se reconhecendo e se 

diferenciando mutuamente, através de uma complexa teia de distinções e 

diferenciações que regulava a gramática urbana (FERREIRA FILHO, 1993, p. 239). 

Durante a vigência da República, a crítica às formas de comércio de rua e de 

modo particular à venda de comida na rua trazia implícita a associação dessas 

formas de comércio ou venda de rua com a escravidão ou com costumes 

considerados tipicamente “africanos”. A associação dessas atividades com o 

passado africano as marcava como signos de desprestígio social. Assim, elas foram, 

repetidamente, acusadas de contribuir para enfear a cidade ou colaborar para 

permanência de hábitos considerados incivilizados e que travavam o advento da 

modernidade.15 Consuelo Sampaio descreve os aspectos contraditórios causados 

por esses ideais modernizadores: 

 

                                                           
13 Essas perseguições se estendiam aos Candomblés, aos sambas e à prática da capoeira. Observa 
Reis que o maior projeto do poder público era o de disciplinar o negro no espaço público, tanto no seu 
trabalho como em suas formas de lazer. Fossem escravos ou libertos, deviam ser bem vigiados. 
Vigiados em sua ocupação ostensiva da rua, quer carregando ou vendendo mercadorias, quer 
fazendo batuques, jogando capoeira ou só vadiando (cf.REIS, 1993, p. 8). 
14 De acordo com dados apresentados por Reis (2000, 2008), entre 1857 a 1888, as autoridades 
baianas continuaram pressionando “os vendedores de ganho” com tentativas de limitar sua liberdade 
de trabalho, além da imposição de pagamento de taxas, o que gerou protestos dos trabalhadores. 
Numa dessas investidas, o poder público decretou que os trabalhadores dos “cantos” deixassem de 
ser controlados pelas autoridades municipais e passassem a ser supervisionados diretamente pela 
polícia. 
15 É importante lembrar que as tentativas de regulamentação do comércio e das profissões, para além 
de visarem inibir essas atividades na cidade, buscavam a viabilização da cobrança de impostos. 
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É preciso lembrar que as transformações em processo na cidade, no 
sentido de torná-la mais ampla, limpa, saudável e funcional, 
atendiam a uma demanda premente da elite política e empresarial, 
que desejava pôr em prática ansiado projeto de modernizar, à 
semelhança do vigente na Europa. Era preciso que a Bahia se 
civilizasse, que a grande maioria da população, na qual 
predominavam os negros, mulatos e brancos pobres, mudasse seus 
hábitos, considerados primitivos, e abandonasse valores tradicionais 
arraigados em seu cotidiano. Os choques seriam inevitáveis, nesse 
processo de modernização excludente, desenvolvido de cima para 
baixo, com total despreocupação e desprezo pelos que compunham 
as camadas inferiores da sociedade (SAMPAIO, 2005, p. 85).  

 

 

Uzêda (2009), nos reportando para um período anterior, a década de 1940, 

reproduz as representações da imprensa da época acerca do comércio de rua e de 

seus atores:      

 

A cidade vai cada vez mais apresentando um aspecto que não 
recomenda bem, deprimindo-a ao particular da vendagem de frutas, 
doces, amendoins e bugigangas (por determinada classe de 
pequenos comerciantes). A cada passo e a qualquer momento pelas 
esquinas de ruas movimentadas, veem-se principalmente, mulheres, 
e estas, às vezes, em trapos a mercadejar em grandes tabuleiros, 
atravancando o trânsito, no exercício de uma prática que devera 
estar inteiramente fora de época. Por isso mesmo, desabamos para 
uma situação não muito decente, as visitas de forasteiros atraídos 
pela propaganda do turismo (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, jul. 1941 apud 
UZÊDA, 2009, p. 608).    

 

 

Comerciantes de rua costumaram ser responsabilizados por causar 

problemas urbanos, tais como o tumulto das vias e a desordem, a sujeira e a 

degradação dos espaços nos quais transitavam e vendiam. Em suas análises sobre 

essa temática e reportando-se às décadas de 1950 e 1960, Carla Santos (2010) 

aponta que, apesar dos reforços de regulamentação institucional da atividade, 

verificados nesses períodos, percebe-se, ao mesmo tempo, a permanência de 

representações tradicionais sobre os comerciantes que predominavam no século 

XIX. Considerados como “vândalos e selvagens” ou como personagens impróprias à 

ordem da cidade “civilizada”, eles deveriam ser tratados com repressão pela 

fiscalização municipal.  A título ilustrativo, transcrevo uma das notícias analisadas 

pela autora: 
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[...] assustados, sempre prontos para correrem do rapa a qualquer 
momento, comerciantes marginais, semianalfabetos e portanto 
pertencentes a um grupo cuja mão de obra é desqualificada, os 
camelôs crescem a cada dia em nossa Cidade e agora estão 
alarmados com a notícia de que deveriam sair dos locais de maior 
concentração de pedestres para comercializarem em locais 
previamente estabelecidos pela Prefeitura. Em sua maioria, os 
camelôs são pessoas que nunca tiveram emprego e não têm 
profissão, mas que, como todo ser humano, precisa sobreviver. Uma 
pequena minoria é composta de pessoas “encostadas” no INPS. 
Como a pensão é pequena, precisam arrumar “um bico” para ajudar. 
Já os que têm barracas, que chegam a dar impressão de uma feira 
numa Cidade atrasada do Interior, não pensam assim e acreditam 
que tudo o que há “é um preconceito”. “Todos nós já sabemos que 
camelô vive de teimoso, mas é melhor do que roubar”, sentenciam. 
Até um certo tempo, o camelô vendia apenas “miudezas”: pó de 
arroz, batom, rouge, talco, brilhantinas, óleos, presilhas, pentes, 
carteiras de cédulas, meias e grampos para cabelos. Agora, só 
faltam vender eletrodomésticos e móveis. (PREFEITURA..., 1975 
apud SANTOS, C., 2010, p. 147). 

.   

Pelo acima exposto, pode-se assinalar que a concepção de modernidade que 

tem orientado essas reformas urbanas, assim como as de urbanidade, considerava 

o abandono da tradição como condição para que a sociedade baiana pudesse entrar 

na modernidade. Trata-se de um entendimento de modernidade que se insinua 

como contrastante da tradição, e que ganha forma e substância justamente a partir 

dessa oposição (MACAMO, 2014).  Daí que, nessa perspectiva, o abandono das 

tradições, espelhadas nos hábitos e costumes de origem africana, foi visto como 

imprescindível para que a sociedade baiana se modernizasse.   

A construção de lugares padronizados tem sido uma das estratégias 

encontradas pelo poder público para controlar e regulamentar as atividades 

comerciais de rua no centro de Salvador. Essas ações têm sido desenvolvidas no 

sentido de, a curto e médio prazo, liquidar os focos de comércio de rua ou submetê-

los ao controle da municipalidade.  

Assim, tornou-se fundamental, dentro da construção do urbanismo 

progressista, disciplinar e controlar os locais que não obedecem às regras e estejam 

completamente sob o domínio popular. Os espaços de comércio, que antes estavam 

sob o controle popular, agora passaram a ser controlados e disciplinados pelos 

interesses do mercado e os do poder público municipal (UZÊDA, 2006, p. 216-217). 

A criação de locais padronizados para albergar comerciantes de rua segue 

sendo uma estratégia usada pelo poder público para “disciplinar” esses espaços nos 
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dias de hoje. Novos projetos de realocação dos comerciantes no Centro Antigo têm 

sido executados. Entre eles, cabe destacar os projetos que preveem a 

reestruturação e reintegração dos comerciantes em camelódromos temáticos em 

função do tipo de produto comercializado, a troca de pavimento das ruas, 

iluminação, paisagismo, barracas padronizadas e coleta regular de lixo. O grupo de 

comerciantes licenciados é o único beneficiado dessas novas estruturas, os demais 

grupos têm sido forçados a abandonar o local, já que um dos propósitos desse 

projeto seria o de devolver as calçadas aos pedestres e reorganizar, desse modo, o 

comércio de rua na região.  

Assim, conforme sugerido por Santana (2008), qualquer caminho possível de 

interpretação da dinâmica das ruas da cidade de Salvador deve levar em conta, 

além das estratégias de sobrevivência, as relações de poder e de laços de 

solidariedade entre os sujeitos que compartilhavam o mesmo desejo de ascensão 

econômica e social. Além disso, é importante perceber como as populações negras 

ocuparam e singularizaram os espaços da cidade, a partir da observação dos locais 

onde aconteciam os sambas, das ruas que circulavam, das tabernas e dos 

botequins que frequentavam e dos seus locais de trabalho. Cabe, sobretudo, 

elucidar territorialidades, itinerários e os conflitos oriundos desde convívio com 

outros grupos que lhes impunham restrições de mobilidade social (SANTANA, 

2008). 

 

1.2. Territorialidades e Resistências  

 

Aqui me interessa desenvolver em maior profundidade a noção de 

territorialidade negra, já enunciada na introdução. Esse conceito tem sido usado 

precisamente para sinalizar os modos como as populações negras relacionadas ao 

“mundo das ruas”, ao longo da história da cidade, ocuparam os espaços da cidade 

de Salvador e os tornara singularizar. Para Mattos (2008), um dos autores que 

analisou a forte presença dos trabalhadores nas ruas e as diversas formas de 

resistências dessa população em Salvador no decorrer do século XIX, a noção de 

“territorialização” pode ser descrita como: 

 

O processo relacional que define espaços e identidades permite 
transcender os limites do dado físico apenas, passando a referenciar-
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se, sobretudo, nas formas como grupos humanos específicos 
singularizaram prática e simbolicamente, portanto culturalmente, a 
ocupação de um espaço físico, ao mesmo tempo em que constroem 
o seu significado histórico-social [...] (MATTOS, 2008, p. 38). 

 

Se entendida na perspectiva de Mattos (2008), a ideia de territorialidade pode 

contribuir para problematizar o modo como, ao longo de diferentes momentos 

históricos, as ações empreendidas por essa parcela da população contribuiu para 

forjar a cidade. Se se considerar o fato de que a forte e expressiva presença da 

população negra deixou marcas em atividades e ocupações de rua, pode-se concluir 

que ela teve influência decisiva sobre hábitos, sinais e símbolos locais. Assim, cabe 

reafirmar que essa população contribuiu na formação e no desenvolvimento da 

Bahia, não apenas com seu esforço muscular, mas também com a sua cultura.16 Já 

que, quer no setor religioso, quer no setor musical, quer no linguístico, quer no da 

imaginação, imprimiram, de forma bem vigorosa, o cunho de sua presença. (RIBAS, 

2002; GRAHAM, 2013).17 Daí que, para Mattos território negro pode ser entendido 

como um espaço social engendrado pelas práticas negras de luta e sobrevivência 

que singularizaram a cidade do ponto de vista cultural e sobretudo do ponto de vista 

político  (2008, p.39). 

A ideia de territorialidade sugere uma implícita associação com o conceito de 

relações de poder, na medida em que território pode ser entendido como a parcela 

de um terreno utilizada como meio de controle social sobre outrem e, 

consequentemente, de domínio e apropriação. Por meio desse controle é possível a 

imposição das regras de acesso, de circulação e a normatização de usos, de 

                                                           
16 Como legado dessas influências, Salvador segue sendo uma cidade com uma forte e expressiva 
cultura negra. A celebração dessa herança cultural africana têm resultado no seu reconhecimento 
enquanto espaço de produção cultural e investida de importância simbólica dentro do contexto 
brasileiro.  O Candomblé, os ritmos musicais, a capoeira e a culinária do dendê têm sido apontados 
como os principais exemplos de expressões culturais de origem africana reelaborados em solo 
baiano e que têm servido para caracterizar a Bahia como “negra” e “africana” (PINHO, 2004; DUNN, 
2008). Outro foco é o adotado por Hita (2014) que reconhece a presença desse legado na forma de 
organização familiar de muitos lares “pobres” baianos.  
17 Esforços importantes têm sido desenvolvidos por estudiosos no sentido de resgatar “outras 
estórias” sobre mulheres e homens negros no período escravista, colonial e pós-abolição, nos quais 
homens e mulheres negros intervêm como agentes. Ainda que reconheçam a importância das 
condições estruturais, esses estudos geralmente focalizam a “agência” dos escravos e dos negros 
livres e sua capacidade de agir contra as forças estruturais e humanas que os oprimiam.  Esses 
trabalhos partem da concepção de que a história é produto da interação, em constante evolução, 
entre as restrições estruturais e o pensamento, a vontade e a ação humana. Trata-se de um esforço 
para explorar os dois lados do relacionamento entre a estrutura no nível macro e a ação humana no 
nível micro e, sobretudo, as interações entre as duas, estrutura e ação humana (cf. SLENES, 1999; 
ANDREWS, 2007; MATTOS, 2008; FRAGA FILHO, 2004; M' BOKOLO, 2011; MACHADO; GOMES, 
2010; SCOTT, 2011). 
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atitudes e comportamentos sobre esse espaço (GOMES, 2002; CIFELLI; PEIXOTO, 

2012). É em certo sentido, o que afirma Souza, segundo Trindade Jr. (1998), quando 

pontua que, 

 

Entendidos como mediação entre a relação dos agentes e o espaço, 
os territórios configurados no interior do espaço urbano registram 
ações que o controlam, garantindo a espacialidade dos interesses de 
um ou de vários agentes. Assim, quando se menciona a existência 
de territórios na cidade, fala-se de frações do urbano, explícita ou 
implicitamente demarcadas e controladas por determinadas ações, 
produtos da correlação de forças ou de diferenças que se 
estabelecem para com outros agentes. Mais que espaços concretos, 
que são, na verdade substratos materiais das territorialidades, os 
territórios são, antes, relações sociais projetadas no espaço, 
configurando-se como espaços definidos e delimitados por relações 
de poder, ou em outros termos, como relações de poder 
espacialmente delimitadas que operam sobre um substrato 
referencial (SOUZA, 1995 apud TRINDADE Jr., 1998, p. 34). 

 

Com efeito, a noção de territórios faz referência à sobrevivência necessária 

de espaços de autorrealização de sujeitos identificados por práticas similares.   Esse 

conceito de territorialidade dialoga com outro já explicitado no início deste trabalho, o 

de resistência. O território pode ser usado para conter ou restringir, bem como para 

excluir. O controle de uma área, como um meio de submeter coisas e/ou pessoas, 

pode ser feito de maneiras diversas, explícita ou implicitamente presentes na 

organização espacial.  

Para contornar os mecanismos de controle, de acordo com a noção de 

resistência de James Scott (2011), grupos ou parcelas da população relativamente 

desprovidas de poder podem lançar mão de uma série de práticas, muitas vezes 

ocultas e dissimuladas de resistir, mediante uma variedade de ações.  

Essas formas cotidianas de resistência vão desde a utilização de relutância, 

dissimulação e falsa submissão, a pequenos furtos, simulação de ignorância, 

difamação, provocação de incêndios, sabotagem, etc. Na visão de Scott (2011), 

esses têm sido mecanismos de resistência usados pela maioria das classes 

subalternas que tiveram historicamente escassas possibilidades de ascender 

socialmente. Nesse sentido, a resistência cotidiana não é aberta, é muitas vezes 

dissimulada e, em grande medida, preocupada com possibilidade de conquistas e 

pequenas vantagens imediatas, na medida em que são influenciadas tanto pelas 

formas existentes de controle do trabalho quanto pelo medo de crenças a respeito 
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da severidade da retaliação de que seriam vítimas se o enfrentamento fosse mais 

aberto (SCOTT, 2011, p. 223-225). 

Nesse contexto marcado por relações hierárquicas e desiguais de poder, 

forja-se a construção social de identidades de resistência, entendidas, desde Scott, 

como aquelas criadas por atores sociais que se encontram em posições/condições 

desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação. Essas identidades 

constroem trincheiras de resistência e sobrevivência com base em princípios 

diferentes dos que permeiam as instituições e os grupos dominantes da sociedade 

(CASTELLS, 1999; SCOTT, 2011). 

Transporto essas noções de territorialidade e de resistências para analisar o 

comércio de rua de Salvador. Observo como a permanência de práticas 

socioculturais e as maneiras de fazer das populações negras na cidade tendem, 

frequentemente, para o estabelecimento de uma relação de conflito e de alteridade 

do que para uma relação harmônica entre os diversos grupos sociais que coexistem 

na sociedade soteropolitana, nesse caso particular, entre os atores sociais que 

trabalham nas ruas e o poder público. Analisado nessa perspectiva, territorialidade 

negra aproxima experiências sociais de indivíduos que, de certa maneira, se 

encontram em situação social análoga. Assim, estar, trabalhar ou habitar a rua 

passa, também, a fazer parte da identidade social desses indivíduos.  

Entretanto, apesar dessa pretensão do poder público em punir e disciplinar 

essas práticas do cotidiano dos espaços públicos da cidade, isso afetou, mas não 

significou o fim do comércio de mercadorias na rua. Ele continuou presente no 

cenário urbano de Salvador e nem sempre seguindo as regulamentações traçadas 

pela Prefeitura. Pelo que se conclui que a chamada “informalidade” das relações de 

trabalho chega a ser um traço histórico fundamental na estruturação do mercado de 

trabalho em Salvador (SANTOS, 2001; BRAGA, 2002). 

Variados argumentos têm sido apresentados sobre a continuidade dessas 

práticas comerciais no contexto de Salvador. Para Ferreira Filho (2003), que 

analisou as condições sociais das populações da cidade entre os anos 1890 e 1940, 

a perpetuação de velhas práticas de trabalho e renda por parte da parcela da 

população se deve a: fatores relacionados às restrições do mercado formal de 

ocupação; pobreza urbana, resultante das exclusões e restrições econômicas da 

falida economia agroexportadora do Estado, aliada ao caráter artificial do projeto de 
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reformas urbanas. De acordo com constatações desse autor, no período histórico 

em referência: 

 

 

[...] Salvador contava com um mercado de trabalho extremamente 
restrito, o que contribuiu para que as alternativas de sobrevivência na 
cidade continuassem a reproduzir aquelas viabilizadas pela ordem 
senhorial-escravista. Com agravante de se contar com um fraco 
poder econômico, fruto do baixo poder aquisitivo da população [...]. A 
força da tradição, materializada na permanência de um imaginário 
ainda muito condicionado pelas relações senhoriais escravistas, 
parecia andar na contramão das intenções reformadoras. Ao mesmo 
tempo, a remodelação urbana da antiga capital, defendida com 
unhas e dentes por parcela significativa da elite culta, era um esforço 
que exigia vultosos investimentos. Todos esses obstáculos deram ao 
projeto de modernização da sociedade baiana um caráter particular, 
além de produzir muita irritação aos que o advogavam (FERREIRA 
FILHO, 2003, p. 24-25). 

 

A respeito dessa débil estrutura do mercado de trabalho apontada por 

Ferreira Filho (2003), Barreto (2003) assinala que a formalização ou 

institucionalização do mercado e trabalho no Brasil e na Bahia só se dá no século 

XX, nas décadas de 40 e 50. O que se pode observar, afirma o autor, é que havia 

um conjunto de atividades que reunia uma gama de vendedores ambulantes, 

carregadores e prestadores de serviços dos mais diversos tipos. Trabalhadores que 

deixaram uma marca na história e na composição cultural e econômica da cidade, 

sendo possível observar até hoje resquícios e sobrevivências claras dessas 

atividades em suas ruas. Conclui o autor que o que hoje se chama de trabalhador 

ambulante ou camelô, nessa cidade, é uma herança histórica de atividades antigas e 

tradicionais de uma Salvador antiga (BARRETO, 2003). 

 

1.3 Do “Informal” à Informalidade: alguns elementos para debate 

 

Se, no início, precisei me aproximar e me apropriar parcialmente de termos 

como trabalho e setor informal, agora tecerei algumas críticas a certas linhas de 

pesquisa que têm sido as dominantes sobre o tema. Alguns estudos, sobretudo os 

desenvolvidos na década de 1970, procuraram descrever e explicar os 

desequilíbrios estruturais causados pela urbanização na África, no decorrer da 

transição da democracia social para o neoliberalismo.  



47 
  

Entretanto, durante várias décadas, muitas dessas abordagens usaram 

deliberadamente o rótulo “setor informal” para se referir a práticas de trabalho 

constatadas nos espaços urbanos dos então chamados países do “terceiro 

mundo”.18 Percebe-se, nessa abordagem inicial, uma pretensão de demarcar as 

formas de organização da produção e de inserção no mercado de trabalho que não 

correspondiam à estrutura das empresas e relações trabalhistas predominantes nas 

economias centrais. 

Nesse período, a atenção dos especialistas concentrou-se no chamado 

”desemprego urbano”, cada vez mais acentuado pela migração de populações das 

áreas rurais para centros urbanos, e na fraca capacidade de absorção dessa força 

de trabalho pelos mercados de trabalho locais. Daí a ideia, por um lado, do setor 

informal enquanto ocupado por analfabetos ou trabalhadores com pouca 

escolaridade. E por outro, a ideia vinculada de “setor informal” enquanto sinônimo de 

ausência de regulamentação ou de sonegação de taxas tributárias. Essas ideias 

influenciaram o olhar “institucional” sobre essas atividades.  

Esses estudos vão constituir o primeiro momento da construção teórica sobre 

empregabilidade e informalidade no mercado de trabalho. A conceituação 

apresentada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi o do famoso 

postulado do dualismo transitório associado a uma ideia de evolução progressiva 

que se move do tradicional ao moderno, um marco teórico e o conceito que dominou 

esse período. Esse postulado encara o desenvolvimento econômico como uma 

transição entre uma economia-sociedade tradicional (arcaica ou rural) e uma 

economia-sociedade moderna (urbano-industrial). De acordo com o referido modelo, 

existia o postulado de uma transitoriedade na passagem nessa condição dual de 

uma a outra: da informal a formal. Nesse sentido, reverter esse caráter dual seria 

uma questão de tempo e, em última instância, um caminho inexorável. 19 

Com o desenvolvimento dos estudos sobre o tema, a perspectiva 

apresentada pela economia, predominante nas primeiras abordagens, começou a 

ser relativizada, dando lugar a uma maior ênfase às especificidades 

socioantropológicas do fenômeno nos contextos locais. Isso, consequentemente, 

                                                           
18 A autoria do termo é atribuída ao antropólogo Keith Hart que, em 1971, cunhou o termo “setor 
informal” para descrever o tipo de inserção dos imigrantes rurais do norte do Gana nas cidades do sul 
desse país. 
19  Quatro perspectivas teóricas marcaram os estudos em relação a economia informal nos países em 
desenvolvimento: dualista, estruturalista,  legalista, voluntarista. Para um aprofundamento dessa 
temática ver Hart (1973); Alves (2001); Martins (2003).   
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ampliou o debate sobre o que significaria essa chamada “informalidade”, e a suposta 

dualidade formal/informal começou a ser posta em causa.  

Adair (1997) argumenta que, para além da informalidade que atravessa o 

trabalho no “setor formal”, as atividades econômicas do tipo formal e as de tipo 

informal interligam-se e articulam-se na prática. Na medida em que, entre o setor 

dominante e o sector informal, existem relações de conflito, mas também de 

complementaridade e de exploração.  

Apesar de não haver unanimidade entre os autores sobre a conceituação das 

atividades tidas como informais, existe na literatura certo consenso de que devem 

ser entendidas como uma forma de organização dinâmica que se insere e se molda 

aos movimentos da produção capitalista continuamente deslocado e recriado, 

tornando-se flexível e permeável, e adaptando-se as condições gerais da economia. 

Desde aqui, a informalidade permearia todos os aspectos do funcionamento 

da sociedade. Desse modo, o informal refere-se também ao comportamento dos 

atores, aos procedimentos ou aos resultados de processos, sejam os atores formais 

ou informais (SOUZA, 1980; CACCIAMAL, 1983 apud BRAGA, 2002, p. 29; 

LAGUERRE, 1994 apud LOPES, 2006). Na visão de Laguerre (1994) segundo 

Lopes (2006), a informalidade pode ser entendida como: 

 

[...] um processo que não se restringe apenas à dimensão 
econômica, estando presente em todos os aspectos do 
funcionamento da sociedade, nomeadamente no plano das relações 
sociais, no quadro dos sistemas de comunicação, no âmbito da 
tomada de decisão, refere-se antes de mais nada ao comportamento 
intencional dos atores sociais e é indissociável da existência do 
subsistema formal, pelo que é regulada, em relação ao qual exerce 
também um papel regulador e com quem mantém fronteiras fluidas, 
flexíveis, muitas vezes dificilmente definíveis (LAGUERRE, 1994 
apud LOPES, 2004). 

  

A década de 90, a ideia de informalidade é redefinida, deixando de ser 

concebida apenas como um espaço alternativo ao assalariamento e passando a ser 

relacionado à esfera da reprodução social e aos conflitos de legitimidade, 

associados ás próprias condições de trabalho. A partir deste marco, a concepção de 

informalidade passa a substituir a de setor informal. Informalidade se afigura como 

um conceito bem mais amplo e que pode abarcar situações diversas. Por abarcar 

uma grande diversidade de situações, podendo ser identificada como uma 
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combinação de atividades informais tradicionais com novas formas de trabalho sem 

contrato de trabalho formalizado (ALVES, 2001, p.100). 

Ao contrário das previsões iniciais, a economia informal tem continuado a 

crescer e toma novas formas constituindo parte significativa da economia global e da 

força de trabalho. Isso tem renovado o interessante por essa temática em vários 

países aumentando o reconhecimento de que ela está  ligada à economia formal e 

contribui para economia como um todo. 

A relevância que as atividades decorrentes da economia informal tem vindo a 

adquirir sob os pontos de vista social, cultural, econômico e político, quer nos 

chamados países em desenvolvimento, quer nas sociedades ditas desenvolvidas, 

tem permitido a emergência de novas formas de abordar o tema. Tanto é assim que 

o discurso segundo o qual a economia informal é algo a eliminar, pela sua natureza 

ilegal, começa a ser substituído por outro, que alimenta a possibilidade de legitimar, 

integrar e enquadrar a economia informal no ordenamento jurídico-legal, devido a 

dois fatores: por se instituir como elemento de combate à pobreza e à exclusão 

social, e por contribuir para a diminuição dos mecanismos de intervenção do Estado-

Providência (MENEZES, 2008 apud BARROQUEIRO, 2010, p. 22-23). 

Dessa forma, tem se apontado para a emergência de uma nova 

informalidade. Esse conceito tem sido usado para salientar as mudanças ocorridas 

no trabalho informal, que não permitem mais identificá-lo apenas com as atividades 

de sobrevivência e/ou com pequenos negócios de baixa produtividade, ocorrendo às 

margens da economia formal, considerada como tipicamente capitalista. Eles 

chamam a atenção para a crescente articulação das atividades informais com 

processos produtivos desenvolvidos na formalidade, para a criação de novos 

produtos e de novas atividades econômicas informais, bem como para a entrada 

crescente na informalidade de novos trabalhadores: tanto os detentores de 

trajetórias profissionais constituídas nas atividades formais, como os autônomos que 

trabalham para as empresas formais. Além disso, salientam a recriação ou 

redefinição de outras atividades anteriores existentes, como, por exemplo, a dos 

ambulantes ou camelôs (ARAÚJO, 2013).    

Os elementos extraídos da literatura e em minhas próprias análises 

constatam uma relevância das atividades comerciais informais no atual contexto 

socioeconômico brasileiro e baiano em particular. Assim, presumo que, para além de 

analisar os processos sócio-históricos que impulsionam essas atividades, torna-se 
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necessário ressaltar que, atualmente, essas formas de trabalho e de reinvenção de 

estratégias de sobrevivência são impulsionadas por fenômenos como globalização, 

transformações do mercado de trabalho a nível local, nacional e global. O que torna 

pertinente a sua importância no debate contemporâneo, sendo colocado no centro 

dos questionamentos ao “paradigma” do trabalho assalariado e das reflexões sobre 

fenômenos como: integração social, formas de desigualdades, discriminação étnico-

racial e “exclusão social”. 

Não pretendo me aprofundar nessa discussão teórica ou me filiar 

especificamente a uma dessas posições, e sim assinalar a forma como esse 

conjunto de atividades tem sido pensado no campo dos estudos laborais. No 

contexto brasileiro, essas atividades têm sido designadas, no caso que nos 

interessa, como economia informal. Os trabalhadores informais tradicionais são 

comumente chamados por  “ambulantes” e “camelôs”. 

Para Martins e Dombrowski (2001, p. 43), os comerciantes de rua ou, 

segundo a denominação que utilizam, os “ambulantes” e “camelôs”, são 

trabalhadores que exercem sua atividade em bancas ou barracas instaladas em 

diversos pontos da cidade, sobretudo nos locais de grande trânsito de pessoas, 

como: estações de metrô ou trens (e seus arredores), terminais rodoviários ou 

regiões centrais da cidade por onde passa, diariamente, um grande contingente de 

pessoas. 

A Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração do Estado da Bahia (SICM-

BA), por seu lado, designa comércio ambulante como um conjunto de atividades 

exercidas por indivíduos que se deslocam com suas mercadorias, vendendo de casa 

em casa, em praias, terminais de transporte, escolas, locais de trabalho e em locais 

de concentração eventual. Também considera comércio ambulante o que abarca as 

atividades daqueles que operam de forma fixa, com barracas armadas em áreas 

livres, em pontos regulares concentrados em zonas comerciais da cidade e em 

outras áreas livres onde ocorre um fluxo regular e intenso de pessoas (BAHIA, 1983 

apud SANTOS, C., 2010, p. 149).  

Como sintetiza Aguiar (2013) a palavra camelô, pode significar o trabalhador 

da banca e o trabalhador sem licença. Essa autora distingue camelô de rua, aqueles 

que ficam no corre, ou seja, que ficam caminhando de um lado ao outro da rua. Não 

possuem pontos fixos com autorização da prefeitura. Por seu lado, camelô de banca 

seria aquele que possui licença da prefeitura para ter uma barraquinha na rua. 
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De acordo com os objetivos preconizados por este trabalho, defino comércio 

de rua como o conjunto de atividades e práticas comerciais heterogêneas, 

realizadas de forma fixa ou itinerante em vias públicas, como ruas, praças, ladeiras e 

largos. Nesse contexto, a denominação comércio de rua constitui um esforço de 

aproximação das diferentes experiências sociais vividas por indivíduos que fazem da 

rua seu ambiente de trabalho. Não almejo com esse conceito, entretanto, encerrar a 

totalidade dos indivíduos ou das atividades desenvolvidas no espaço da rua, procuro 

antes dar conta da dinâmica social que caracteriza essas formas peculiares de 

comércio nos espaços onde se desenvolveu esta pesquisa. 

Nesse sentido, para efeitos deste trabalho, o termo “comerciante de rua” faz 

alusão a mulheres e homens de diferentes idades que desenvolvem atividades 

comerciais de rua, dentre as quais a venda: de iguarias, como beiju e acarajé, de 

produtos mágico-religiosos, de temperos verdes, de balas e lanches, de frutas e 

água de coco, de frutas e legumes, de CDs e DVDs, de celulares.  

Nesse contexto, o comércio de rua, expressão que optei para designar essas 

atividades, não é uma prática socioeconômica que desarticula algum emprego 

considerado formal, como foi entendido nas primeiras abordagens sobre o tema. O 

que ficará evidente é que ele parece representar tendências para o surgimento de 

novos setores e legitimidades ocupacionais (MOURA Jr., 2010, p. 22). 

Pretende-se, antes de qualquer coisa, evidenciar os modos de estar, de sentir 

e agir daqueles que fazem dele o seu cotidiano, salientando os aspectos ligados aos 

espaços sociais, às tradições culturais, aos percursos sociais e às sociabilidades. 

Corroborando com Moura Jr. (2010), usar o termo comércio de rua tem o intuito de 

abarcar as nuances das dinâmicas cotidianas dessa prática social em suas 

características principais: a troca e o uso de ruas, largos, praças e avenidas como 

lugar de trabalho e sociabilidade, um traço histórico fundamental na estruturação do 

mercado de trabalho em Salvador. (SANTOS, 2001; BRAGA, 2002).  
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2  ITINERÁRIOS PELA CIDADE ALTA: CIRCUITOS E CENÁRIOS  

 

No presente capítulo, apresento uma descrição panorâmica do cotidiano do 

comércio de rua na Avenida Sete de Setembro e no Largo Dois de Julho. 20  

Descrevo os cenários, os circuitos, os atores, as interações sociais, as práticas de 

venda e as especificidades do cotidiano desses dois espaços. 

 

2.1 Bancas, Esquinas e Camelódromos: o comércio na Avenida Sete 

 

A Avenida Sete é uma das mais tradicionais e dinâmicas áreas de comércio 

popular do CAS. Inaugurada em 1916 pelo então Governador José Joaquim Seabra, 

foi idealizada, como parte do plano de reforma urbana de Salvador iniciado em 1912, 

para conectar o Centro Antigo aos novos bairros que surgiam ao sul da cidade.    Ela 

concentra um leque de instituições econômicas, religiosas e de lazer (serviços de 

saúde, supermercados, lojas, bancos, igrejas, bares, praias, centros culturais, 

faculdades, livrarias, etc.) que atrai muita gente.  

Em suas imediações estão localizados os shoppings Lapa e Piedade, além da 

Estação de ônibus da Lapa. A concentração desses serviços, aliada ao intenso 

comércio varejista popular presente nessa região, faz com que um numeroso grupo 

de citadinos moradores do bairro assim como provenientes de outras áreas da 

cidade se desloque diariamente para esse espaço, causando um tráfego intenso de 

transeuntes e de automóveis durante o dia, como se pode notar na Figura 5. 

 

                                                           
20  Ver o mapa de localização das áreas de pesquisa em Anexo A.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1916
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaquim_Seabra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_(constru%C3%A7%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/1912
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
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Figura 5 – Cenário da Avenida Sete: transeuntes, 
comércio e trânsito. Fonte: internet, autor desconhecido. 

 

Tratando-se de uma área comercial que é também residencial, muitas das 

lojas e dos demais estabelecimentos funcionam na parte inferior e as moradias na 

parte superior dos edifícios. Essa região da cidade caracteriza-se por possuir um 

comércio denso e heterogêneo, conjugando um forte comércio varejista “popular” 

com intensos fluxos de comércio de rua. Geralmente os comerciantes iniciam as 

atividades a partir das seis horas da manhã e o desmonte das bancas acontece por 

volta das seis e/ou sete horas da noite, o mesmo horário em que as lojas e os 

demais estabelecimentos encerram o expediente.  

Ela concentra um número bastante considerável de comerciantes de rua, uns 

exercem a atividade de acordo com as normas estabelecidas pela municipalidade e 

outros estão às margens dessas normas. Os comerciantes de rua credenciados pela 

Prefeitura realizam a venda em locais indicados por essa instituição pública, os 

espaços habitualmente designadas por camelódromos21, ou ainda em pontos da 

Avenida previamente recomendados (no caso das baianas de acarajé, de 

vendedores de lanche), conforme se pode verificar nas Figuras 6 e 7. 

 

 

                                                           
21 Como já referido, os camelódromos são locais padronizados, escolhidos pela autoridade municipal 
para que comerciantes de rua com licença possam exercer a sua atividade. Segundo as estimativas da 
Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), existem, em Salvador, aproximadamente, 11.500 
comerciantes de rua cadastrados e cerca de 40 mil trabalhando sem licença da Prefeitura.  Desse 
contingente, estima-se que cerca de 966 ambulantes trabalhem na Avenida Sete. Os comerciantes 
credenciados pagam uma taxa anual que varia entre R$ 127 e R$ 150. A respeito dos tramites para 
solicitação de licença, ver anexo B.  
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Figura 6 – Placa indicativa das velhas estruturas dos camelódromos na Avenida 
Sete. Fonte: Orlando Santos/pesquisa de campo. Figura 7 – Placa indicativa das 
novas estruturas dos camelódromos da Avenida Sete. Fonte: Orlando 
Santos/pesquisa de campo. 

 

Os comerciantes de rua não registrados, como se pode observar nas Figuras 

8 e 9, se estabelecem nas calçadas, nas equinas ou em frente à porta das lojas 

varejistas e, para expor seus produtos, utilizam caixas de madeira ou de papelão 

adaptadas como bancas ou tabuleiros no chão. Essa estratégia de exposição das 

mercadorias permite que os potenciais consumidores possam tocá-las e manuseá-

las. Concomitantemente, permite uma maior proximidade na relação de compra e 

venda, abrindo espaço para a pechincha ou barganha e outras formas de regateio e 

negociação entre compradores e vendedores, expressando uma forma ritual de 

compra e venda distinta da de outros centros comerciais, como os shoppings ou 

supermercados. O preço, nesse caso, pode ser um elemento que enseja uma 

discussão e a interação.  

 

 

Figura 8 e Figura 9 – Detalhes dos pontos de vendas na Avenida Sete. Fonte: Orlando 
Santos/pesquisa de campo. 

 

O comércio praticado nos estabelecimentos, por sua vez, atrai grande 

contingente de consumidores devido às inúmeras lojas de roupas femininas, 

eletrodomésticos, calçados, artigos de lar, como: roupa de cama, toalhas de banho e 

toalhas de mesa, tapetes, capas para almofadas, artigos de decoração para casa. O 

que explica a estratégia, dos comerciantes de rua, de se estabelecer nas calçadas, 
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nos passeios e em frente às lojas, pois assim, instituem um contato direto com a 

potencial clientela que aflui para essas lojas. 

A esse grupo de comerciantes de rua que realiza a atividade nos passeios, 

em frente às lojas de comércio varejista e demais instituições presentes na região, 

se juntam os operadores contratados pelas lojas para angariar clientes para seus 

estabelecimentos.  Com megafones, microfones ou distribuindo pequenos panfletos, 

anunciam compra e venda de ouro, consultas médicas (nas mais variadas 

especialidades), conserto de celulares, empréstimos bancários, venda de peças de 

roupa íntima, de tecidos ou de produtos eróticos nos pequenos sex shops que 

timidamente vão surgindo nessa região da cidade. “Sex shop, temos todos os tipos 

de produtos eróticos”, anuncia a funcionária enquanto distribui os panfletos aos 

transeuntes.  

No longo circuito que compõe a Avenida Sete, com cerca de 4.600 metros de 

extensão, 21 de largura e 3 de calçada, o comércio de rua inicia-se nas imediações 

do edifício do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), passando pelo Relógio de São Pedro e se estende até as imediações do 

edifício Sulacap 22 defronte à Praça Castro Alves. 23 Na medida em que se avança 

no sentido do Relógio de São Pedro, as atividades do comércio vão se tornando 

mais intensas e heterogêneas. Trata-se de um espaço no qual se comercializa 

essencialmente produtos manufaturados, dentre eles óculos de sol, bermudas, 

camisetas, relógios, cintos, bolsas, mochilas, bijuterias e ampla variedade de 

quinquilharias, como ilustra a Figura 10. 

                                                           
22 Edifício situado na Avenida Sete de Setembro, esquina da Praça Castro Alves inaugurado em 
1946. Possui sete andares e 121 salas. Representa uma das grandes construções “modernas” da 
primeira metade do século XX, tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC).    
23 O trajeto da Avenida inicia-se no Farol da Barra, seguindo por um caminho que se estende 
pelos logradouros do Porto da Barra, da Ladeira da Barra, do Corredor da Vitória, do Campo Grande, 
do Largo do Relógio de São Pedro, da Rua do Rosário, da Rua das Mercês, e termina na Praça 
Castro Alves. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Farol_da_Barra_(Bahia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Logradouro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_do_Porto_da_Barra_(Salvador)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_(Salvador)
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Corredor_da_Vit%C3%B3ria&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande_(Salvador)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_Castro_Alves_(Salvador)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_Castro_Alves_(Salvador)
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Figura 10 – Panorama do comércio de rua no 
Relógio de São Pedro (Avenida Sete). Fonte: 
Priscila Chammas. JORNAL CORREIO, 
23.02.2013. 
 
 
 
 

2.1.1 Artes, Táticas e Maneiras de Fazer 

 

Para obter sucesso nas vendas e atrair um número maior de clientes, os 

vendedores lançam mão de um conjunto variado de táticas.  A criatividade e a 

empatia tornam-se estratégias-chaves nessa situação social de negociações. O 

humor, o apelo e a inovação constituem três grandes elementos que compõem o 

pregão.  

Compreender o mundo social do comércio nas ruas do Centro Antigo é, 

também, entender a linguagem que se utiliza nesse espaço. Partindo desse 

pressuposto, pode-se dizer que os comerciantes operam num terreno no qual impera 

um atendimento quase que personalizado, quer seja com os seus clientes no 

decorrer do “ritual de negociação”, quer seja com as entidades fiscalizadoras ou com 

os seus colegas de venda. 

Um aspecto que se destacou durante o período de realização da pesquisa de 

campo nessa região é a maior presença de homens exercendo a atividade em 

relação à de mulheres. Essa maior participação masculina no atual comércio de rua 

em Salvador também tem sido verificada nos estudos desenvolvidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2005) e por autores como Guimarães 
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(2004), Druck e Oliveira (2008).24 Embora não se tenha verificado nenhuma forma 

rígida de estratificação de atividades em termos de gênero e geração, constatei que 

homens e mulheres mais velhos tendem a se dedicar à venda de lanche, água, 

refrigerante, água de coco, acarajé, cafezinho, mingau, balas, pastilhas, cigarro. 

Penso que tal estratificação, embora não seja rigorosa, tem a ver com a 

própria complexidade característica de cada atividade, sendo que umas exigem mais 

experiência, outras demandam maior esforço físico, ao passo que outras requerem 

maior dinamismo e mobilidade.  

Constatei que, nesse espaço, o uso da força física no carregamento e o 

transporte de mercadorias na cabeça são traços característicos nas maneiras de 

fazer entre comerciantes de rua atuais e de outros períodos. É necessário lembrar 

que as formas de transporte de mercadorias durante muito tempo representou um 

elemento simbólico do lugar subalterno que os negros ocupavam na estrutura social 

da sociedade da época.  

Atividades como a venda itinerante de café é quase que exclusivamente 

masculina. Durante toda fase de pesquisa nessa região, lembro ter visto uma única 

mulher exercer esse tipo de atividade. Os vendedores de café são geralmente 

comerciantes itinerantes, que se locomovem com seus tradicionais e criativos 

carrinhos contendo potentes caixas de som que, às vezes, chegam a se igualar ao 

som de um trio elétrico. Eles transitam entre a Avenida Sete, a Carlos Gomes e o 

Campo Grande tocando reggae de Bob Marley, Alpha Blondy, Lucky Dube, Peter 

Tosh, pagode, arrocha de Pablo e de Silvano Sales, e despertando a atenção dos 

demais comerciantes e transeuntes. 25 

Nas atividades de venda realizadas de maneira andante, verifica-se a 

utilização de carrinhos móveis improvisados e/ou adaptados para transporte de 

                                                           
24 Esse aspecto observado no contexto de Salvador contrasta com os da minha pesquisa de 
mestrado sobre comércio de rua no contexto de Luanda, na qual os dados apontam para uma visível 
predominância das mulheres em relação ao número de homens nas atividades de comércio de rua. A 
par disso, ainda tendo como referência o contexto luandense, constatei que a busca pela inclusão 
social tem originado um relativo deslocamento da tradicional estratificação sexual das atividades 
comerciais de venda nas ruas, criando um deslocamento dos tradicionais papéis de gênero. Foi 
observado que, na busca pela satisfação dos anseios pessoais, os indivíduos mobilizam um grande 
potencial criativo que extrapola a tradicional estratificação de gênero. Dessa feita, atividades até 
então tidas como “femininas” ou “masculinas” passaram a ser vistas como lucrativas, o que faz com 
que tanto homens como mulheres entrem para o mercado rompendo com esses tradicionais papéis 
de gênero (SANTOS, O., 2010). 
25 Ao analisar o processo da inserção e cristalização da música reggae no cenário sociocultural 
baiano, Mota (2012, p.17) assinala que “na Bahia dos ultimas décadas do século XX, este gênero 
musical compôs a cena plural dos movimentos políticos e culturais, em consonância com o 
posicionamento das militâncias negras” (MOTA, 2012, p.17).    
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mercadorias. A utilização criativa desses meios facilita a locomoção dos vendedores 

assim como permite que, em determinados períodos do dia, alternem a venda entre 

vários pontos da região. Movendo-se de um ponto para outro, criam conexões entre 

esses diversos espaços de comércio espalhados pela cidade alta, e tornam a 

Avenida Sete o elo que conecta    os demais lugares (Carlos Gomes, Dois de Julho 

e Campo Grande). Aliás, vale ressaltar que as fronteiras entre Avenida Sete, Carlos 

Gomes e Dois de Julho são bastante tênues, principalmente pela existência, ao 

longo da Avenida Sete, de becos e ruelas que dão acesso direto à Avenida Carlos 

Gomes e ao Largo Dois de Julho, o que acaba por facilitar a mobilidade de 

comerciantes e transeuntes pelos diversos espaços de venda.  

Nas Figuras 11 e 12, pode-se constatar que carrinhos de supermercado e de 

bebê usados são adaptados para o transporte das mercadorias. O isopor é 

empregado para a venda de água mineral, cerveja, refrigerante e suco.  

 

 

Figura 11 e Figura 12 – Detalhes das práticas de transporte e venda: criatividade e 
improviso. Fonte: Orlando Santos/pesquisa de campo. 

 

 

Na ausência de outros meios, partes do próprio corpo são utilizadas para 

transportar os produtos. E desse modo, ao longo do seu percurso, ambulantes vão 

suprindo as demandas dos transeuntes, conforme se pode observar na Figura 13.  
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Figura 13 – Vendedor ambulante transportando o isopor 
na cabeça. Fonte: Orlando Santos/pesquisa de campo. 

 

2.1.2 Entre Práticas Globais e Tradições Locais 

 

Durante a pesquisa de campo, foi possível constatar que os comerciantes 

mais jovens, e com mais apetência em estarem atualizados com as tendências da 

“globalização”, tendem a se concentrar no comércio de mercadorias manufaturadas: 

CDs e DVDs, relógios, bolsas, celulares e acessórios, notebooks, pendrives, 

bijuterias, calçados, roupa masculina como bermudas e camisas de time de futebol, 

e toda sorte dos chamados produtos “pirateados”. Eles estão inclinados a formar 

pequenas lojas improvisadas a céu aberto. 

Os jovens vendedores de CDs e DVDs são os que trazem as novidades da 

cinematografia hollywoodiana e também do cinema nacional, e os sucessos da 

música local e internacional. Durante a pesquisa de campo, foi possível ouvi-los 

tocar as “grandes novidades”, como as músicas de Psirico, Black Style, Viola de 

Doze, Aviões do Forró, Magary Lord, com seu estilo Black Semba, Marisa Monte, 

Rihanna, John Legend, Pharrell Williams, a inglesa Adele, assim como as mais 

diversas trilhas sonoras das novelas da Rede Globo. As Figuras 14 e 15 

exemplificam a maneira como são expostos alguns dos produtos ofertados por 

esses vendedores de rua: 
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Figura 14 e Figura 15 – Exposição de DVDs pirateados na Avenida Sete. Fonte: 
Orlando Santos/pesquisa de campo. 

 

 

Gilberto, jovem negro de 28 anos, faz parte desse grupo. Lembro-me de que 

no período em que conversamos, no dia 24 de julho de 2013, ele trabalhava na 

Avenida Sete sem licença da Prefeitura. Gilberto havia abandonado o ofício de 

ajudante de pedreiro, em São Caetano, bairro onde reside, e decidido montar uma 

banca de venda de CDs e DVDs na Avenida Sete, onde trabalha de segunda-feira a 

sábado, das nove horas da manhã às cinco da tarde.  

O jovem comerciante afirma que, embora o trabalho seja pesado, tem como 

benefício a aquisição do equivalente a mais de um salário mínimo e a ausência de 

um patrão a lhe dar ordens.26 Para ele, o segredo das boas vendas é “vender o que 

as pessoas querem comprar e ter sempre as novidades do momento”. Gilberto ainda 

não está registrado na Prefeitura, por isso exerce a atividade de modo clandestino. 

Durante a nossa conversa, confidenciou-me que a forma como os ambulantes não 

credenciados são “combatidos” constitui o grande obstáculo que encontra no 

exercício da profissão: 

 

 

                                                           
26 Esse aspecto revela que, embora a condição formal de trabalho seja mais segura e com mais 
direitos, as atividades de rua ganham alguns pontos positivos nessa comparação, haja vista que, no 
aspecto da satisfação pessoal/individual, parece ser muito mais valioso trabalhar para si do que para 
outros, para patrões (DURÃES, 2013).     
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O rapa só faz atrapalhar nosso trabalho. Quer dar pancada e tomar a 
mercadoria. Mas emprego tá difícil e o rapa não devia espancar e 
prender mercadoria de gente trabalhadora como nós. Agora, prender 
ladrão, eles não prendem. Só querem dificultar a vida de gente 
batalhadora (Gilberto, 24/07/2013).  

 

As vicissitudes cotidianas dos comerciantes de rua e encontram-se salientadas 

na música “Camelô” letra do compositor Edson Gomes27: 

Sou camelô, sou do mercado informal 

Com minha guia sou profissional 

Sou bom rapaz, só não tenho tradição 

Em contra partida sou de boa família 

Olha doutor, podemos rever a situação 

Pare a polícia, ela não é a solução não 

 

Não sou ninguém nem tenho pra quem apelar 

Só tenho meu bem que também não é ninguém 

Quando a polícia cai em cima de mim, até parece que sou fera  

Até parece  

 

Sou camelô, sou do mercado informal 

Com minha guia sou profissional 

Sou bom rapaz, só não tenho tradição 

Em contra partida sou de boa família 

Olha doutor, podemos rever a situação 

Pare a polícia, ela não é a solução não 

 

Não sou ninguém nem tenho pra quem apelar 

Só tenho meu bem que também não é ninguém 

Quando a polícia cai em cima de mim, até parece que sou fera  

Até parece . 

 

 

                                                           
27  Cantor baiano nascido em Cachoeira, notabilizou-se interpretando músicas de estilo reggae com  
inspiração em cantores como  Bob Marley,  Jimmy Cliff  e  Alpha Blondy.  
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Essa categoria de comerciantes que pratica a venda de mercadorias “globais” 

é denominada, por Durães (2013), de camelôs de tecnologia ou de camelôs globais. 

Trata-se de um subgrupo de vendedores que se encontra mais diretamente 

envolvido no processo que Ribeiro (2010) designa por “globalização econômica de 

baixo para cima”, ou seja, “globalização popular”.  

De acordo com Ribeiro, a globalização popular se apoia fortemente na 

existência de superlogomarcas e na presente capacidade de realizar cópias tão 

perfeitas que se torna cada vez mais difícil ou irrelevante identificar as diferenças 

entre produtos falsificados e originais. Trata-se de um processo que congrega uma 

multiplicidade de agentes sociais como produtores, vendedores e consumidores. 

Grande quantidade das mercadorias aí comercializadas é de produtos piratas e, 

geralmente, o comércio desse tipo de mercadorias é visto como ilegítimo do ponto 

de vista do poder público (RIBEIRO, 2010, p. 34).  

Na prática, esses comerciantes se tornam os principais redistribuidores de 

mercadorias e, consequentemente, atores importantes na formação de hábitos de 

consumos entre os soteropolitanos, especialmente aqueles que pertencem às 

camadas sociais menos abastadas. E são eles que se encarregam em proliferar o 

que está “na moda”, o que está em “alta”. Em datas festivas, a exemplo do Dia das 

Crianças, do Natal e do Ano Novo, alteram a configuração desses espaços, com o 

incremento da venda de produtos referentes a essas datas. 

Ainda assim, é preciso diferenciar entre os vendedores que se especializam 

na comercialização de determinado gênero e aqueles que se aventuram na venda 

de qualquer mercadoria. Fazem parte desse grupo aqueles que, por exemplo, em 

dias de chuvas, em questão de minutos, são capazes de incrementar a venda de 

guarda-chuva, desenvolvendo o que se pode considerar como atividade sazonal ou 

própria de um comércio oportunista. 

A par desses, outro conjunto de práticas comerciais, que designo de 

tradicionais, também marcam presença nessa região. Essa combinação torna esse 

espaço um ambiente que mescla práticas de venda tidas como tradicionais, com 

práticas de venda de produtos tecnológicos ou globais. Entendo que falar de 

tradição não é necessariamente sinônimo de falar de algo retrógrado ou estático. 

Pelo contrário, concebo-a como um aspecto dinâmico da realidade social que faz 

parte da própria vida das pessoas. Nesse sentido, ela, não necessariamente se 

confunde com o passado, muitas vezes até, o transcende. Assim concebida, a 
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tradição não mais funciona como polo oposto da modernidade (KITA, 2004).  A 

propósito, Montanari (2008) assinala textualmente que: 

 

O que chamamos de cultura coloca-se no ponto de intersecção entre 
tradição e inovação. É tradição porque constituída pelos saberes, 
pelas técnicas, pelos valores que são transmitidos. É inovação 
porque aqueles saberes, aquelas técnicas e aqueles valores 
modificam a posição do homem no contexto ambiental, tornando-o 
capaz de experimentar novas realidades. Inovação bem-sucedida: 
assim poderíamos definir a tradição. A cultura é a interface entre as 
duas perspectivas (MONTANARI, 2008, p. 27). 

 

Do conjunto dessas atividades que denomino de tradicional, duas se 

destacaram: a venda de certos tipos de comida na rua e a comercialização de 

produtos relacionados às práticas medicinais e religiosas oriundas de tradições 

culturais afro-brasileiras e indígenas. Como abordado no início desta tese, a venda 

de comida de rua participa da trajetória social, cultural, nutricional e econômica de 

Salvador. Determinados tipos de atividades, como a venda no tabuleiro das baianas 

de acarajé, são hoje considerados patrimônio cultural e constituem uma herança que 

vem desde os trabalhos das mulheres ganhadeiras que se acocoravam nas vias 

públicas, esquinas e praças com quitutes e iguarias trazidas das senzalas, 

mesclando as tradições africanas, portuguesas e indígenas. 

Vimos também que, de acordo com a tradição religiosa do Candomblé na 

Bahia, atividades como a venda de acarajé e de iguarias similares estão, 

historicamente, associadas à comida ritual da religião. Conforme assegura Paim 

(2005, p. 23), “o fato de estarem associados aos orixás denota seu caráter sagrado” 

e de integração do “repertório cultural de parte da população baiana nos tempos da 

escravidão”.    Também Martini acentua o caráter sagrado do alimento: 

 

O acarajé se encontra, a partir de sua trajetória histórica, no 
cruzamento entre mercadoria palpável e consumível e um complexo 
sistema simbólico religioso que permeia os cultos afro-brasileiros, 
que o construíram como uma oferenda, sem buscar uma separação 
ou especialização que pudesse diferenciar o plano mercadológico do 
plano sagrado (MARTINI, 2007, p. 249). 
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O tabuleiro da baiana de acarajé é hoje um “cartão-postal” da paisagem 

urbana de Salvador que remonta às antigas atividades femininas de ganho, como 

pode sugerir a observação e análise das Figuras 16 e 17. 28 

 

 

Figura 16 – O tabuleiro da baiana de acarajé. Fonte: Orlando Santos/pesquisa 
de campo. Figura 17 – Vendedoras de angu no século XIX. “Angu da quitandeira 
de Debret ” Fonte: (Manoel Lima, 2001, p.2).   

 

Atualmente, as mulheres ainda dominam o comércio de certos tipos de 

produtos como o acarajé e outras iguarias típicas. 29 Até hoje, algumas vendedoras 

continuam a perpetuar esses preceitos religiosos com a mesma “senhoridade” típica 

outrora iniciada pelas “mulheres do Axé”.30 Um exemplo que representa esse 

universo de mulheres que ainda segue esses preceitos é o de Dona Edna, uma 

mulher de 59 anos que exerce o ofício de baiana de acarajé acerca de quarenta 

                                                           
28 Cabe registrar que apesar desse reconhecimento da atividade o tabuleiro da baiana não tem sido 
poupado pelas políticas de desapropriação dos vendedores de determinados espaços da cidade. Na 
edição do dia 06/09/2013, o Jornal A Tarde  faz uma reportagem sobre a decisão da Prefeitura em 
retirar as acerca de 550 baianas que trabalhavam entre as praias de São Tomé de Paripe  e do Farol 
da Barra. A notícia apresenta depoimentos que espelham a preocupação das baianas com essa sua 
relocação na orla de Salvador, já que de acordo com as novas normas da prefeitura de Salvador, com 
a relocação da orla as vendedoras que montam os tabuleiros nas areias das praias serão retiradas, 
prevendo que cerca de 80 sejam recolocadas para quiosques a serem construídos no calçadão da 
orla. O entrave é que, segundo a associação das Baianas de acarajé e vendedoras de Mingau, as 
restantes 470 profissionais do acarajé ficariam desabrigadas, uma vez que a Projeto da Prefeitura  
não contempla o número real de vendedoras existentes(ver anexo C).  
29 Sobre o assunto, Florismar Borges (2008) aponta em sua pesquisa que, apesar de existirem 
homens que trabalham na venda do acarajé, a atividade ainda é predominantemente feminina.  
30 Termo de origem Yorubá, axé (Àse) designa "energia", "poder", "força". No contexto 
do Candomblé, axé representa a força revitalizadora contida nos objetos sagrados (GUILHERMINO, 
2011). A palavra também pode ser usada para se referir ao terreiro, Ilê Axé (Casa de Axé). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Candombl%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terreiro_de_candombl%C3%A9
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anos, que será objeto de análise mais aprofundada no capítulo seguinte, “Perfis 

biográficos e experiências vividas”. 

Em sua maioria, para fritar o bolo, as baianas utilizam um pequeno fogão e 

um botijão de gás. Para além do acarajé, no interior do tabuleiro também estão os 

recheios do acarajé, como o caruru, o vatapá, o camarão, a salada vinagrete e a 

pimenta. Na parte externa, veem-se os doces, a cocada e o bolinho de estudante. 

Durante o período do trabalho de campo na Avenida Sete, identifiquei cerca de oito 

pontos de venda de acarajé, todos chefiados por mulheres, com exceção do acarajé 

de Nilson, situado no Politeama de Cima.  

A presença dessas atividades num contexto de globalização, no qual há uma 

oferta maciça e padronizada de alimentos industrializados, sinaliza para a existência 

de pessoas que ainda preferem consumir alimentos tradicionais vendidos nas ruas. 

Mostra também a prevalência da escolha do alimento tradicional nos serviços de 

alimentação considerados street food, mesmo com a expansão da comida 

“americanizada” que arrasta multidões para consumir o repertório de sabores ligados 

a estímulos decorrentes da vida moderna. O que sugere a existência de uma 

convivência negociada entre tradição e modernidade (FERREIRA FILHO, 2003; 

ELOY; REIS, 2012). 

Durante minhas incursões em campo, observei que é bastante expressiva a 

dimensão que ocupa o “sagrado” no espaço das feiras-livres e do comércio realizado 

nas ruas de Salvador: inclusive há um predomínio das ervas medicinais nesses 

espaços. Das ervas comercializadas, algumas têm funções medicinais, outras usos 

religiosos e místicos, e são preparadas em forma de banhos. Servem para purificar o 

corpo e/ou a residência.  Ao falar sobre o perfil da sua clientela, Cláudio afirma: “São 

geralmente pessoas religiosas que compram: do candomblé, católicos, da Umbanda. 

Uns compram para chá, outros compram produtos para limpeza de corpo. 

Geralmente, esses produtos medicinais aqui são mais vendidos para a parte 

religiosa, para limpeza” (Cláudio, 16/10/2012). 

As plantas no universo das religiões afro-brasileiras são usadas para 

propósitos ritualísticos e de rotina pelas comunidades de terreiros. E na medicina 

popular ou nos sistemas de crenças afro-brasileiros, as plantas detêm um duplo 

papel: sacral e terapêutico. Deste modo, o consumo de folhas e objetos de uso 
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medicinal, para obrigações religiosas, iniciações e outros ritos particulares, 

compõem uma verdadeira economia do sagrado (SOUZA, 2010). 31 

 

2.1.3 Convivências Negociadas: trabalho e relações de sociabilidades 

 

Durante a realização do trabalho de campo e os momentos nos quais 

participei do cotidiano dos meus interlocutores, constatei que as atividades que 

desenvolvem estão frequentemente atreladas a círculos sociais que envolvem 

relações de parentesco, assentes em valores como reciprocidade, companheirismo, 

vizinhança, e de trocas de auxílio.   

Machado utiliza a expressão ‘Família da rua’ para caracterizar esse tipo de 

organização de parentesco simbólico que extrapola os limites da banca e/ou da 

família doméstica. Na maioria das vezes, trata-se de agregações de vizinhos de 

banca que acabam gerando laços fortes e duradouros, muitas vezes expressos na 

formalização do compadrio (MACHADO, 2006, p. 7). 

Esses valores compõem importantes veículos que sustentam as relações 

sociais nesses espaços de comércio na medida em que servem de importantes 

auxílios para os comerciantes na execução das suas atividades.  Importa salientar 

que a vontade pelo cultivo de uma convivência solidária ficou expressa nas ações de 

entreajuda e cooperação que adotam, e na aceitação das regras de concorrência.  

Não obstante os aspectos referentes à solidariedade social existente no seio 

das populações dos comerciantes, seria ilusório, da minha parte, deixar de inserir as 

atividades que desempenham na lógica capitalista, dentro das relações de mercado. 

Ainda assim, a análise dos depoimentos leva-me a afirmar que essas atividades têm 

como elementos essenciais: a cooperação, a comunicação, a solidariedade e a 

participação.  

Observar e participar do cotidiano desses comerciantes permitiu-me visualizar 

os pontos de venda enquanto espaços de sociabilidades. Enquanto aguardam a 

clientela, eles conversam, interagem entre si, trocam ideia e dão risada. O fato de, 

em algumas dessas atividades, as práticas e as maneiras de fazer serem informais e 

dispensarem certas regras formais que seriam imprescindíveis em outros contextos 

“laborais”, permite que se trabalhe com uma indumentária mais descontraída, e que, 

                                                           
31  Sobre uma abordagem histórica da importância do comércio de objetos de cultos aos orixás assim 
como os aspectos culturais presentes nessas trocas cf. Flávio Santos (2013).    
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enquanto se exerce a atividade, se tome uma cervejinha ou se converse com 

colegas ou conhecidos.  Ou ainda, o fato de poder conhecer outras pessoas tem 

também um peso significativo para muitos desses comerciantes.   

Outro aspecto a ressaltar tem a ver com determinadas características das 

relações sociais de comensalidade e entreajuda nas quais se encontram envolvidos 

comerciantes de rua, comerciantes de estabelecimentos e clientela.32 Foi frequente 

observar os vendedores de peixes, que no geral não possuem aparelho de medição 

próprio, adentrarem folgadamente os estabelecimentos comerciais da região para 

usar a balança. Ou contarem com a anuência dos proprietários desses 

estabelecimentos ou de seus funcionários para guardar os seus meios de trabalhos. 

De igual modo, observei que é com regularidade que comerciantes de 

estabelecimentos solicitam a colaboração dos ambulantes na troca de cédulas de 

maior valor por cédulas de valores menores, no sentido de facilitar os trocos para a 

clientela.  

Observando as dinâmicas que se dão em torno do concorrido tabuleiro de 

Dona Edna, noto uma multiplicidade de eventos: pessoas ao seu redor, uns 

degustando recheados acarajés e abarás, outros à espera de serem atendidos por 

ela. Dona Edna apressava-se no atendimento com uma habilidade ímpar. Vou me 

apercebendo e me surpreendendo com as teias de relações sociais que se vão 

tecendo em torno dela e de seu tabuleiro. Reparo na multiplicidade de atores sociais 

que em sua volta gravitam, todos a ela ligados por relações sociais de freguesia, 

amizade, parentesco, solidariedade, consideração, comensalidade. São funcionários 

públicos em trânsito, seguranças de estabelecimentos, policiais militares em ronda 

pelo local, vendedores das Casas Bahia, moradores da Avenida Sete, vendedores 

ambulantes, porteiros de estabelecimentos vizinhos, garis, parentes que passam por 

ali para cumprimentá-la ou pegar algo em suas mãos. 

Durante a minha permanência ao redor do tabuleiro de Dona Edna, observo 

os momentos de interação e convivência. Foi bastante frequente ouvir os inúmeros 

cumprimentos a ela dirigidos: “Oi Dona Edna!”, “Boa tarde baiana!”, “Edna, tudo 

bem?!”. E ver Dona Edna responder: “Oi, meu filho!”, “E aí, tudo bem?”, “Oi, meu 

                                                           
32 É muito frequente entre os comerciantes o uso do termo irmão para se reportar a um colega de 
atividade. Em determinados casos, notei que esse tratamento tem a ver também com uma 
identificação de afinidades étnicas ou de classe. Esse exemplo me remete a afirmação de Machado: 
“Os anos vividos juntos e, principalmente, uma identidade social construída a partir da valorização do 
sofrimento do trabalho, são sinais frequentemente acionados” (2006, p. 79). 
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amor!”. Em torno do seu tabuleiro de acarajé, as pessoas sentam, degustam as 

iguarias comercializadas por ela, brincam, dão risada, desabafam e revelam 

aspectos das suas vidas pessoais, conversam sobre futebol ou sobre a política local.  

Lembro que, em uma dessas minhas visitas a Dona Edna, a conversa girava 

em torno da recém-eleição de Antônio Carlos Magalhães Neto (ACM Neto) como 

prefeito de Salvador, em 28 de outubro de 2012. “Edna, teu candidato ganhou?”33, 

perguntou em tom de chacota uma conhecida da baiana que passava, às pressas, 

próximo ao tabuleiro. Dona Edna respondeu: “não”. E a mulher retorquiu: “é, o meu 

também não”. Durante a conversa sobre o resultado das eleições, Dona Edna 

mostrou-se preocupada com o futuro dos comerciantes de rua da Avenida Sete na 

era ACM Neto: “vão nos mandar para os Barris”, ela disse. 

Já em outra ocasião, sentado em um banquinho que sempre me era oferecido 

por Dona Edna, observei a seguinte situação: uma vendedora de uma das famosas 

lojas de eletrodomésticos presentes na Avenida Sete se aproximou do tabuleiro da 

baiana e pediu permissão para pegar um copo de água de um enorme garrafão 

térmico que Dona Edna coloca à disposição do “público”, no qual todos os seus 

conhecidos e desconhecidos amiúde vêm matar a sede. Dona Edna lhe perguntou: 

“o que você tem minha filha? Está pálida!”. Ela, sorrindo, se aproximou ao pé do 

ouvido da baiana e disse: “ressaca”. Dona Edna soltou uma gargalhada e lhe disse: 

“pera aí que vou resolver essa sua situação”. Momentos depois, ela chamou um dos 

seus colaboradores e o orientou a ir a um barzinho próximo comprar duas cervejas. 

Outro aspecto constatado é que, não obstante a concorrência ser uma 

característica inerente às atividades comerciais, entre os comerciantes há uma 

espécie de “política da boa concorrência ou de boa vizinhança”. Para ilustrar esse 

fato, cito o caso de Quitério, cujo ponto possui fronteiras bastante tênues com o 

ponto de um concorrido tabuleiro de acarajé. Devido a essa proximidade, procurei 

saber de Quitério como era sua relação com a baiana de acarajé no que se refere à 

concorrência. Em resposta, o comerciante esclareceu:  

 

Eu tenho uma boa convivência. Porque eu sou uma pessoa que 
procuro ter boa convivência com todo mundo. É tanto que, “nego” me 
cobra para botar refrigerante aqui, mas eu não posso meter 
refrigerante porque eu estou de junto de uma lanchonete e de junto 
do acarajé que vende refrigerante. Se fosse vender refrigerante, eu 

                                                           
33 Referindo-se ao candidato Nelson Pelegrino.  
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iria vender pelo preço da tabela. O preço de uma Coca-Cola em um 
bar... Eu iria vender o mesmo preço que a lanchonete vende, mas ia 
ter problemas com o pessoal do acarajé, porque lá eles vendem mais 
caro. Eu abdiquei disso, deixei de vender refrigerante para não 
concorrer com eles. Eu vendo o meu beiju, aqui ninguém vende 
beiju. Mas, se eu for vender refrigerante, eu vou entrar na 
concorrência com quem vende refrigerante. Eu prefiro que as 
pessoas comprem meu beiju cá e vão comprar a Coca-Cola deles. 
Ela vende muito, ela vende muito mais do que eu, porque além de 
acarajé, ela vende cocada, bolinho de estudante, refrigerante, um 
monte de coisa. Mas eu não estou preocupado com ela lá. Às vezes, 
eu estou aqui sem uma pessoa e lá está cheio de gente, mas eu não 
estou preocupado com isso (Quitério, 23/09/2012). 

 

Esse depoimento de Quitério me remete a constatação de Machado “um fator 

fundamental que funciona como espécie de código de honra, que dá ordem e 

sentido as práticas sociais. Não vender o mesmo produto, significa não concorrer 

com o vizinho e manter a lealdade” (2006, p. 83). 

Ainda em relação a Quitério, observei a relação de comensalidade que ele 

estabelece com os vendedores ambulantes que deambulam pela região. Todos os 

dias a partir das cinco da tarde, Márcio, jovem vendedor ambulante de chá e café, 

passa pela banca de Quitério para deixar essas bebidas e, Quitério, por sua vez, 

aproveita para fazer trocos, trocando cédulas de maior valor por “miúdos” e moedas 

que Márcio adquire com suas vendas.   

Ora, sabemos que, para quem comercializa pequenos produtos, as cédulas 

de menor valor e as moedas são imprescindíveis. Daí que Márcio às vezes 

resmunga, mas nunca deixa de colaborar e ajudar Quitério, que, por sua vez, faz 

questão de só comprar chá ou cafezinho de Márcio. Esse exemplo me remete a 

afirmação de Machado: “Os anos vividos juntos e, principalmente, uma identidade 

social construída a partir da valorização do sofrimento do trabalho, são sinais 

frequentemente acionados” (2006, p. 79).  

Ao cair da noite, as lojas são fechadas, os comerciantes de rua e lojistas 

abandonam o local, e cessa o fluxo de transeuntes na região. A Avenida Sete se 

torna sossegada e quase deserta. 
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2.2 Cenários, Cotidiano e Memórias do Largo Dois de Julho 

 

Eram sete horas da manhã de sábado do dia 20 de outubro de 2012, quando 

cheguei ao Dois de Julho. Pretendia acompanhar o “nascimento” do comércio na 

região, observar a chegada dos comerciantes, acompanhar os rituais de instalação 

das bancas, a arrumação dos produtos e escutar os primeiros sussurros 

anunciadores do nascer do comércio nesse espaço. A movimentação começou: os 

vendedores de legumes, frutas e os peixeiros estão entre os primeiros que se 

estabelecem na Praça Inocêncio Galvão e na Rua do Cabeça. Os clientes foram 

chegando e o clima de “feira” de sábado tomou conta do espaço.  

Em quase toda extensão da Rua do Cabeça, o comércio é essencialmente 

baseado na venda de legumes, frutas, queijos, produtos ligados à culinária baiana, 

peixe e mariscos. Ainda assim, esporadicamente, um ou outro comerciante se 

arrisca na venda de alguma mercadoria ”estranha” a esse ambiente. Para além do 

comércio exercido na rua, existe, na região, o praticado em estabelecimentos: em 

mercadinhos de bens de primeira necessidade e produtos ligados à cozinha baiana, 

além de açougues, padarias, lojas de material de construção, bares e restaurantes, 

entre os quais o Porto do Moreira e o Caxixi são os mais antigos e renomados.34 

Como se pode observar nas Figuras 18 e 19, uma parcela considerável dos 

comerciantes de rua nessa região encontra-se espalhada ao longo da Rua do 

Cabeça, com suas bancas de madeira ou papelão fixadas preferencialmente em 

frente aos estabelecimentos comerciais presentes nesse espaço. Para além das 

frutas e dos legumes, peixes e frutos do mar também são comercializados na Rua 

do Cabeça. Esses produtos do mar são provenientes da Gamboa de Baixo e do Rio 

Vermelho, de um grupo composto por cerca de dez pescadores.35 

 

                                                           
34 O Restaurante Porto do Moreira foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1938 pelo imigrante 
português José Moreira e está localizado no Largo do Mocambinho. Ele começou a funcionar na Rua 
do Cabeça. Depois da morte do seu fundador, o restaurante passou a ser administrado por seus 
filhos. Cabe mencionar que o fundador do Porto do Moreira, José Moreira, é personagem de dois 
livros de Jorge Amado (Dona Flor e seus Dois maridos e Os Velhos Marinheiros), e que o célebre 
escritor foi morador da região e frequentador assíduo do restaurante.  
35 Gamboa de Baixo é uma comunidade essencialmente formada por pescadores. 
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Figura 18 – Perspectivas do comércio na Rua do Cabeça. Fonte: 
Orlando Santos/pesquisa de campo. 

 

 

Figura 19 – Perspectivas do comércio na Rua do Cabeça. Fonte: 
Orlando Santos/pesquisa de campo. 

 

Lembro que, durante as minhas primeiras incursões em campo, em meados 

de 2012, cerca de três dos integrantes desse grupo de peixeiros exerciam a 

atividade nas imediações do Forte de São Pedro. Algum tempo depois, Bernardo, 

um deles, me explicou que tinham sido retirados daquele espaço por fiscais da 

Prefeitura. Procurei saber os motivos da decisão da Prefeitura e, em resposta, ele 

confidenciou-me que ela teve como motivação as constantes reclamações dos 
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lojistas que possuíam estabelecimentos naquela região. Eles alegavam, em suas 

queixas, que havia falta de cumprimento das posturas de higiene por parte dos 

peixeiros que, após o término das suas atividades, não recolhiam devidamente o lixo 

que geravam, espalhando fedor e moscas no local.  

 

 

 

Figura 20 – Venda de frutos do mar na Rua do 
Cabeça. Fonte: Orlando Santos/pesquisa de campo. 

 

Além dos comerciantes de rua, atuam hoje nessa região, os prestadores de 

serviços, dentre os quais, destaco: os vendedores de gás, os homens do carreto, os 

flanelinhas36, os catadores de material reciclável37, e os comerciantes itinerantes 

que, durante o dia, transitam entre o Dois de Julho, a Avenida Carlos Gomes, a 

Avenida Sete e o Campo Grande. Dentro desse grupo, destacam-se: os vendedores 

de café, vendedores de mingau, milho, pamonha, vendedores de picolé, de bala e 

cigarros. Observei ainda a presença de outros atores, que designo de “externos”: os 

transeuntes, os policiais, os fornecedores de mercadorias às lojas e os 

automobilistas. 

Saindo da Rua do Cabeça em direção ao Largo Dois de Julho, constatei a 

existência de uma dúzia de barracas e boxes erguidos em torno da Praça Inocêncio 

Galvão. De acordo com os depoimentos colhidos, numa das últimas reformas 

                                                           
36 Jovens arrumadores de vagas, lavadores e guardadores de carros. 
37 Observei que uma parcela considerável dos catadores é de moradores de rua que habitam essa 
região do Centro Antigo, sendo uns usuários de craque e outros não. 
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efetuadas no Largo Dois de Julho, a Prefeitura Municipal, na tentativa de 

formalização dos comerciantes da região, indicou essa área para o exercício do 

comércio. Nesse espaço, conforme as Figuras 21 e 22 procuram retratar, se vende, 

dentre outros produtos, frutas, tempero verde, camarão seco, coco ralado, azeite de 

dendê, aipim, ameidoim, ervas e produtos medicinais relacionados à religiosidade 

afro-brasileira. 

 

 

Figura 21 – Anúncio de produtos típicos da culinária local na Praça Inocêncio Galvão. 
Fonte: Orlando Santos/pesquisa de campo.  
Figura 22 – Boxes na Praça Inocêncio Galvão. Fonte: Orlando Santos/pesquisa de 
campo. 

 

Nessa região, encontram-se a barraca “de frutas” de João Renam e a barraca 

“de coco ralado” de Paulo, assim como as duas bancas que vendem ervas e plantas 

medicinais.  Uma delas pertece a Cláudio.  

 

 

Figura 23 – Exposição de produtos medicinais e mágico-religiosos. Fonte: Orlando 
Santos/pesquisa de campo. 
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No Largo do Mocambinho, também conhecido como Largo das Flores, a 

venda de rosas e flores é realizada por cerca de uma dúzia de vendedores que 

ocupa os boxes. Em vésperas da Festa de Iemanjá, do Dia das Mães e de outras 

datas festivas se dá uma grande afluência de fregueses à procura de rosas e flores 

para suas oferendas e presentes, sem contar com a compra diária que garante a 

esses boxes uma freguesia constante.  

 

 

Figura 24 – Boxes de flores na Rua do 
Cabeça. Fonte: Orlando Santos/pesquisa de 
campo. 

 

De acordo com os depoimentos de comerciantes e moradores do Largo, trata-

se de uma prática antiga que sobreviveu ao tempo.  Sobre a origem dessa atividade, 

Antônio, comerciante e morador da região, contou: 

 

Havia dois lugares onde se vendiam as rosas e as flores. Um ali 
onde tem a saída do Procon, onde vendiam o buquê das rosas para 
casamentos, até as que usavam para ornamentos fúnebres, e havia 
também o pessoal que vendia nas latas, ficavam debaixo de uma 
cobertura que vendiam a um preço mais barato. Minha mãe saía de 
casa sábado para comprar flores para aromatizar a casa. Naquela 
época, era difícil esses aromatizantes, eram as rosas que colocava 
dentro de casa para ficar cheirosa (Antônio Pinheiro, 21/11/2013). 

 

Ao cair da noite, a região toma uma feição mais boêmia, em função dos 

estabelecimentos que abrem ou funcionam nesse horário (bares, restaurantes, 

motéis, clubes noturnos). Minhas observações me permitiram constatar que, durante 
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a noite, esse espaço se reconfigura e deixa que “outros” atores sociais tomem conta 

dele. Dentre esses atores, se destacam moradores de rua e pedintes, coletores de 

material reciclável e vendedores ambulantes das mais variadas espécies: de 

amendoim, de ovos de codorna, de queijinho, de caldo de sururu.  

Crianças, jovens e adultos de ambos os sexos compõem esse “exército” de 

vendedores que comerciam na região após o cair da noite. A atividade desses 

comerciantes consiste em efetuar repetidas voltas pelos bares da Avenida Carlos 

Gomes, do Largo Dois de Julho e da Rua Direita da Piedade, e oferecer, aos 

clientes, petiscos como amendoim cozido, ovo de codorna, queijo coalho, caldos. 

Conforme indicam as figuras 25 e 26.   

 

  

            Figura 25 crianças negras no comércio de rua. Figura 26 vendedor de queijinho  
            no Centro Antigo.Fonte: Orlando Santos /pesquisa de campo. 

 

 

Até aqui, descrevi o atual cotidiano do comércio de rua no Largo Dois de 

Julho. Na seção seguinte, apresento elementos referentes às histórias e memórias 

do comércio de rua nessa região, Dois de Julho de “outros tempos”. 

 

2.2.1 Entre Memórias e Nostalgias: como era o Dois de Julho? 

  

Sabe-se que, enquanto espaços de comércio, as feiras há tempos estão 

presentes no cotidiano dos assentamentos humanos e, desde então, desempenham 

a função não apenas de recinto onde se desenrolam as trocas, mas também como 

lugares de sociabilidade. Sob sua forma elementar, diz Braudel (2009, p. 14), as 
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feiras vão sobrevivendo e, em dias fixos, ante nossos olhos, reconstituem-se nos 

locais habituais de nossas cidades, com suas desordens, sua afluência, seus 

pregões, seus odores violentos e o frescor de seus gêneros. Se esse mercado 

elementar, igual a si próprio, se mantém através dos séculos é certamente porque, 

em sua simplicidade robusta, é imbatível, dado a qualidade dos gêneros fornecidos, 

trazidos diretamente das hortas e dos campos de cercanias.  

Todavia, não obstante o relevante papel de assegurar o abastecimento de 

alimentos e bens de consumo, seu caráter cultural tende, cada vez mais, a ser 

relevante para as sociedades atuais. Dessa forma, através das suas configurações, 

os lugares de comércio abrem possibilidades para outros usos (de lazer, de 

apropriação de espaços) e relações que não se resumem somente à compra e à 

venda de mercadorias (FREIRE, 2010).   

Entretanto, cada cidade tem seu próprio estilo. Se se aceitar que a relação 

entre coisa física, a cidade, sua vida social, seu uso e representação, suas 

estruturas, forma um conjunto de traços constantes, então se vai concluir que, em 

uma cidade, o físico produz efeitos no simbólico: em suas escrituras e 

representações. E que as representações feitas da urbe, do mesmo modo, afetam e 

conduzem seu uso social, modificando a concepção do espaço (SILVA, 2011, p. 

XXIV).  

Aqui abro um parêntese para lembrar que, embora a temática das feiras não 

seja propriamente o objeto de estudo desta tese, é quase impossível falar sobre as 

dinâmicas do comércio de rua em Salvador sem fazer referência às emblemáticas 

feiras-livres da cidade. Dentre essas feiras, destaca-se a de São Joaquim e as duas 

feiras que a antecederam, as extintas Feira do Sete e Feira de Água de Meninos.  A 

Feira de São Joaquim surgiu em decorrência dos incêndios de 05 e 09 de setembro 

de 1964, que culminou com a extinção da antiga Feira de Água de Meninos 

(detalhes do cotidiano dessa extinta Feira podem ser vistos na Figura 27).  

O espaço onde atualmente funciona a Feira de São Joaquim seria utilizado 

como um paliativo até que o Governo reconstruísse a Feira de Água de Meninos no 

mesmo local onde funcionava anteriormente. No entanto, com o passar do tempo, os 

feirantes foram se estabelecendo no novo local e assim São Joaquim foi tomando 

corpo. Atualmente, encontra-se em curso um processo de intervenção para o seu 
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tombamento como Patrimônio Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).38 

 

 

Figura 27 – Aspecto do Mercado de Água de Meninos em 
maio de 1952. Fonte: IBGE.39 

 

A Feira de São Joaquim está localizada na cidade baixa no bairro da Calçada, 

e situa-se um pouco antes da entrada do terminal marítimo de onde partem os 

ferryboats com destino à Ilha de Itaparica. Deve-se ressaltar seu papel no 

abastecimento de gêneros para uma significativa parcela da população na cidade de 

Salvador, inclusive o fato de servir de fonte de abastecimento para muitos dos 

comerciantes que praticam o comércio de rua em vários pontos da cidade. 

Dados recentes apontam que a Feira acolhe cerca de 8.000 a 8.500 feirantes 

em mais de quatro mil boxes, que vendem alimentos típicos, temperos, artigos 

religiosos – principalmente ligados à religiosidade afro-brasileira –, artesanato de 

palha e cerâmica, frutas, verduras, legumes, carne, peixe e até animais vivos, 

trazidos de diversas partes do Estado, principalmente do Recôncavo Baiano. A Feira 

também abriga pequenos restaurantes. 

A Feira ganhou ainda mais visibilidade depois que exposições de fotografias e 

gravações de documentários e filmes foram feitas. Depois de algum descaso e "vista 

grossa" dos órgãos públicos municipais face ao seu estado de degradação, e após 

                                                           
38 Sobre São Joaquim, ver Paim (2005) e Souza (2010). 
39  https://www.facebook.com/groups/nossobairro2dejulho/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/nossobairro2dejulho/?fref=ts
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quase 50 anos, a Feira passou por um plano emergencial de reforma da 

infraestrutura básica e de reorganização.    

Durante a pesquisa de campo, constatei que existem redes que ligam os 

vendedores do centro a outros de outros pontos da cidade, como os da Feira de São 

Joaquim com os da Sete Portas e da Estrada Velha do Aeroporto. Isso me levou a 

fazer algumas incursões por esses lugares que, embora não fossem o meu campo 

empírico, eram importantes como referência para o comércio de rua do Centro 

Antigo. Geralmente, são lugares de abastecimento dos comerciantes de rua 

retalhistas, das baianas de acarajé, dos vendedores de raízes medicinais e de 

produtos religiosos, dos baleiros e dos vendedores de outros quitutes.  

É na Feira de São Joaquim que Dona Edna compra os produtos para 

confecção do acarajé, e é onde Cláudio, outro deles, compra as plantas e raízes que 

comercia no Largo Dois de Julho. É também numa das suas muitas bombonieres 

que João, um terceiro interlocutor, compra os doces e balas para abastecer a sua 

pequena banca no Dois de Julho. Minha primeira incursão à Feira São Joaquim foi 

numa manhã de sábado em finais de 2012. A visita coincidiu com um dia de intensa 

chuva em Salvador, o que não me impediu de continuar com a minha intenção de 

visitá-la e de praticar meu intento. 

 

 

Figura 28 e Figura 29 – Cotidiano dos espaços de venda em São Joaquim. 
Fonte: Orlando Santos/pesquisa de campo. 

 

Cheguei por volta das oito horas da manhã, sendo o sábado “o dia de feira”, a 

movimentação era já intensa. Na parte exterior até o portão de entrada da Feira, 

comerciantes em bancas improvisadas no chão aliciavam a clientela, oferecendo 
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frutas, tempero verde, saco plásticos para compras, utensílios para cozinha. Esse 

cordão de vendedores de frutas, legumes e tempero verde se estende até a parte 

interior do portão. Ainda na parte exterior do portão que dá entrada à Feira, me 

deparei com duas jovens mulheres que aparentavam ter vinte e poucos anos e 

comercializavam iguarias, dentre as quais, bolos de carimã, bolo de aipim, beiju, 

pamonha, todas envolvidas em folhas de bananeira e assadas em forno à lenha.  

Aproximei-me das duas, perguntei o preço dos quitutes e comprei um pedaço 

de bolo de aipim. Enquanto degustava a deliciosa iguaria, puxei conversa com as 

jovens, elogiei o produto que comprei, e indaguei de onde provinham as deliciosas 

iguarias que comercializavam. Elas me contaram que são elas mesmas que as 

confeccionam, e que as receitas haviam aprendido com as mães e, que essas, por 

sua vez, teriam recebido tais ensinamentos das suas avós. Questionei, também, se 

vendiam sempre naquele lugar e de qual região da cidade provinham. Em resposta, 

elas afirmaram serem moradoras da Estrada Velha do Aeroporto e disseram também 

que se deslocavam à Feira apenas nos finais de semana. Terminei de comer o 

pedaço de bolo de aipim, me despedi das duas vendedoras e adentrei na Feira.  

Caminhei até o final de um dos corredores centrais e, já bem no fim, me 

deparei com uma barraca contendo uma enorme quantidade de plantas e raízes 

medicinais. Entretanto, o que mais me chamou atenção foi um painel enorme que 

havia no cimo da construção da barraca, cuja foto me era bastante familiar. Tratava-

se da imagem de uma vendedora do mercado de São Paulo, um dos mercados mais 

emblemáticos de Luanda. Parei para observar, cheguei mais perto, e o proprietário 

da barraca, observando a minha curiosidade, aproximou-se de mim. Cumprimentei-o 

e me apresentei como um estudante angolano. O Senhor Lázaro, o proprietário da 

barraca, ficou encantado e, com o sorrisinho, questionou-me se eu reconhecia o 

cenário da foto. Respondi que sim, que se tratava do Mercado de São Paulo, em 

Luanda.  Ele falou, então, sobre a origem da imagem, afirmando que tinha muito 

orgulho de ter aquela foto ali, pois era a última sobrevivente da exposição fotográfica 

de Sérgio Guerra.40 

 

                                                           
40 A exposição fotográfica “Lá e cá: um encontro de São Paulo com São Joaquim”, do publicitário, 
fotógrafo e produtor cultural Sérgio Guerra, com 438 fotografias, em tamanhos variados, espalhadas 
ao longo de 34 mil metros quadrados, buscou retratar o cotidiano de duas feiras-livres bastante 
semelhantes: a de São Joaquim, em Salvador, e a do Mercado São Paulo, em Luanda, Angola.  A 
exposição permaneceu na Feira de São Joaquim de 18 de janeiro a 19 de fevereiro de 2006. 
Reproduções das fotografias expostas podem ser encontradas em Guerra (2006). 
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Figura 30 – Exposição de Sérgio Guerra na Feira de São 
Joaquim. Fonte: (GUERRA, 2006).  

 

A conversa prosseguiu e perguntei ao Senhor Lázaro há quanto tempo 

exercia a atividade.  O comerciante me contou que trabalhava na atividade acerca 

de quarenta anos, e que veio para São Joaquim depois da extinção da antiga Feira 

de Água de Meninos, local onde trabalhava, e desde então ficou. Com traços 

indígenas, tendo 65 anos, conversador e atencioso, Senhor Lázaro é casado e pai 

de quatro filhos. Ele me confidenciou ter aprendido o conhecimento das ervas com 

os pais. Senhor Lázaro carrega o nome do santo católico que cura as enfermidades 

e que, no Candomblé, tem correspondência com o Orixá Omulu, entidade associada 

à varíola e às doenças contagiosas.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Orix%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Var%C3%ADola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_contagiosa
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Figura 31 – Plantas e folhas medicinais. Fonte: Orlando Santos/pesquisa de campo. 
Figura 32 – Anúncio de artigos religiosos. Fonte: Orlando Santos/pesquisa de campo. 

 

Durante o período em que permaneci junto à barraca do Senhor Lázaro, foi 

possível constatar que ela é bem concorrida e que ele não se limita a vender os 

produtos. Ele fornece aos clientes informações detalhadas sobre a utilização de 

cada planta ou erva, ou como ele próprio afirmou “somos praticamente médicos, 

aprendemos a profissão com nossos pais, isso é de raiz”. Sua atividade começa às 

seis horas da manhã e termina às cinco da tarde. Trabalha de segunda-feira a 

sábado e raramente aos domingos, pois aproveita para dedicar esse dia da semana 

para estar com a família.   

No interior da Feira, além dos legumes, frutas, tempero verde, animais, peixe 

e mariscos, estão as diversas barracas especializadas em produtos usados na 

confecção de pratos e iguarias baianas (acarajé e abará, vatapá, caruru, moqueca, 

bolo de aipim, sarapatel, dentre outros). Chama a atenção, a presença de inúmeras 

barracas que comercializam produtos relacionados ao Candomblé e à Umbanda.  

 

2.2.2 Não Tinha quem não ia à Feira do Dois de Julho 

 

Sobre o Largo Dois de Julho, importa assinalar que se trata de um bairro 

conhecido por fazer parte do núcleo antigo da cidade de Salvador, com uma 

composição que carrega ainda determinados traços que lembram a “colônia”.  Seja 

pelas marcas da sua construção arquitetônica: com casarões antigos, solares 

tradicionais e igrejas séculares, como o Museu da Arte Sacra, seja pelos nomes dos 

becos e ruas que documentam detalhes da história da cidade.41 

Localizado na parte alta do Centro Antigo de Salvador e fundado na segunda 

metade do século XIX, seu batismo registra a data da independência da Bahia.42 O 

Largo está limitado pela Avenida Carlos Gomes e pelo Largo dos Aflitos, incluindo as 

ruas do Sodré, Areal de Cima e Areal de Baixo, 43 Cabeça, 44Democratas, e becos e 

ruelas adjacentes (ver mapa na Figura 33).  

                                                           
41 Denominações como Beco do Mingau, Ladeira da Preguiça e Rua do Cabeça fazem eco e 
rememoram o contexto do trabalho de ganho nas ruas de Salvador (BORGES,2001). 
42 Ocorrida em 2 de Julho de 1823. 
43 A rua Areal de Cima esta localizada entre a rua do Sodré e o Largo dois de Julho. A Areal de Baixo 
Areal de Cima e o Largo dois de Julho. 
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Figura 33 – Mapa da localização do Largo Dois de Julho. Fonte: internet. 

 

Os acontecimentos históricos marcantes, a arquitetura antiga, as atividades 

comerciais de varejo e de rua, os estilos de sociabilidade peculiares reforçam a 

construção simbólica da sua imagem como a de um bairro “típico” de Salvador.  

 

                                                                                                                                                                                     
44 A respeito da origem da denominação rua do cabeça Dorea (2006) aponta que no período da Bahia 

colonial, a matança do gado se fazia nas imediações do mosteiro de São Bento e o comércio  dos 

seus subprodutos espalhava-se por diversas ruas ali por perto, em açougues ou simples  tabuleiro. 

Os currais, no ano de 1757, segundo descrição da Freguesia de São Pedro, localizavam-se na praça 

da piedade (...) naquela via, que ainda hoje existe, embora  rebatizada como rua do Cabeça, as 

‘fateiras’ costumavam expor nas portas dos açougues ou ao lado dos tabuleiros, espetadas em varas, 

numa cabeça de boi, de onde decorre o batismo rua da cabeça, como a encontramos registrada, em 

1866, pelo historiador Mello Moraes (DOREA, 2006, p. 154-155) 
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Figura 34 e Figura 35 – Visão panorâmica da Rua do Cabeça em períodos diferentes. 
Fonte: internet. 

 

No decorrer da sua existência, o bairro passou por inúmeras reformas. Os 

primeiros reparos no Largo tiveram início na gestão municipal de Neves da Rocha, 

mais precisamente entre os anos de 1938 e 1942. Ao passo que as últimas 

remodelações no Largo estiveram a cargo do projeto de reurbanização da 

administração do prefeito Antônio Imbassahy, entre os anos 1997 e 2000. Nas 

Figuras 34 e 35, podem-se constatar os contrastes entre a paisagem e a arquitetura 

atual e a original do bairro, particularmente as efetuadas na Praça Inocêncio Galvão 

(BORGES, 2001). 

 

 

Figura 36 e Figura 37 – Passado e presente, Praça Inocêncio Galvão. internet.45 

 

                                                           
45 Fonte: https://www.facebook.com/groups/nossobairro2dejulho/?fref=ts 

https://www.facebook.com/groups/nossobairro2dejulho/?fref=ts
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Essas reformas tiveram impacto no comércio de rua desenvolvido no Largo, 

dentre elas merece destaque a reorganização e reconfiguração do forte comércio 

feirante que existiu ali. Apesar das inúmeras reformas efetuadas, a região do Dois 

de Julho não perdeu, na totalidade, as tradicionais atividades de comércio de rua, 

uma prática antiga no bairro. Portanto, não sendo o comércio de rua uma atividade 

recente nesse espaço, notícias sobre a existência de pontos de comércio de rua 

nessa região já figuram em jornais da primeira decáda do século XX. 46 

Aliás, importa assinalar que, em trabalhos sobre os cantos e ganhadores no 

século XIX, Mattos (2008) e Reis (2008) têm apontado que, no período, havia uma 

forte presença demográfica de ganhadores que trabalhavam e residiam na região. 

Pode-se observar nas Figuras 36 e 37, o trabalho de ganhadores exercendo 

atividades de aguadeiro.47 

 

 

 

Figura 38 – Aguaceiros na extinta fonte do Largo Dois de Julho. 
Figura 39 – Aguaceiros no Largo Dois de Julho.48  

 

Nos discursos de origem exógena, particularmente nas inúmeras notícias 

publicadas pela imprensa soteropolitana, são abordadas as histórias e o cotidiano do 

                                                           
46 Trata-se de dois artigos. O primeiro, publicado pelo jornal A Cidade (1917), intitulado “As 
vendedeiras de cocada no Cabeça”, aborda o cotidiano das mulheres vendedoras de cocada na Rua 
do Cabeça. O segundo, “Os Aspetos feios da Urbs – Vestígios da colônia” (1918), deflagra duras 
críticas ao comércio nas ruas de Salvador, particularmente aquele praticado na então “Feira do Dois 
de Julho”. Sobre a análise desses artigos, ver Sanches (2013).  
47 Carregadores de água que vendiam e forneciam água para o consumo domestico.  
48 Fonte:  https://www.facebook.com/groups/nossobairro2dejulho/?fref=ts 

 

 

https://www.facebook.com/groups/nossobairro2dejulho/?fref=ts
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Dois de Julho. A título de exemplo, na sua edição de 20 de julho de 1987, o jornal 

Tribuna da Bahia, num tom nostálgico, noticia: “Largo 2 de Julho, página rica da 

história”.  

O artigo começa por abordar as transformações ocorridas no Largo, evocando 

os tempos da Belle Époque, na qual a região era considerada como um dos espaços 

mais centrais de Salvador, albergando algumas das famílias mais tradicionais da 

cidade. Ele era frequentado por pessoas ligadas ao ciclo artístico e o da 

intelectualidade “baiana” da época. Figuras como o poeta Castro Alves e o escritor 

Jorge Amado são apontados como “antigos” ilustres frequentadores e moradores do 

bairro. A existência da Boate Azul, do Clube Fantoches e do restaurante Porto do 

Moreira contribuiu para atrair esse público. 

Mas o aspecto da referida notícia que interessa aqui reter é a menção que faz 

ao fato de o Dois de Julho ter se notabilizado, ao longo dos tempos, como sendo um 

dos principais pontos de comércio de carnes, aves, pescados, mariscos, temperos 

frescos, venda de flores, ingredientes, geralmente vendidos em plena rua, da 

culinária baiana, como: aipim, tapioca, dendê, gengibre, tempero verde, feijão 

fradinho, castanha, amendoim e camarão seco; e da comida sertaneja, como: carne 

do sol, sarapatel, fato e mocotó. A propósito, uma moradora do bairro, afirma:  

 

Tratando-se do Largo, tinhamos uma boa feira. O peixeiro Vavá, 
muito atencioso, Dona Maria do Beco do Mingau, aquele beco que 
fica perto do Sodré, onde hoje há uma loja de animais, na esquina 
que sai no Areal de cima, fazia um mingau muito saboroso. Os 
verdureiros eram quase todos Sergipanos, vinham à porta com 
tabuleiros e cavalete, a dona-de-casa anotava as compras e pagava 
no fim de semana49 

 

Assim, o Dois de Julho tem sido bastante referenciado por albergar um 

comércio de rua e vajerista bastante diversificado. As memórias dessas formas 

“tradicionais” de comércio (venda de quitutes, comidas típicas, frutas e legumes, 

plantas e raízes, animais), outrora bastante pujante na região, estão presentes no 

imaginário coletivo dos soteropolitanos e são rememoradas não só por moradores e 

frequentadores.  

As narrativas sobre a presença de atividades comerciais de rua, ao longo dos 

tempos, estão de igual modo presentes nos discursos de comerciantes recolhidos no 

                                                           
49  Maria Julieta Costa, moradora do Dois de Julho (apud BORGES 2001, p. 117).     
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decorrer do trabalho de campo. Sobre o assunto, João, comerciante na região 

acerca de quarenta anos, lembra o tempo em que se estabeleceu no Dois de Julho e 

da Feira Grande que ainda alcançou: 

 

Quando eu cheguei aqui, em 1970, aqui no Largo Dois de Julho era 
tudo diferente, mudou tudo, colocaram pavimento novo, agora é tudo 
legalizado. Antigamente no Largo Dois de Julho tinha uma feira, 
depois acabou e aí modificou a praça toda. Vendia-se tudo. Era uma 
feira que vendia verdura, fruta, um bocado de coisa a feira vendia. 
Ela abastecia praticamente toda essa região aqui. Depois a feira 
acabou e começaram a aparecer os bares, as padarias (João 
29/09/2012). 

 

Cláudio, outro comerciante entrevistado, fala também sobre as modificações 

do espaço público ao longo dos anos e sobre as alterações da antiga feira do Largo: 

 

Sobre o Largo Dois de Julho, antigamente era uma feira. A que eu 
alcancei. Saía daqui onde se encontra a minha barraca até ali na 
sinaleira próximo ao prédio do Procon, na saída do Dois de Julho 
para Carlos Gomes. Depois terminou essa feira, e entrou outra, daí 
diminuiu e ficou daqui até ali em cima. Depois modificou de novo e 
ficou essa que você tá vendo aí, sem qualidade. Quando ela foi 
modificada, eu era ainda garoto. Deve ter mais ou menos uns trinta 
anos. Era mesmo feira de verdade, que as pessoas ganhavam 
mesmo dinheiro. (Cláudio, 16/10/2012). 

 

Nos depoimentos, os dois comerciantes ressaltaram, muitas vezes em tom de 

nostalgia, o período no qual o comércio na região tinha as feições e dimensões de 

uma feira-livre que inicialmente funcionava diariamente, e posteriormente passou a 

funcionar um dia por semana até ser “extinta”, pelo menos nos moldes de feira-livre.  

Aliás, na narrativa de Cláudio, a feira que continua a existir “ficou essa que você tá 

vendo aí, sem qualidade”. 

Como observei no depoimento de Cláudio e também no de outros 

comerciantes da região com os quais conversei, essas reformas tiveram impacto 

negativo no comércio de rua desenvolvido no Largo. Dentre essas transformações, 

merece destaque a extinção da feira que existiu no Largo, acerca de quarenta anos 

atrás. Uma das últimas reformas previa a formalização do comércio anteriormente 

praticado nos moldes de uma feira-livre, com a criação de barracas e a formalização 

de uma parcela dos feirantes, muitos dos quais atualmente são proprietários dos 

pequenos mercadinhos da região.  
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De lá para cá foi descendo, foi caindo. Foi sofrendo várias 
modificações, foi mudando de prefeito, foi mudando, foi 
enfraquecendo também mais as vendas aqui. Aqui, o comércio era 
forte em geral, era muito bom, mas, devido essa mudança de 
prefeito, começaram a fechar a rua e aí foi enfraquecendo o 
comércio (Cláudio, 16/10/2012). 

 

Antônio Pinheiro, morador e comerciante na região, lembrou o cotidiano da 

Feira que ele também alcançou. Ele falou dos produtos que ali eram 

comercializados, sobre a relação entre comerciantes e fregueses, e das suas 

experiências do viver a Feira: 

 

Aqui no Largo existia aquela venda de tabuleiro em que a pessoa 
conhecia quem vendia o produto, porque não era um produto 
qualquer, era um produto selecionado. Eles, os comerciantes, iam à 
Feira Grande e traziam produtos de boa qualidade para ser vendido. 
Todo mundo aqui vinha e comprava nas mãos deles, porque eram 
produtos que não ofereciam nenhum prejuízo à saúde e era bonito. 
Porque, você tinha um produto selecionado, bem arrumado no 
tabuleiro e isso despertava a atenção das pessoas e, às vezes, você, 
mesmo não precisando, acabava por comprar. Tudo isso, para 
manter viva a feira que era também a cultura e para se socializar 
com as pessoas. Havia uma troca de conversa, havia um diálogo 
entre vendedores e compradores. A feira servia como um pretexto 
para um encontro, então você fazia quase que uma higiene mental. 
Eu tive o prazer de vivenciar nesse bairro pessoas que criaram as 
suas famílias, criaram filhos, tudo a partir da feira. O vendedor 
conhecia todos os seus clientes. Nós que chegamos aqui e já os 
encontramos, começamos a crescer no bairro, éramos bem tratados 
por eles.  Eles tinham um cuidado em saber quem era quem. Porque 
todo mundo praticamente se conhecia, era uma região pequena, mas 
para a gente, essa região pequena parecia o nosso mundo, o espaço 
que a gente vivia (Antônio Pinheiro, 21/11/2013). 

 

O espaço da feira e do comércio de rua adquire, nesses relatos, um elevado 

significado simbólico para a memória do bairro e no imaginário social dos seus 

habitantes. Questionado sobre a proveniência dos comerciantes da Feira do Dois de 

Julho, Cláudio, comerciante que possui longa vivência na região, revelou que, 

 

Alguns eram mesmo comerciantes daqui do bairro, e outros eram os 
meninos que viam com os pais, viam e aprendiam. Aprendeu a 
trabalhar e herdou do pai, da mãe. Os pais se aposentaram e passou 
para os filhos que ficaram trabalhando. Como eu mesmo, eu herdei 
da minha avó, eu aprendi com minha avó. Quando ela faleceu, eu dei 
continuidade. É a raiz, né? (Cláudio, 16/10/2012).  
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Sobre a composição da Feira do Dois de Julho em termos étnico-racial, 

maneiras de ser e de estar desses indivíduos e as relações sociais estabelecidas, 

Antônio afirmou:  

 

Eram pessoas humildes! Havia uma predominância negra. Mas, 
quando se percebeu que o mercado era promissor, começou a ter 
uma concorrência. Então foram entrando outros grupos também e 
alguns foram ficando velhos e a família às vezes não tinha vontade 
de continuar. Pessoas simples, mas muito respeitadas por seus 
clientes. Não eram pessoas que faziam nenhuma extravagância. 
Homens comuns que tinha também o prazer de se alimentar. 
Quando vendiam também ficavam satisfeitos, se realizavam. Após 
um dia de boas vendas, alguns cantavam, tocavam instrumentos. 
Não era nenhuma arruaça, a gente observava que aflorava vida e 
esperança.  Pessoas que criavam seus filhos, alguns, só porque 
eram negros, o pessoal chamava de Pelé.  Eram pessoas 
prestativas, não vendiam só por vender. Se você precisasse trocar 
um dinheiro, se você precisasse de uma ajuda para ajudar nas 
compras... Mas ainda assim, eles foram bastante perseguidos, a 
perseguição foi muito grande. Falava-se que a feira sujava o 
ambiente, mas ao invés de só reclamar... nunca colocaram cestas. 
Eram pessoas que vinham das redondezas ou de outros lugares, de 
outros bairros (Antônio Pinheiro, 21/11/2013). 

 

A presença constante e viva da feira nas narrativas dos atuais comerciantes 

assim como dos moradores antigos do Largo Dois de Julho leva-me a sugerir que 

esse espaço de comércio e de sociabilidades constitui um importante elemento que 

documenta a própria história do bairro. A feira representa o bairro, a sua memória, a 

sua história, e um dos comportamentos considerados específicos dos moradores: ir 

à feira. Quando questionados sobre como era o Dois de Julho, um dos principais 

aspectos ressaltados é o comércio do bairro.   

Outro aspecto que transparece nas relações sociais entre comerciantes diz 

respeito à forma como eles se mobilizam perante situações de óbito e doenças de 

algum colega com quem mantêm relações de amizade, ativando redes de 

solidariedade para auxiliá-lo. Essa situação ficou patente no depoimento dado por 

Cláudio, numa das minhas visitas. Eram cerca de dez horas da manhã do dia 13 de 

dezembro de 2013, quando cheguei ao Dois de Julho e encontrei Cláudio varrendo o 

passeio que fica em frente à sua barraca. Cumprimentei-o com um aperto de mão e 

lhe perguntei: “chegou agora, foi?”. Cláudio respondeu: “é, rapaz, acabei de chegar”. 

Eu retorqui, em tom de brincadeira: “tá chegando tarde, hein?”. Cláudio respondeu:  
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É, rapaz, estou com dois meninos para tomar conta. Minha mulher 
morreu tem três meses. Morreu de repente. Ela tinha 48 anos, estava 
na sala sentada a ver televisão e teve um ataque cardíaco e morreu. 
Eu estou com dois meninos um de dezessete e a outra de vinte que 
se separou e está aqui comigo. Tem vinte anos, mas a cabeça ainda 
é de criança.  Passei por essa dificuldade, e o pessoal da Igreja não 
me ajudou em nada. Ajuda você às vezes encontra mais do povo 
aqui fora, o povo aqui fora é mais unido. Assim que a minha esposa 
morreu, um colega aqui me deu mil reais e outro novecentos reais, 
sem eu pedir. O povo da Igreja só dá valor quando você tá ali com o 
microfone nas mãos a pregar. Mas, fora isso, não vejo muita união. 
Aqui, o povo é mais unido. Por isso, acho que [não] deve ter 
discriminação, nem preconceito. Cada um tem de respeitar a religião 
do outro, a crença do outro (Cláudio, 13/12/2013).  

 

Algumas formas de interação e laços de sociabilidade que observei, durante o 

período de pesquisa de campo, sugerem uma extensão dos laços de solidariedade, 

das redes de vizinhança e das relações de apadrinhamento cultivadas nos bairros 

“populares” de Salvador. Ao fazer referência a esse aspecto, João afirmou: “A vida é 

assim, quem faz o bem não perde nada. Amanhã você pode precisar. Nessa vida a 

gente tem que ter união. Devemos estar unidos” (João, 29/09/2012). A ideia contida 

no depoimento de João aponta para importância dessas redes de relações sociais 

enquanto fonte de suporte social.  

Outro aspecto relevante, presente nas narrações dos comerciantes e 

moradores entrevistados, diz respeito à ideia, quase consensual, de uma atual 

“decadência” do bairro Dois de Julho. São apontados vários fatores como 

justificativa para a situação de degradação do bairro. Para alguns, o declínio é 

consequência do comércio de rua efetuado por barraqueiros e camelôs, do 

crescimento de pedintes e moradores de rua que se instalaram na região: 

“antigamente, podíamos ter uma ampla visão da praça, o que hoje não é possível 

por causa do amontoado de barracas [...]. Isso alterou o nível social do bairro, e o 

intelectual também acabou sendo atingido” 50  

De acordo com essa corrente, a presença desses novos “inquilinos” originou a 

retirada de muitas famílias para melhores moradias, casas mais modernas, 

apartamentos que oferecem o conforto que já não se tinha no Dois de Julho. Essa 

nostalgia dos tempos auréos do bairro está patente num dos depoimentos feito pelo 

dono de um “tradicional” restaurante da região: 

                                                           
50 Alberto Luiz da Silva Viana, morador do Dois de Julho   cf.  Borges, 2001, p. 111 
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O número de barracas e de camelôs que aumentou 
consideralvelmente e a falta de limpeza foram mudanças 
lamentáveis. O Largo Dois de Julho mudou muito, era um lugar 
bonito. Os antigos moradores pintavam as casas regularmente, 
famílias de trato residiam ali. Aos poucos, entre 1977 e 1980, foi 
acontecendo a evasão de algumas famílias que se mudaram para 
bairros como Caminho das Árvores, Itaigara, e tanto a paisagem 
quanto ao ambiente foram se degradando. As boas casas de 
antigamente tornaram-se pensionatos. Hoje, estão envelhecidas e 
descuidadas, há muito hotel, comércio de bebidas, travestis 
transitando. O centro da cidade nunca mais será o mesmo (apud, 
BORGES, 2001). 

 

Em 2008, a Prefeitura elaborou um plano para a criação denominado Santa 

Tereza, abrangendo parte significativa do bairro Dois de Julho.   Esse plano previa 

ações de reurbanização de encosta e logradouros públicos, relocação de 

ambulantes, implantação de espaços de convivência, mobiliário urbano e 

estacionamentos, qualificação do sistema viário, da acessibilidade, do transporte e 

da iluminação pública. A Prefeitura justifica a intenção de reorganizar a mobilidade e 

ordenar os espaços públicos, objetivando o desenvolvimento do turismo e a 

dinamização do comércio. No entanto, não fez nenhuma consulta aos moradores ou 

promoveu qualquer debate com os comerciantes e frequentadores do bairro, 

tampouco previu a adoção de instrumentos de proteção e inclusão socioespacial das 

populações vulneráveis e de medidas para inibir a especulação imobiliária 

(MOURAD; FIGUEIREDO; BALTRUSIS, 2014, p. 446-447). 

Atualmente, verfica-se um conjunto de ações no sentido de resgatar a 

dignidade do bairro e afastar o estigma de periculosidade. O “Movimento Dois de 

Julho”, por exemplo, é um projeto que consiste na realização de diversas atividades 

culturais no bairro, tais como: exibição de filmes, promoção de debates, organização 

de feiras de economia solidária e de oficinas de arte, além de apresentações de 

música, dança, capoeira, performances, artes visuais, poesia e teatro. A 

programação  desse projeto objetiva a  mobilização da comunidade para a reflexão 

sobre o local, e leva em consideração as tensões ligadas ao urbanismo e ao 

desenvolvimento cultural do bairro.  51 

 

                                                           
51 O movimento possui uma pagina facebook denominada “Nosso bairro é Dois de Julho”: 
https://www.facebook.com/groups/nossobairro2dejulho/?fref=ts. Os integrantes do grupo se reúnem 
as terças-feiras nas instalações do CEAO. 

https://www.facebook.com/groups/nossobairro2dejulho/?fref=ts
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Não quero deixar o largo dois de julho. Aqui temos acesso 
fácil a tudo, a proximidade do comercio da avenida sete, a 
feira, armazéns, padarias, igrejas e a vizinhança do mar. É 
descer a rua Democrata e a Visconde de Mauá, lá está a 
belíssima vista da Bahia de Todos os Santos. Vejo o Largo 
Dois como um gueto.52    

 

A partir dessa mobilização, os moradores e amigos do bairro têm elaborado, a 

respeito dele, sentimentos de pertença e referências identitárias, mas de outro tipo, 

a partir das suas próprias experiências de vida cotidiana e do seu quadro de 

existência social (CORDEIRO, 1999).  

 

   
 

                                                           
52 Teresinha Serrano Batinge, moradora sexagenária do Largo Dois de Julho, cf. Borges (2001). 
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3 ITINERÁRIOS OCUPACIONAIS  E EXPERIÊNCIAS VIVIDAS 
 

“[...] As experiências de vida, tão singulares que sejam, podem quando 

muito ser consideradas como experiências da vida em sociedade”  

(HOULE, 2008, p. 326). 

 

Neste capítulo, apresento ao leitor, primeiramente, perfis biográficos e 

fragmentos de trajetórias de vida de cinco personagens desta pesquisa, captados a 

partir de entrevistas e conversas informais. E, posteriormente, analiso as narrativas 

que fazem sobre suas experiências sociais e suas histórias ocupacionais, buscando 

discutir o modo como compreendem e vivenciam suas existências. 

Partindo da perspectiva de que os percursos de vida são produtos da 

interação, em constante evolução, entre as restrições estruturais e o pensamento, a 

vontade e a ação humana (ANDREWS, 2007), busco perceber os contextos sociais 

nos quais se desenrolam essas experiências de vida relacionadas às atividades 

comerciais de rua.  

Para efeitos dessa análise, concebo as trajetórias de vida como fragmentos 

da história de vida, um determinado percurso, itinerário ou ciclo de vida do 

entrevistado que vai ao encontro aos interesses da pesquisa (GONÇALVES; 

LISBOA, 2007). Nesse contexto, podem ser consideradas como narrações dos 

atores sociais relativas aos seus percursos biográficos e referentes às circunstâncias 

histórico-sociais que os caracterizam. Ou ainda, como relatos que um indivíduo faz a 

alguém da sua experiência numa interação face a face (BERTAUX, 1981; 

FERRAROTTI, 1981 apud CRESPI, 1997, p. 224;).   

Conforme destacam Jovchelovitch e Bauer (2008, p. 91), é através da 

narrativa que as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma 

sequência, encontram possíveis explicações para ela, e encadeiam acontecimentos 

que constroem a vida individual e social. Assim sendo, contar história implica 

estados intencionais que aliviam, ou ao menos tornam familiares, acontecimentos e 

sentimentos que conformam a vida cotidiana normal.    

E é a partir da minha participação nesses contextos que descrevo os perfis 

sociais e os percursos de vida dos meus interlocutores, buscando contemplar três 

dimensões das suas trajetórias de vida: o seu passado de sucessos ou de 
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fracassos, o seu presente pletórico de estratégias e o seu futuro de receios e 

expectativas. Com base nelas, apresento a seguir fragmentos das suas vidas. 

 

3.1 De Pelé a Quitério do Beiju, “Na rua você está em contato com o mundo”53 

 

Começo por abordar o percurso de vida de Quitério, com quem estabeleci o 

primeiro contato. Homem negro de 62 anos, nascido no município de Nazaré das 

Farinhas, cidade do Recôncavo Baiano, Quitério provém de uma família humilde, 

cujas mulheres exercem papel central.54 Quanto tinha cerca de nove anos de idade, 

após a morte do pai, ele mudou-se com a mãe para Salvador, onde buscavam 

encontrar outras possibilidades de vida.55 Quitério é casado, tem dois filhos, frutos 

de relacionamentos anteriores56. Sobre a sua origem familiar, depôs: 

 

A minha bisavó foi escrava, morreu com cento e poucos anos. Eu 
tinha por volta de sete anos, ainda tenho a imagem dela na cabeça. 
E a minha avó era mulher muito batalhadora, ela fazia mingau, 
cocada, essas coisas. Eu era muito agarrado com ela, a minha avó. 
Minha mãe era parteira, mas também lavava roupa e vendia quitutes 
(Quitério, 23/09/2012). 

 

São três gerações citadas, a da bisavó, a da avó e a da mãe, todas “mulheres 

muito batalhadoras”, usando as próprias palavras de Quitério. Memórias do passado 

de escravidão também estão presentes no depoimento do comerciante, quando, por 

exemplo, afirmou: “a minha bisavó foi escrava, morreu com cento e poucos anos”. 

Abordei Quitério pela primeira vez, em finais de 2012, na Avenida Sete de 

Setembro, no espaço onde trabalhava como vendedor de beiju. Sua barraca de beiju 

costuma ser bastante concorrida. Lembro que, frequentemente, eu encontrava um 

grupo de seis a sete clientes à espera de atendimento, enquanto outros clientes 

chegavam. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde até às nove da 

                                                           
53 Frase de Quitério. 
54 São inúmeros os trabalhos que destacam a centralidade das mulheres em famílias afro-brasileiras 
pertencentes a estratos sociais mais desfavorecidos no que se refere a fatores socioeconômicos. 
Sobre a temática, ver: WOORTMANN, 1987; VERGER, 1992; SOARES, 1996; FERREIRA FILHO, 
2003,1994; MARTINI, 2007; HITA, 2014. 
55 A designação Nazaré das Farinhas advém da intensa produção e comercialização da farinha de 
mandioca na região. Nazaré também é muito conhecida por realizar uma feira que reúne artefatos de 
cerâmica comercializados por artesãos da região de Maragogipinho, distrito do município vizinho, 
Aratuípe, a Feira dos Caxixis. 
56 No período em que a pesquisa foi realizada, Quitério estava no sexto casamento e morava com a 
atual esposa e o seu filho mais novo.  A casa de Quitério fica numa invasão situada entre os bairros 
do Politeama e do Campo Grande. A filha mais velha mora na Boca do Rio com o marido e os filhos. 
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noite, Quitério monta a sua “empresa móvel”, composta por: uma banca de madeira, 

um fogão a gás, vários potes e marmitas com os ingredientes do beiju, um 

sombreiro, o menu, um isopor grande onde conserva os recheios do beiju (queijo 

ralado, goiabada, carne seca desfiada, presunto, calabresa), dois bancos para 

acolher a clientela.57 

Quitério tem o ponto próximo de sua casa, situação privilegiada que facilita o 

translado dos meios de trabalho de casa para o local de venda e vice-versa. Quando 

chega à sua casa, às nove horas da noite, após um breve descanso, começa a 

preparar o necessário para mais um dia de trabalho.  Sobre a preparação do recheio 

do beiju e técnicas de confecção, o comerciante explicou: 

 

Tem dia que vou dormir meia noite, uma hora da manhã. Chego em 
casa e já preparo. Eu não sabia como colocar a massa, comprava a 
massa já pronta no pacotinho, depois eu descobri como é que se 
molhava a massa. Três kg de goma dão pra fazer cinquenta beijus, 
um kg de queijo dá para fazer 20 beijus, eu coloco 50 gramas de 
queijo em cada beiju. Hoje eu já sei tudo. Quando comprei aqueles 
potes, eu comecei sem potes, depois eu disse “vou botar nos potes, 
porque eu quero saber quanto dá por dia”. (Quitério, 23/09/2012). 

 

Em relação ao lugar ocupado pelos laços de parentesco na estruturação das 

atividades dos comerciantes, observei que meus interlocutores, em algum momento 

do exercício da atividade, contam com a ajuda de pessoas ligadas às suas redes de 

parentesco e de vizinhança. A respeito, Quitério confidenciou-me que, ao iniciar o 

negócio do beiju, contou com a ajuda da esposa, embora ela tenha ficado 

impossibilitada de auxiliá-lo com regularidade, por ter começado a trabalhar em um 

restaurante como ajudante de cozinha algum tempo depois. Mesmo assim, ela ainda 

representa uma ajuda fundamental no preparo e na arrumação dos ingredientes 

para que Quitério possa ter tudo pronto para mais um dia de venda. Sobre o 

assunto, Quitério afirmou:  

 

Minha esposa tem um salário do beiju, meu filho tem e um amigo 
meu também. Eu pago a minha mulher 60 reais por semana pra ela 
me ajudar no preparo, pago 30 por semana a meu filho e pago mais 
trinta a outro menino, meu vizinho (Quitério, 29/09/2011).  

 

                                                           
57 Algum tempo após o término da pesquisa de campo, encontrei Quitério na Feira de Diversidade, 
evento realizado na Praça do Campo Grande. Quitério estava feliz e entusiasmado, pois conseguira 
comprar um carrinho compacto que alberga no seu interior fogão e isopor, e lhe facilita a locomoção.  
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A trajetória profissional de Quitério é bastante interessante e não está restrita 

a ser vendedor de beiju. Por volta da década de 1970, recém-chegado a Salvador, 

ele se inseriu no mercado de trabalho como ajudante de jardineiro no Corredor da 

Vitória (bairro nobre de Salvador), ofício com o qual não se identificou. O 

comerciante atribui essa não adaptação às exigências formais do uso de uniforme e 

de sapatos, hábito com o qual não estava familiarizado, “Rapaz! Foi um sofrimento, 

eu não estava habituado a calçar sapatos, apertava no pé”, disse Quitério.  

Tempo depois, ele começou a trabalhar como “ajudante de pedreiro, 

enquanto estudava de noite”. Passado pouco tempo, abandonou o ofício de ajudante 

de pedreiro e passou a trabalhar como baleiro.58 Aos catorze anos de idade, foi 

morar sozinho e, tempos depois, já aos quinze anos, começou a “trabalhar em bar. 

Deixei de estudar. Aí minha vida era trabalhar, beber, passear”, relatou Quitério. 

Depois, Quitério iniciou uma longa trajetória como barman, que vai da década 

de 1970 ao início dos anos 2000.  O seu percurso profissional, como pode ser visto 

nos trechos da entrevista apresentadas a seguir, está marcado pela passagem em 

conceituados bares e restaurantes da época, entre os quais se destacam o 

Avalanche, o Quintal e o Zanzibar. A respeito desse percurso, ele comentou: 

 

Eu trabalhei muito tempo em bar. Trabalhei no Avalanche, que era 
um bar de referência dos estudantes de Salvador. E aí, eu conheci 
muita gente, comecei a me infiltrar no meio dos intelectuais, 
professores, estudantes. Então, o Avalanche, na década de 1970, 
era uma referência em Salvador. O Avalanche ficava no Canela, era 
de junto à residência universitária feminina. Aí, eu comecei a crescer, 
não numa sabedoria acadêmica. Eu comecei a ganhar muito 
dinheiro. Um cara com quinze, dezesseis anos, ganhava bem. Por ali 
eu tinha meu salário e ganhava os 10 por cento daquilo que eu 
vendia. Eu era a pessoa mais requisitada, e tinha gorjeta. Se bem 
que os estudantes não tinham muito dinheiro, mas, às vezes, se 
sobrava cinco centavos eles diziam: “não, fique pra você”. Aí chegou 
uma época que eu comecei a andar com esse pessoal e aí começou 
[...]. Daí eu fiquei no Avalanche até uns quatro anos (Quitério, 
29/09/2012).  

 

Depois de quatro anos trabalhando no Avalanche, Quitério abandonou o 

restaurante e tentou montar o seu próprio negócio. Em sociedade com um amigo, 

abriu um bar na Pituba, empreendimento que durou apenas dois anos. No trecho da 

                                                           
58 Vendedor ambulante de balas e/ou guloseimas.  
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entrevista que se segue, Quitério explicou os motivos que estiveram na base do 

insucesso dessa iniciativa: 

 

Quando eu abri o bar, já estava no meu quinto casamento [risos]. As 
coisas estavam indo direito, aí me surgiu um ponto para mim alugar, 
na Boca do Rio. Era um bar já montado. Eu, como tinha contrato 
ainda e não queria fechar o bar da Pituba, porque tinha muita conta 
para pagar e para receber, aluguei e botei a minha ex-mulher. Eu 
disse a ela “você vai ficar aqui tomando conta e eu fico lá. Quando, 
eu fechar lá, eu venho para aqui”. Aí ela tocou o bar, eu sempre 
estava lá. Aí, quando eu fechei o bar da Pituba e fui tomar 
administração do da Boca do Rio, ela disse: “Não, que nada. Isso 
aqui é meu!”. Eu disse: “o que é, rapaz?”. Ela diz: “você aqui não 
apita em nada! O bar é meu”. Eu digo: “tá legal. Eu botei no teu 
nome, então realmente o bar é seu”. Agora é o seguinte: “vou me 
afastar, vou embora e vou refazer a minha vida”. Aí, resultado, por 
conta disso, a gente rachou, se separou, né? Vinte e quatro meses 
depois, o bar fechou. Não foi porque eu me afastei. Quando o 
pessoal chegava “cadê Quitério?”. Eu dizia: “aquele negócio é de 
Luiza. Eu não tenho nenhuma zorra lá” (Quitério, 29/09/2012)59. 

 

Após o fracasso do negócio, Quitério foi trabalhar no Restaurante Polo, no 

qual permaneceu por cerca de um ano e meio. Em 1979, começou a trabalhar no 

Bar Quintal e nele permaneceu por quinze anos. O Quintal apareceu em sua 

narrativa como um espaço emblemático, frequentado por intelectuais e políticos de 

esquerda. Ele narrou que: 

 

O Quintal era um bar de referência de Salvador, onde se concentrava 
a esquerda política de Salvador. Era onde as pessoas se reuniam, 
onde foi fundado o PT [baiano]. Bem, não foi onde foi fundado não, 
era onde as pessoas se reuniam para discutir questões políticas e o 
PT praticamente foi fundado dentro do Quintal. As maiores 
discussões eram no bar Quintal. Nego vinha da Europa... Já vinha 
com a referência que o Quintal é onde se encontravam os 
intelectuais de Salvador, os intelectuais de esquerda, porque os 
intelectuais de direita não iam lá. Iam alguns, mas não frequentavam 
o bar (Quitério, 29/09/2012).  

 

A entrada de Quitério na venda de beiju surgiu com a necessidade de ocupar 

os tempos livres, depois de ter se aposentado por conta de um Acidente Vascular 

Cerebral (AVC) que teve enquanto trabalhava no Restaurante Zanzibar, no início 

dos anos 2000. De acordo com o depoimento do comerciante:  

                                                           
59 Quitério confidenciou-me que essa era uma prática corriqueira. Sempre que se separava de uma 
mulher, deixava tudo “para trás”, inclusive a casa. Ainda assim, Quitério afirmou manter uma relação 
de amizade com as cinco das ex-companheiras. 
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Há um tempo atrás, tive um AVC que deixou sequelas. Aí, deixei de 
trabalhar. Decidi procurar alguma coisa para me distrair e aumentar 
ou manter o meu padrão de vida. Fui chamado para gerir um bar, 
mas já não tinha saco de aturar bêbado. Eu ia ali em baixo da rua 
jogar baralho, mas comecei a me aborrecer. Os caras jogavam 
baralho como se disputando um prato de comida.  Aí foi que eu 
pensei: “poxa o que eu vou fazer?”, foi então que comecei o beiju. Na 
época, o beiju era o quê? Era uma ocupação. Porque nessa altura, 
eu tinha o trabalho da câmara, que eram mil e duzentos reais e ainda 
tinha o INSS que na época eram quinhentos e pouco. Mas eu queria 
fazer alguma coisa. Se for jogar baralho, vou me aborrecer. Tinha 
que arranjar alguma coisa pra fazer. No início, eu comecei a vender 
por dia cinco beiju, não era ainda aqui onde estou agora, era do outro 
lado, em frente ao Forte. Eu dava mais do que eu vendia, eu ficava 
satisfeito quando passasse alguém conhecido ou um amigo meu que 
eu oferecia um beiju. Mas, às vezes, as pessoas diziam: “não quero 
não, acabei de comer agora” [risos] (Quitério, 29/09/2012). 

 

Com o tempo, a clientela foi aumentando e Quitério começou a levar o 

negócio mais a sério, e foi aperfeiçoando o seu beiju, conforme me confidenciou:  

 

Fui aos poucos me aperfeiçoando. Lá em Itapuã tinha um beiju que é 
muito bom, tão bom quanto o meu. Eu chegava lá, ficava olhando, 
pedia o cardápio e ficava meia hora olhando o cardápio, pedia o 
beiju, o cara me dava, eu levava meia hora comendo para poder 
olhar como funcionava, para pagar levava mais meia hora [risos]. As 
pessoas não dão as dicas, mas eu ficava a ver como era. No meu 
primeiro carnaval, eu botei, eu botava o queijo, era um pedaço. Mas, 
eu fui olhando e fui vendo que tem coisas. Todos os dias, eu vendo 
60 beiju por dia. Todo dia, eu desço com 60 potinhos e levo uma 
vasilha sobressalente. Hoje eu já me dou o luxo de dizer que eu 
posso viver do beiju. (Quitério, 23/09/2012). 

 

Quitério falou da atividade que exerce com orgulho e elevado grau de 

satisfação: 

 

Me dá prazer, porque eu gosto de estar sempre conhecendo 
pessoas. Eu jamais seria um cara que sentasse [procurando 
palavras]... Se fosse uma pessoa que trabalhasse no escritório, ficar 
no escritório, detesto. Eu gosto de estar com as pessoas, conversar 
com as pessoas. Às vezes passa uma menina bonita, você faz um 
elogio. De vez em quando, você também é elogiado (Quitério, 
23/09/2012).   

 

A partir do relato de Quitério acima transcrito, nota-se certa satisfação pessoal 

no seu ofício, e me parece que o espírito empreendedor e empresarial com o qual 
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tentou pela primeira vez abrir o próprio negócio, o bar da Pituba, voltou a se 

desabrochar e tendeu a se realizar no negócio do beiju.  

 

Eu faço eventos também, de vez em quando eu faço evento. Se você 
me chamar para fazer um evento, eu pergunto quantos beijus você 
vai querer, se for cem, eu já sei quanto eu vou gastar para fazer os 
cem beijus. Fui fazer um aniversário que a mulher pediu 150 beijus. 
Eu comprei uma saca de goma, comprei duas barras de queijo e, 
cheguei lá para fazer o evento, quando voltei com um [pausa para 
atender cliente, mudança de assunto].  Quando comprei aqueles 
potes, eu comecei sem potes, depois eu disse “vou botar nos potes, 
porque eu quero saber quanto dá por dia”. Por isso, eu hoje, se botar 
uma pessoa para trabalhar, a pessoa não vai me quebrar muito, eu já 
dou os potes a ela e já sei mais ou menos quanto vai dar por dia. Ele 
não pode me dar menos que [...], porque eu tenho beiju de dois reais, 
de dois e cinquenta, de três reais e de três e cinquenta. O que mais 
sai é o de dois, então na hora de fechar eu levo cinquenta beijus, no 
mínimo eu vou fechar tudo a dois e cinquenta, no mínimo dá cento e 
cinquenta reais. Não pode ser menos que isso, não pode ser cento e 
vinte. Porque cinquenta beijus a dois reais são cento e vinte, e a dois 
e cinquenta são cento e cinquenta. Porque o de três e o de três e 
cinquenta compensa o que eu vendo de dois e de dois e cinquenta. 
Eu tenho dez sabores. Ontem mesmo, eu vendi cento e cinquenta 
reais. Eu comecei levando vinte potes, cheguei naquela meta, aí 
comprei mais vinte potes, ficou quarenta. Agora já ultrapassei a meta 
de quarenta, comprei mais vinte e ultrapassei a meta de sessenta. 
Agora, vou comprar mais vinte e subir para oitenta potinhos. Se eu 
conseguir vender oitenta, aí eu parto para cem (Quitério, 
23/09/2011). 

 

Apesar das limitações deixadas pelo AVC (sobretudo a paralisação parcial 

dos membros superiores e inferiores esquerdo), Quitério tem uma vida ativa e 

externa à venda do beiju. Ele mesmo vai à feira comprar os produtos para 

confeccioná-lo, faz visitas a familiares e amigos, se encontra engajado em 

associação partidária e associação de bairro. Após contar a história de Quitério, 

apresento ao leitor o segundo perfil, o de Dona Edna, baiana de acarajé. 

 

3.2 Dona Edna: a profissão, a fé e o axé, “a fé move montanhas”60 

 

Nascida em Salvador, no bairro do Garcia, Dona Edna é uma mulher negra 

que durante a realização da pesquisa contava com 59 anos e exercia o ofício de 

baiana de acarajé por volta de quarenta anos. Como ela própria se define: “Eu sou 

baiana, soteropolitana da gema”.  

                                                           
60 Frase de Dona Edna. 
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Solteira e mãe de quatro filhos, “todos criados e casados”, a baiana reside no 

bairro de Nazaré. Mas é na Avenida Sete que, de segunda-feira a sábado, das dez 

horas da manhã as seis e/ou sete horas da noite, ergue e desmonta o seu 

tabuleiro.61 Seu ponto fixo é localizado em frente a uma movimentada loja de 

eletrodoméstico da Avenida Sete.62 

Dona Edna é uma das poucas vendedoras de acarajé, no período da 

realização de minhas pesquisas, que ainda mantinha a fritura do bolinho de fogo no 

carvão. A maioria das baianas utilizam um pequeno fogão e o botijão de gás para 

fritar a massa do acarajé. Para além do acarajé, encontramos no interior dos 

tabuleiros os recheios do acarajé: caruru, vatapá, camarão, salada vinagrete e a 

pimenta. E em sua parte externa, os doces: cocada, bolinho de estudante. Ao lado, o 

fogareiro e o isopor com água e refrigerante. A respeito de como é um dia típico de 

baiana de acarajé, Dona Edna contou: 

 

Às três horas da manhã, tomo banho e faço a minha oração. Vou 
para cozinha preparar o acarajé, tenho um carinho em preparar tudo. 
Eu faço tudo sozinha, só confio em mim mesma. Trabalhar com 
comida é muita responsabilidade, porque se der algum problema 
quem é responsavel por isso sou eu (Dona Edna, 29/10/2012). 

 

Dona Edna se iniciara nas lides do comércio de rua ainda criança. Em 1965, 

na companhia da irmã mais velha, começara a vender frutas e pequenas iguarias 

confeccionadas por sua mãe para contribuir no incremento da renda domiciliar.  As 

suas experiências de trabalho estão circunscritas a atividades comerciais de rua, 

dentre as quais, a venda de frutas, iguarias e acarajé. Ela me confidenciou já ter 

trabalhado como baiana “em outros lugares”, como Garcia e Nazaré, e disse 

também que a Avenida Sete “é onde eu enterrei o meu umbigo e daqui só saio para 

o cemitério”. 

Meu contato com Dona Edna aconteceu, pela primeira vez, no final de tarde 

de sexta-feira, em finais de novembro de dois mil e doze na Avenida Sete. 

Aproximei-me e pedi licença para me sentar e ela indicou-me um dos bancos que 

serve de assento para a clientela. Sentei próximo a ela, mas não consegui chegar 

                                                           
61 O horário estabelecido por Dona Edna para o término das vendas é às cinco horas da tarde. 
Entretanto, dependendo do fluxo de clientela, ela estende mais as horas de trabalho para seis ou sete 
horas da noite. 
62 Dona Edna afirmou ser membro da Associação das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivos e 
Similares do Estado da Bahia (ABAM), possuir licença para o exercício da atividade e ter as 
anuidades em dia. 
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muito perto porque, além do tabuleiro, ao redor de Dona Edna tinham ainda 

inúmeros objetos de trabalho que me impossibilitaram. “Diga aí, o que você quer 

mesmo saber?” inquiriu-me ela, que, no início da conversa, havia relutado, 

afirmando não gostar de gravar entrevista, e dizendo que, no meu caso, abriria uma 

exceção. Essa postura de Dona Edna reforça a ideia de que, numa situação de 

pesquisa, a direção e o desenrolar do trabalho não é somente monopólio do 

pesquisador. Daí que, para Guerra: 

 

É de assumir como pressuposto desta postura metodológica que 
estamos perante sujeitos racionais (entrevistador, mas também 
entrevistado). Sendo que ambos dão sentido à sua ação e, de forma 
aberta e transparente, definem o objetivo dessa interação: um 
pretende colher informações sobre percursos e modos de vida sobre 
os quais o outro é um informador privilegiado pelo fenômeno social 
que viveu. Assim, estamos perante um informador que, como sujeito 
inteligente, é capaz de reconhecer o seu interesse na pesquisa e 
concentrar-se na maioria das interrogações que o investigador 
coloca. Também se lhe reconhece o direito de recusar prestar 
informações, por não concordar com alguma dimensão da pesquisa 
ou por outra qualquer razão (GUERRA, 2006, p. 21-22). 

 

Partindo dessas observações, procurei saber de Dona Edna se ela tinha 

alguma relação com o Candomblé, pois pretendia saber se ela seguia apenas as 

normas estipuladas para o exercício da atividade ou se, a par disso, era adepta da 

religião. À pergunta feita, Dona Edna respondeu: 

 

Eu sou e não sou. Eu tenho isso aqui como um trabalho qualquer. 
Hoje em dia tem aquele pessoal da Igreja que vende, aí fica com 
aquela coisa. Isso aqui é um trabalho como outro qualquer, cada 
pessoa tem a sua religião, eu respeito. Sou católica, acredito em 
Deus e abaixo de Deus, os Orixás que eu acredito. Porque a fé 
remove montanhas, né, meu filho? Eu acho massa e morro de paixão 
dessa coisa da religião [Candomblé]. Só não estou mais dentro, 
porque não tenho tempo. Se eu tivesse mais tempo, eu estava lá 
dentro do negócio [do Candomblé] (Dona Edna, 29/10/2012). 

 

Mesmo que Dona Edna não estivesse “totalmente” envolvida no Candomblé, 

naquele espaço ela representava a figura da “baiana”.  E, como assinalado no início 

do trabalho, uma grande parte das baianas de acarajé é associada ao Candomblé. 

Além disso, não seria excessivo retomar que, de acordo com a tradição religiosa do 

Candomblé na Bahia, atividades como a venda de acarajé e de iguarias similares 



101 
  

estão, historicamente, associadas à comida ritual da religião. 63 E a venda do 

acarajé, está particularmente associada às filhas de Iansã64 e de Xangô.65 Dona 

Edna, como filha de Xangô, continua perpetuando esse preceito. Aliás, Dona Edna 

age para com os que a rodeiam com a mesma “senhoridade” típica de uma 

matriarca, uma mulher do Axé, uma “mãe de santo”. Sobre a clientela, afirmou Dona 

Edna: 

 

[meus] clientes são variados. É mais a classe média: os que vêm 
aqui resolver algum problema, os que vêm ao médico, os que vêm 
trabalhar, os que vão ou saem da faculdade. Mas eu já tenho os 
meus clientes de algum tempo, que vêm lanchar. Mas o negócio 
agora está um pouco fraco. Há uns anos atrás, eu vendia grandes 
quantidades, hoje trago pouquinho, fico aqui a tarde toda. 
Antigamente, era melhor, hoje não está mais como antes. Eu acho 
que é falta de dinheiro, de emprego. O pessoal vinha trabalhar, dava 
meio dia e vinham fazer lanche. Agora, ou vai em casa almoçar, ou 
traz o almoço de casa. Porque agora o pessoal tem que fazer 
economia para transporte e outras despesas. Antigamente não era 
assim, porque o pessoal tinha dinheiro, ganhava e gastava. Agora, 
com esse desemprego, tá complicado (Dona Edna, 29/10/2012). 

 

Durante o período em que convivi com Dona Edna e acompanhei o seu 

cotidiano, observei que o seu tabuleiro é concorrido, embora ela se queixe da queda 

do volume de vendas. Também observei que raramente o seu tabuleiro fica vazio. 

Os preços do acarajé que vende variam entre cinco e sete reais, dependendo se o 

produto tiver recheio completo ou não. Num dia de boas vendas, a baiana 

comercializa cerca de sessenta acarajés. Tal como fiz com outros dos meus 

interlocutores, procurei saber, de Dona Edna, qual o grau de satisfação que tinha 

com relação à sua atividade. E ela me disse: 

 

Tudo que eu tenho, agradeço ao meu trabalho, estou feliz. Tenho 
saúde, gosto do que faço, amo o que faço. Faço isso aqui com muito 
amor, faço para as pessoas comer e eu quero comer também, 
porque gosto de fazer. Você quer ver uma falta que sinto daqui? É no 
carnaval. Carnaval, eu fico doida por não poder estar aqui a 
trabalhar. Quando tem feriado, Ave Maria! Eu sinto falta disso aqui. 
Porque aqui eu converso e brinco, isso para mim não é trabalho, 
para mim é terapia. Todos os dias, eu digo aos meninos que sinto 
falta disso. Eu sou feliz, muito feliz (Dona Edna, 29/10/2012). 

 

                                                           
63  Sobre o assunto cf. Ferreira Filho (2003). 
64 Orixá dos ventos e dos raios.  
65 Orixá da justiça, dos raios, dos trovões e do fogo. 
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Diante de tanta satisfação, perguntei-lhe se havia alguma coisa que lhe 

chateava na atividade que desenvolvia. Ela me respondeu: 

 

Eu acho que não tenho, ouviu, meu filho? Aqui eu não tenho o que 
me queixar. Para mim, está tudo ótimo. Vivo bem, quero que todo 
mundo viva bem. Todo mundo feliz, todo mundo bem. E aí eu vou 
levando minha vida. Não tenho o que me queixar. 

 

A satisfação de Dona Edna tem a ver também com os bons rendimentos 

auferidos com a atividade que desempenha. Como queria saber sobre a parte 

econômica, sobre os rendimentos, perguntei a Dona Edna: “Dá para viver do 

acarajé?”. Ela, prontamente, me respondeu: 

 

Para mim, dá tranquilo! Eu tenho minha casa própria, comprei com 
dinheiro daqui. O que eu ganho dá para eu pagar minhas contas, não 
sou rica e nem quero ser. Só quero ganhar o básico, quero viver bem 
e quero ser feliz. Graças a Deus, não me falta nada, tudo o que eu 
tenho é daqui, do que eu ganho aqui. Tenho quatro filhos, todos 
criados, todo mundo já casado, todo mundo com a sua vida já 
encaminhada (Dona Edna, 29/10/2012). 

 

Perguntei-lhe também: “algum dos seus filhos vai herdar seu tabuleiro?”. Ela 

retorquiu: 

 

Meu filho! Ninguém quis assumir isso aqui. É muito trabalho, isso 
aqui a pessoa tem que ter amor, né? Ninguém quis [silêncio], nem 
meus sobrinhos, nem meus filhos. Cada um ganhou seu rumo. Eu 
gostaria que alguém assumisse, agora que trabalhasse igual como 
eu trabalho. Eu tenho clientes que se passarem aqui e eu não tiver, 
eles não comem acarajé (Dona Edna, 29/10/2012). 

 

Na sequência da conversa que estabeleci com Dona Edna, quis saber dela o 

que fazia “fora” do tabuleiro de acarajé. Ela replicou: 

 

Às vezes quando tem um aniversário, eu vou. Mas, quando eu estou 
muito cansada, eu prefiro ficar em casa. Agora, verão, eu gosto muito 
de ir para praia. Vou para praia tomar meu sol, tomar a minha 
cervejinha que ninguém é de ferro. Dar minha relaxada, mas minha 
vida é normal. Carnaval, eu não trabalho, mas tenho umas amigas aí 
que gostam de sair de bloco, quando elas me chamam e eu não 
quero ir, fico em casa. Eu já saí muito no Alerta Geral. Cada dia, saía 
em um bloco, isso quando eu tenho vontade. Porque quando não 
estou... eu fico em casa. Às vezes, eu vou à praia. Lavagem do 
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Bonfim já foi muito bom, mas hoje não vale a pena (Dona Edna, 
29/10/2012). 

 

 

Deixo, por agora, a história de Dona Edna, para apresentar a seguir a 

trajetória de vida de Cláudio. 

 

3.3 A Trajetória de Vida de Cláudio, “Decidi dar continuidade ao que aprendi com a 

minha avó”66 

 

Na época em que o conheci, Cláudio possuía uma barraca no Largo Dois de 

Julho. Nela, comercializava ervas e plantas medicinais, folhas para banho de 

limpeza espiritual, incensos, objetos usados para propósitos ritualísticos e de rotina 

pelas comunidades de terreiros de Candomblé e de Umbanda, dentre os quais 

pólvora, água de flor, aguidá, nagé, incenso,  quartinhas. Algumas ervas 

comercializadas por Cláudio têm funções medicinais, outras têm usos religiosos e 

místicos, e são preparadas geralmente na forma de banhos.67 

Morador do bairro de Boavista de São Caetano, Cláudio, todos os dias, se 

dirige ao Centro para administrar seu negócio.68 Com aproximadamente 38 anos, há 

20 anos exerce o ofício. Viúvo, pai de dois filhos, trabalha de segunda-feira a 

sábado, das nove horas da manhã às cinco da tarde. Segundo afirmou, sua clientela 

é majoritariamente formada por adeptos do Candomblé e da Umbanda: “Uns 

compram para chá, outros compram produtos para limpeza de corpo. Geralmente, 

esses produtos medicinais aqui são mais vendidos para a parte religiosa, para 

limpeza” (Cláudio, 16/12/2012). 

Cláudio passou uma parte da infância na companhia da avó paterna e foi 

através dessa convivência que aprendeu a conhecer e identificar as folhas e ervas 

medicinais. No trecho que se segue, Cláudio rememorou a infância junto à avó e 

falou sobre os ensinamentos e saberes adquiridos nesse período: 

 

                                                           
66 Frase de Cláudio. 
67 “Aguidá”: vasilha de barro onde se colocam comidas votivas. “Quartinhas”: vasilhas de barro, de 
determinada forma, onde são colocados os líquidos para os orixás. 
68 Boavista é um dos bairros que faz parte do distrito de São Caetano. São Caetano está localizado 
entre os bairros de Fazenda Grande do Retiro e Lobato, e é um dos bairros mais populosos de 
Salvador.  
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Minha avó me chamava para ir para o mato para catar erva, eu mais 
ela. Eu ia para não deixar ela sair sozinha as quatro ou três e meia 
da manhã e vir com saco de lá para o centro, na Avenida Sete. Aí, eu 
pegava e vinha com ela. Eu, menino, vinha com o saco de folha e 
ajudava ela a trazer. Para eu não ficar só em casa, depois do 
colégio, ela me mandava vir ficar com ela na venda... Aí eu ficava 
com ela na loja e fui aprendendo, fui gostando de trabalhar com 
ervas medicinais (Cláudio, 16/12/2012). 

 

A avó de Cláudio tinha ascendência indígena e possuía uma loja de ervas 

medicinais na Rua da Forca (no bairro Dois de Julho). A ideia de capitalizar os 

conhecimentos das ervas e montar o próprio negócio surgiu após o falecimento da 

avó em 1992.69 

 

Comecei a trabalhar com um amigo, depois ele faliu. Entrei com os 
documentos na Prefeitura, corri atrás para botar uma barraca aqui. E, 
estou aqui até hoje a trabalhar com ervas medicinais (Cláudio, 
16/12/2012). 

 

No entanto, antes de tomar a decisão de abrir o próprio negócio, Cláudio 

passou algum tempo em São Paulo, onde fora levado por um tio paterno que lá 

residia há anos.70 Cláudio afirmou que, durante os seis anos em que permaneceu 

em São Paulo, passou por dificuldades financeiras e trabalhou como ajudante de 

obras, juntou algum dinheiro até conseguir comprar uma passagem para retornar 

para Salvador.  

Sobre a sua rotina cotidiana, Cláudio conta que levanta às seis horas da 

manhã e ajeita as coisas em casa. Depois, sai de Boavista de São Caetano para a 

Feira de São Joaquim onde, semanalmente, adquire os produtos que comercializa. 

De São Joaquim, vai para o Dois de Julho montar a barraca e iniciar a venda, por 

volta das nove horas da manhã. 

Cláudio afirmou gostar de estar em baixo da árvore onde sua barraca está 

localizada.  E me disse viver da atividade que desenvolve, já que é através dela que 

sustenta a si e a família: “vivo da minha profissão. Não só eu como também a minha 

família. Já que lá em casa eu sou o único que trabalho, a minha família vive do que 

eu ganho”. Prosseguir na atividade de vendedor é satisfatório para ele, conforme 

afirmou: “Satisfeito eu estou, pelo incrível que pareça eu estou, porque dá para mim 

sobreviver, dá para manter a minha família, dá para mim comer o que eu gosto”.  

                                                           
69 Depois aprendi, mas com outras pessoas. 
70 Cláudio permanece em São Paulo de 1986 a 1991. 
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O comerciante concilia esse cotidiano de trabalho pesado com as atividades 

que desempenha como membro da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). 

Apesar de evangélico, Cláudio comercia produtos relacionados à religiosidade afro-

brasileira e indígena.71 Durante as nossas conversas, foi recorrente a sua intenção 

em se justificar por sua escolha, o que de certa forma evidenciava certo desconforto 

com a situação que vivia: 

 

Geralmente, a pessoa que trabalha com esse produto é muito 
discriminado. As pessoas dizem que é coisa de macumba, de 
feitiçaria, que a pessoa que tem fé em Deus não pode vender esse 
tipo de coisa, não pode trabalhar com essa coisa, que isso é contra a 
lei de Deus. Então quem trabalha com isso sofre essa discriminação, 
porque pensam que a pessoa também é frequentadora dessas 
religiões, Umbanda, Candomblé, e às vezes não tem nada a ver. Por 
eu vender isso aqui, eles acham que eu também não posso pensar 
em Deus, porque trabalho com um produto que é até contra Deus 
mesmo.  Isso não é só de pessoas de fora, é também de pessoas 
que frequentam também. Não, eu nunca me envolvi, entendeu? Eu 
nunca me envolvi. Quando era pequeno, eu ia para festas que tinha 
lá no bairro, ia só para comer. Eu sempre tive minha fé num Deus, 
que eu não vejo, mas eu posso sentir. Então, eu trabalhando aqui 
sofro discriminação por causa da minha fé, que eu tenho, e trabalho 
com algo vendo que é contrário da minha fé.  Então, porque às vezes 
eu vou para igreja ouvir minha palavra, então as pessoas acham que 
eu não posso trabalhar com esses produtos porque eu tenho fé em 
Deus. Como é que pode uma coisa dessa, então existe uma 
discriminação (Cláudio, 16/12/2012). 

 

Ser membro da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e comercializar 

produtos relacionados às práticas religiosas afro-brasileiras tem lhe criado alguns 

constrangimentos. Trata-se de uma condição que o coloca numa posição “ambígua”. 

Cabe ainda argumentar que essa desconfiança ou ilegitimidade com que Cláudio é 

tratado pelos adeptos do Candomblé e clientes deve-se também ao fato de a IURD 

ser uma das instituições religiosas que mais tem se envolvido em atos de 

intolerância religiosa contra as práticas religiosas de matriz africana. 

 

3.4 João e seu “Comercinho”, “Quarenta anos nesse cantinho, ganhando o pão de 

cada dia” 

 

                                                           
71 Candomblé e Umbanda. 
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De estatura baixa e de poucas palavras, João tem 67 anos, é casado há trinta 

anos e tem três filhos. Desde o início da década de 1970, período em que se 

deslocou de Feira de Santana para tentar a vida em Salvador, João possui uma 

banca improvisada na saída do Largo Dois de Julho.  É lá onde acerca de quarenta 

anos, de segunda-feira a sábado, João ergue a sua banca improvisada ao lado de 

uma afamada vidraçaria do bairro. Na sua banca, vende cafezinho, balas, doces e 

salgados, paçoca, cigarros e sucos. As balas e demais guloseimas são adquiridas 

na bomboniere da Feira de São Joaquim.  

João começou por vender balas e cigarros e, com o passar do tempo, 

introduziu o cafezinho até chegar aos lanches, composto por doces, salgados e 

suco, confeccionados por sua filha. O dia de João, segundo me contou, começa às 

sete horas da manhã e termina ao cair da noite, por volta das seis da tarde. Nos dias 

em que necessita comprar novas mercadorias, ele sai de casa às seis horas da 

manhã com destino a bomboniere da Feira de São Joaquim e de lá para o Dois de 

Julho.  

De acordo com suas próprias palavras, fez “Quarenta anos nesse cantinho”. 

Sobre esse percurso, João narrou: 

 

Eu fui criado no interior e vim para aqui a procura do pão de cada 
dia. Porque meus pais eram pobres, trabalhavam na roça e aí eu vim 
pra cidade ganhar um meio de vida, ter uma vida mais tranquila. 
Porque eram oito filhos, então, o velho não tinha como ajudar todos. 
Vim para aqui, comecei a trabalhar com dezessete anos para ganhar 
a vida e estamos aqui até hoje, trabalhando para sobreviver, né? Até 
o dia que Deus quiser. Quando cheguei, comecei logo com esse 
comércio aqui. Vim pra trabalhar e não tive tempo de estudar. Sei ler 
e escrever, mas não tenho estudo. Lá, trabalhávamos todo mundo na 
roça. Lá, a gente plantava milho, feijão, batata, aipim, coisa de 
lavrador mesmo. Mas a gente só plantava mesmo pra comer. Meus 
pais falavam que todo mundo da família foi criado assim na roça. 
Meus avôs, meus pais, todo mundo da roça. Até hoje os que estão 
vivos continuam a trabalhar na roça, os que já se foi, já se foi. Tenho 
lá três irmãos, duas irmãs casadas e um irmão. Uma morava em São 
Paulo e quando a minha mãe ficou doente regressou para cuidar 
dela. A outra trabalha na Prefeitura. Moram lá todos juntos com o 
meu pai, a mãe foi-se embora no dia sete de setembro de 2011. Meu 
pai está com 84 anos. Minha mãe morreu com 88 anos (João, 
29/11/2012). 

 

Sobre a família e o cotidiano de casa, João falou: 
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Tenho três filhos, um é de menor. A menina trabalha numa livraria 
aqui na Joana Angélica e o menino trabalha como mecânico. O rapaz 
não está a estudar, eu falo “meu filho, vai estudar mais um pouco, 
fazer uma faculdade para ter uma vida melhor”. Ele diz “pai, quero 
ganhar meu dinheiro para ajudar em casa, você ganha pouco”. A 
gente também tem que se virar, ele parou no segundo grau e agora 
está lutando para sobrevivência. A menina tem quatro anos de 
casada e o menino é solteiro. E vamos se virando aí, minha esposa é 
dona de casa, toma conta da casa (João, 29/11/2012). 

 

Enquanto conversava com João, uma de suas filhas apareceu. Conforme 

relatou João, ela trabalha em uma livraria na Avenida Joana Angélica, no centro de 

Salvador e, como faz habitualmente, aproveitara o horário de almoço para ir 

merendar na “barraquinha” do pai. Como ela mesma disse, em conversa com ele: 

“Oxe, com merenda aqui, eu vou gastar dinheiro em outro lugar?”. Segundo me 

contou João, a filha está casada há quatro anos e confecciona os doces e salgados 

que ele comercializa na banca. A chegada da filha de João, ao mesmo tempo em 

que me possibilitou ter contato parcial ao seu universo de relações familiares, criou 

também certa interferência na conversa que mantínhamos.  

João afirmou que passou a incorporar a venda de doces e salgados na sua 

banca por intermédio da filha, com quem, após as vendas, reparte os lucros.  

Prosseguindo meu diálogo com João, questionei-o sobre de onde partira a ideia de 

montar um comércio no Dois de Julho. Ao que ele me respondeu:  

 

Foi assim, eu botei uma banca e trabalhava só com cigarro. Daí, fui 
arrumando, botando doces e umas coisinhas mais, e ficou até hoje. 
Estou nessa luta aí, do dia a dia. Aqui, sempre eu sozinho, no meu 
cantinho (João, 29/09/2012). 

 

Indagado sobre os motivos de prosseguir com essa atividade durante tanto 

tempo, João afirmou “é aqui onde sai a sobrevivência, não ganho muito, mas...”. A 

falta de estudos “suficientes”, as responsabilidades familiares e a ausência de 

formação profissional foram os fatores que João considerou como motivadores para 

seu ingresso na atividade que exerce e também para permanecer nela atualmente. 

Contudo, ele ressaltou que foi através dessa atividade que conseguiu construir a 

casa própria: “tenho minha casinha construída, que é a única coisa que a gente tem. 

Porque, a pessoa sair do interior e não ter uma casinha na cidade, é melhor ficar por 

lá mesmo”. 
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Enquanto exerce seu ofício, João conversa com clientes e conhecidos. 

Também presta alguns favores para conhecidos que por ali transitam, moram ou 

trabalham. Lembro que a primeira vez que o abordei, numa manhã de sábado, ele 

estava tomando conta do cachorro de um conhecido que havia precisado comprar 

alguma coisa na vidraçaria. Em outra ocasião, um senhor que passava com o filho 

saindo do colégio, pediu-lhe que olhasse por alguns instantes a enorme mochila que 

o menino carregava. Nesse momento, João olhou para mim e retorquiu: “aqui é 

assim, o pessoal pede para guardar de tudo.” O desabafo de João espelha, de certa 

forma, a relação de complementaridade entre comerciantes de rua e ambulantes, 

moradores e lojistas estabelecidos.  

João relatou não ser registrado e nem ter problema com a Prefeitura, uma vez 

que exerce a sua atividade num espaço pertencente a um condomínio: “Tenho um 

lugarzinho para guardar as minhas coisas. Você sabe, né? Amizade boa, a gente 

consegue tudo. Graças às minhas amizades, consigo lugar para guardar as minhas 

coisas”. 

 

3.5 Entre Idas e Vindas: o caso de Seu Miro 

 

Seu Miro é um homem negro que, em 2012, época em que o conheci, 

contava com aproximadamente 65 anos. Miro nasceu em Ilhéus, e nos finais da 

década de 1940, quando contava com cerca de um ano de idade, mudou-se com os 

pais para Salvador.  Em Salvador, ele e a família se estabeleceram no bairro de São 

Caetano, onde Miro reside até hoje. Em 1958, Miro perdeu a mãe e, alguns anos 

depois, seu pai, um músico que conciliava a atividade artística com o trabalho de 

carregador de mercadoria no Mercado Modelo. O pai de Miro morreu vítima de uma 

cirrose causada pelo consumo excessivo de álcool.    

Miro comercializa pequenas porções de tempero verde e, muito 

esporadicamente, algumas folhas para banhos de descarrego no Largo Dois de 

Julho. Sua jornada começa nas primeiras horas do dia: 

 

Levanto às cinco horas da manhã. Quando tenho dinheiro, vou na 
Feira de São Joaquim comprar coentro, salsa e cebolinha, porque é 
o que o pessoal compra mais. Quando to fraco, pego ali, próximo ao 
Hospital das Clínicas na mão de um amigo meu. (Miro ) 
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Aos dezesseis anos, Miro começou a trabalhar como vendedor de frutas e 

hortaliças nos arredores do Mercado Modelo, permanecendo nessa atividade por 

cerca de cinco anos.  No início da década de 1970, quando contava com 

aproximadamente vinte três anos, deixou o Mercado Modelo e começou a trabalhar 

como carregador de mercadoria numa distribuidora de leite em pó no bairro do 

Comércio, ofício que o pai exercera durante anos. 

 Por conta de desentendimentos com o gerente do estabelecimento e devido 

ao cansaço com o trabalho que considerava bastante pesado, abandonou o serviço 

e voltou para o antigo ofício de vendedor de frutas e hortaliças na Rampa do 

Mercado Modelo. Ainda nessa década, migrou do Mercado Modelo para os 

arredores do Dois de Julho, onde passou a atuar com o comércio de tempero verde, 

continuando sua longa trajetória de trabalho nas “ruas”.   

Durante as duas conversas que mantive com Seu Miro, ele, frequentemente, 

mencionava dois assuntos: suas mulheres e suas evasões de empregos de carteira 

assinada. Quanto ao segundo assunto, Miro destacava o fato de sua trajetória 

profissional ser marcada por idas e vindas entre as atividades de comércio de rua e 

a passagem por empregos de carteira assinada (como vigia no Teatro Castro Alves 

e auxiliar de limpeza em um estabelecimento hospitalar na Avenida Centenário, por 

exemplo).  Como vigia no Teatro Castro Alves, ele permaneceu cerca de doze anos 

e pediu demissão, cansado da rotina do emprego, voltando para seu antigo ofício de 

comerciante de rua.  

Algum tempo depois, arrependido, tentou recuperar o antigo emprego, mas 

não obteve sucesso. Continuou como vendedor de frutas e tempero verde, até um 

amigo o aconselhar a se candidatar para uma vaga num hospital na Avenida 

Centenário. Miro candidatou-se e conseguiu o emprego, ocupando a vaga de auxiliar 

de limpeza, abandonando-o oito anos depois, e voltando para seu ofício de 

comerciante de rua, onde permanece até hoje. Atualmente, o comerciante reside no 

nordeste de Amaralina com uma de suas cinco filhas. “Eu moro aqui, mas tem 

lugares de Salvador que eu nunca fui”, exclamou. Seu Miro nunca se casou, e suas 

cinco filhas são filhas de mulheres diferentes. Ele lamentou o fato de nenhuma das 

filhas ser casada: “estão todas amigadas, hoje se mete com um, amanhã com 

outro”, desabafa.  
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A imagem de Miro, vestindo calças e camisa, sentado em um pequeno banco 

de madeira, com um olhar profundo e distante, me recordava a figura de um Preto 

Velho.72 

 

 

3.6 Aprendizados, Motivações e Caminhos Possíveis 

 

A partir dos dados apresentados na seção anterior, neste tópico, busco 

analisar, em primeiro lugar, o modo como os meus interlocutores compreendem e 

vivenciam as experiências referentes aos seus trabalhos e seus cotidianos. Em 

seguida, reflito sobre em que medida as atividades desenvolvidas por eles 

representam projetos alternativos ou são simplesmente estratégias imediatas de 

sobrevivência, impulsionadas por fatores decorrentes dos sistemas de 

oportunidades intrínsecos ao contexto sócio-histórico no qual estão inseridos. 

Das narrativas analisadas, foi possível observar que comerciar na rua constitui 

uma das maneiras mais acessíveis e imediatas de obtenção de recursos 

socioeconômicos para aqueles que são provenientes de estratos sociais menos 

abastados, nos quais a invenção e criação de estratégias alternativas de obtenção de 

recursos financeiros faz parte das práticas de manutenção de si e de seus agregados 

familiares. Lembro o caso de Dona Edna, que, ao narrar acerca dos motivos do seu 

ingresso nas atividades de venda, confidenciou-me:  

 

Em 1965, meu pai largou a casa e minha mãe teve que trabalhar, 
então, eu e minha irmã começamos a ajudar ela. Começamos a 
botar fruta na cabeça para vender, depois comecei a frequentar a 
casa da minha vizinha e aprendi a fazer o acarajé e aí fiquei. Depois, 
em 1970, vim para aqui [na Avenida Sete] e comecei a trabalhar. 
Infância, tive pouca, porque minha vida foi corrida, só trabalho, 
trabalho (Dona Edna, 29/10/2012).  

 

Já no caso de João, comerciar na rua surgiu como uma das alternativas que 

lhe pareceu das mais acessíveis, seja por exigir pouco em termos de capital inicial e 

formação, seja por ser uma forma mais imediata para obtenção de rendimentos. O 

drama da falta de “competências” requeridas para ingresso em postos de trabalhos 
                                                           
72 Na religiosidade afro-brasileira, a figura do Preto Velho simboliza os anciãos negros conhecedores 
profundos da magia Divina e da manipulação de ervas, crê-se que em referência à dor e aflição 
sofrida pelo povo negro durante a escravidão. Desse modo, representam a humildade, a sabedoria, a 
paciência e a perseverança.  



111 
  

socialmente mais desejáveis ficou patente no seu depoimento, quando mencionou 

as razões que o fazem permanecer na mesma atividade por cerca de quarenta anos: 

 

Estou aqui por causa da falta de estudos. Para estar em outro lugar, 
teria que ter um estudo mais avançado. Teria uma vida melhor, mas 
com estudo atrasado, fica tudo mais difícil. E, outro, pela idade. 
Tenho idade avançada, aí fica mais difícil. Por isso, me mantenho no 
cantinho de cá. Às vezes, tentava procurar outra coisa para fazer e 
não dava certo (João, 29/11/2011). 

 

Observa-se na narrativa de João que a idade avançada, o longo percurso 

passado no comércio de rua e o baixo nível de escolarização fizeram com que, de 

alguma forma, se acomodasse nessa atividade, pois, de certa maneira, foi ali que fez 

a vida. Com bastante suor, João conseguiu construir a casa própria e educar os filhos. 

E, desse modo, ele não visualiza outra alternativa senão tocar em frente o seu 

“comercinho”. 

Observa-se que, na ausência de alternativas ou requisitos condizentes com o 

perfil requerido para ocupar outros espaços no mercado de trabalho, a invenção do 

próprio emprego torna-se uma alternativa-chave. Esse aspecto é recorrente nas 

histórias profissionais da maioria dos meus interlocutores.73 

Iniciarem-se, nos casos de Dona Edna e de João, nas atividades comerciais 

de rua não implicou verdadeiramente em uma escolha deliberada. Dona Edna 

porque foi desde cedo socializada nas práticas comerciais por familiares, e João por 

ter sido encaminhado nessa atividade pelas circunstâncias da vida. Nesses casos, 

esses ingressos surgiram como uma das várias tarefas que cabem a indivíduos sem 

outras opções. 

Dona Edna, durante uma de nossas conversas, proferiu a seguinte frase: “a 

gente da nossa cor, temos todos uma história para contar. Nada nos é dado de 

bandeja”. Ainda que de modo implícito, ela introduziu o peso da componente étnico-

racial na estruturação da trama de relações sociais na cidade de Salvador e aludiu 

para a relevância da associação existente entre as dimensões sócio-ocupacional e 

racial na análise do mercado de trabalho. E evidenciou as dificuldades que a 

população afrodescendente encontra para se inserir no mercado de trabalho 

soteropolitano.  

                                                           
73 Vimos que Quitério se inicia como baleiro, Dona Edna como vendedora ambulante de fruta, João 
como vendedor de café e cigarro, Miro como vendedor de hortaliças. 
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A referência ao lugar ocupado pelos afrodescendentes na estrutura social 

surgiu de igual modo nas memórias que Quitério guarda do período em que 

trabalhou como barman:  

 

E meu nome ainda era chamado de Pelé. No Avalanche, o pessoal 
me chamava de Pelé. Chegou no Quintal, o Sr. Barreto, que era o 
dono, disse: “não! aqui o teu nome não vai ser Pelé. Pelé é Pelé, 
Pelé é do futebol. Aqui você vai ser Quitério. Você não vai deixar 
mais esse pessoal te chamar de Pelé. Teu nome é Manuel Quitério”. 
Foi aí quando ele começou a se bater com os clientes: “não, o rapaz 
não é Pelé, o nome dele é Quitério” (Quitério, 29/09/2012). 

 

Perguntei a Quitério a “razão de ser” do apelido. Ele respondeu:  

 

Porque naquela época qualquer negão que se destacava em 
qualquer coisa era chamado de Pelé [risos]. Eu me destaquei no 
meio dos meus colegas. O garçom era eu, as pessoas só preferiam 
eu. Era um destaque, então eu era Pelé. Mas aí, Senhor Barreto 
disse: “você não vai ser Pelé, Pelé é do futebol. Você vai ser 
Quitério. Quando alguém lhe chamar de Pelé, você diz: ‘meu nome é 
Quitério’”.  Aí, não aceitei mais. Foi aí que eu coloquei isso na 
cabeça, e comecei a dizer: “não quero mais esse negócio de Pelé 
não. Meu nome é Quitério e ninguém me chame mais de Pelé” 
(Quitério, 29/09/2012). 

 

Outro aspecto que se destaca na análise das narrativas dos comerciantes 

sobre seus percursos de vida e trajetórias ocupacionais relaciona-se ao fato de o 

ingresso nessas atividades mobilizar saberes adquiridos em outros momentos de 

seus percursos de vida, sejam eles de caráter ocupacional ou de “tradição” familiar.  

Como observado no depoimento de Cláudio, no qual afirmou que, para montar o 

próprio negócio, fez recurso aos aprendizados de conhecimentos das ervas 

adquiridos com a avó, uma mulher de origem indígena que detinha profundo 

conhecimento de ervas e plantas medicinais: “todo esse conhecimento eu herdei da 

minha avó. Quando ela faleceu, decidi dar continuidade ao que aprendi com ela. É a 

raiz, né?”. 

Quitério, por sua vez, em seu relato inicial, afirmou que começara o negócio 

do beiju por “acaso”.  Ele esclareceu que devido à venda do beiju lhe proporcionar 

um contato direto com o público, ela lhe remetia para a sua experiência de cerca de 

trinta anos como barman. Esse aspecto relacionada a sua trajetória profissional  fica 

evidente na forma como Quitério se relaciona com a sua clientela, assim como na 
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perícia que demonstra ao atendê-la, conforme pude observar durante as minhas 

visitas ao lugar onde exerce a atividade. A frase de Quitério, “A rua também uma 

escola. Na rua você está em contato com o mundo”, sintetiza esse aspecto.   Ao 

mesmo tempo, no depoimento sobre a sua origem familiar, Quitério narrou que, 

durante a infância, por intermédio da avó materna, teve contato direto com o 

ambiente do comércio de pequenas iguarias, como a venda de mingau e cocada. O 

que me leva a inferir que essa habilidade de Quitério venha também de hábitos 

adquiridos no meio familiar, durante a vivência de sua infância, período no qual 

acompanhou de perto as atividades de venda da avó e, posteriormente, as 

desenvolvidas por sua mãe.  

Dona Edna, conforme me confidenciou durante uma de nossas conversas, 

adquiriu habilidades sobre a feitura do acarajé enquanto frequentava a casa de uma 

vizinha no bairro do Garcia. Contudo, iniciou-se nessa atividade ainda adolescente, 

quando ela e sua irmã mais velha passaram a se dedicar à venda ambulante de 

fruta nas ruas do centro de Salvador para ajudar na renda familiar. Revelou, ainda, 

ter herdado de sua mãe o ponto que hoje ocupa.  

Analisando comparativamente as cinco “narrativas de vida”, particularmente 

os casos de Quitério e João, observo dois homens negros que migraram para 

Salvador à procura de outras oportunidades de vida. Ambos encontram-se 

atualmente inseridos em atividades por conta própria. Ainda assim, apesar dos 

elementos comuns aos dois percursos de vida, é possível constatar diferenças nas 

suas trajetórias.  

O primeiro, como já ressaltei, tem uma longa história profissional, foi barman, 

dono de bar e chegou até a exercer a função de assessor de vereador. Enquanto o 

segundo permanece há quarenta anos no mesmo lugar, exercendo a mesma 

atividade e sem grandes avanços no negócio. Quitério, a princípio, iniciou-se no 

negócio de beiju por necessidade em ocupar os tempos livres, ou ainda, conforme 

declarou, “por não ter mais saco para trabalhar em bar”.   

Constato que as motivações para o ingresso desses atores nas atividades 

comerciais de rua derivam, simultaneamente, de fatores inerentes ao percurso 

individual de cada um e de um contexto social mais amplo. Ou seja, apesar de as 

trajetórias analisadas apresentarem aspectos comuns (como migração do interior 

para capital, origens sociais humildes, entrada precoce no mercado de trabalho ou 

abandono escolar), cada um dos indivíduos possui um percurso de vida único e é a 



114 
  

diferença nesses percursos que vai influenciar as posições (ascensão ou 

estagnação) que alcançaram.74 Como observa Peixoto (1998): 

 

[...] No sentido de mobilidade social, aquilo que está em causa é a 
realização de um percurso, por parte do indivíduo, por diferentes 
posições sociais; apesar da importância das forças “estruturantes”, 
sabe-se que estes percursos assumem, sempre, características 
individualizadas (ou noutros termos, biográficas). Independentemente 
do grau de influência perante as variáveis coletivas, o que se verifica, 
na prática, é o interesse de cada indivíduo em realizar uma trajetória 
“ascendente” ou noutra terminologia, um “Progresso” na vida e no 
trabalho. Este percurso é representado pelas “aspirações e 
responsabilidades dos indivíduos para com eles próprios”, no sentido 
de fazerem coincidir a sua situação atual (social, emocional, 
econômica e geográfica) com as expectativas virtuais de inserção 
(PEIXOTO, 1998, p. 20). 

 

Daí que, para Dubar (1998), existem dois modos de se considerar qualquer 

processo biográfico e com os quais devemos distinguir e, simultaneamente, pôr em 

paralelo qualquer análise de uma trajetória individual: objetivamente, como uma 

“sequência de posições” ocupadas durante a vida; e subjetivamente, expressa em 

diversos relatos biográficos que revelam uma “história pessoal” e cuja narrativa 

atualiza visões de si e do mundo. Trata-se, de acordo com essa autora, de se tentar 

apreender as identidades sociais como processos ao mesmo tempo biográficos e 

institucionais. 

A diferença nos rendimentos obtidos pelos comerciantes é outro aspecto que 

vale a pena ressaltar. Eles variam dependendo do tipo e da quantidade de 

mercadoria comprada, do preço praticado e das redes de relações sociais que 

incluem clientela, parente e amigos. Por outro lado, verifiquei também que a 

aplicação dos rendimentos varia consoante à idade e às responsabilidades 

familiares, como o número de filhos, a chefia familiar, o número de dependentes e 

agregados, bem como em ter ou não parceria nas despesas do lar.  

Nesse sentido, para alguns desses comerciantes, por exemplo, os 

rendimentos obtidos os permitem ir mais além da sobrevivência imediata,   fazendo 

                                                           
74 As décadas de 1960 e 1970, período em que esses atores se inseriam no mercado de trabalho, 
aparece na literatura acadêmica como um momento de significativas transformações sociais no que 
se refere à expansão e à urbanização. Nesse período, Salvador atinge o estatuto de terceira maior 
metrópole do país, e tem início a construção de grandes empreendimentos econômicos, como 
shoppings, e o polo petroquímico na cidade. O que reforça a migração de pessoas do interior do 
Estado, em busca de outras oportunidades na “grande” cidade. Isso pode explicar a grande leva de 
migrantes para Salvador, como observamos nos casos da migração de Quitério, João e Miro.  
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com que almejem, acima de tudo, a reprodução social de suas famílias e o alcance 

de outros lugares. O investimento na educação dos filhos, a construção da casa 

própria, a manutenção da casa são indicadores disso. No próprio depoimento dos 

comerciantes, fica patente esse desejo de ir além da dimensão de satisfação da 

sobrevivência física. 

Essa ideia sugere que se pensem as estratégias de sobrevivência como um 

conjunto de práticas sociais diferenciadas, realizadas consciente ou 

inconscientemente por indivíduos, grupos sociais e famílias, seja para conservar ou 

aumentar seu patrimônio, seja para manter ou melhorar sua posição na estrutura de 

relações de classes ou, ainda, garantir a sobrevivência. 

Identificar os exemplos de Quitério, Dona Edna, Cláudio e de comerciantes de 

rua “bem sucedidos” leva-me a refletir sobre o modo como esses agentes, muitas 

vezes rotulados de “pobres” e “precarizados”, reagem às contingências do mundo 

cotidiano. A análise desses casos me remete para o debate acerca da temática da 

precariedade, bastante recorrente quando se analisam as condições sociais dos 

atores que desenvolvem atividades no comércio de rua. 

Recordo que, numa das minhas conversas com Dona Edna, perguntei-lhe 

como transportava o material de trabalho de casa (no bairro de Nazaré) para a 

Avenida Sete e da Avenida Sete para casa. Em resposta, ela dirigiu o olhar em 

direção à estrada e apontou o indicador para um carro de cor preta que estava 

estacionado ao lado do seu tabuleiro, respondendo: “ali, no meu carro. Eu que trago, 

eu que levo”. Para mim, isso ecoou como aquelas surpresas que desarmam as 

ideias pré-concebidas que levamos para o campo. Quando fiz a pergunta, imaginava 

que Dona Edna iria dizer que aluga algum serviço de carreto ou que conta com a 

ajuda de um algum parente ou conhecido, como é comum entre os comerciantes de 

rua. Daí a resposta ter me causado algum espanto. Presumo que Dona Edna tenha 

percebido minha surpresa, pois retorquiu: “Trabalho tanto para quê, né, meu filho?”. 

Em discussão sobre a chamada precariedade dessas atividades ditas 

“informais”, Braga (2002) considera que a chamada “informalidade” não é, 

obrigatoriamente, sinônimo de marginalidade social, exclusão, ou pobreza, e na 

Grande Salvador, ela pode vir a ser também uma estratégia bem sucedida de 

inserção e ascensão sociais, frente aos postos de trabalho assalariados. Ou seja, 

embora em menor proporção, as atividades informais podem abrigar trabalhadores e 
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empreendedores socialmente integrados, inclusive do ponto de vista da renda 

pessoal.  

Os próprios comerciantes apresentam como grande motivação para a 

continuidade nessa atividade, o fato de ela garantir o sustento da família. Ao mesmo 

tempo, os obstáculos que encontram no dia a dia influenciam nas representações 

que eles fazem das atividades que exercem. Os lucros são apresentados como a 

grande motivação que os faz suportar todas as vicissitudes encontradas no espaço 

de venda.  

Entretanto, a perspectiva de análise apresentada não é consensual entre os 

estudos sobre o tema. Para alguns autores, dentre eles Oliveira (2005), segundo 

Durães (2006), existe um aspecto ambivalente das atividades informais 

(particularmente as de rua), na medida em que se apresenta como uma condição 

social que pode ser ao mesmo tempo provisória e permanente. 

Oliveira argumenta que a condição é vivida como permanente pelo fato de as 

possibilidades de inserção ou reinserção no núcleo estruturado do mercado de 

trabalho tornarem-se mínimas no contexto de desregulamentação e flexibilidade do 

trabalho, principalmente para os trabalhadores informais mais velhos e menos 

escolarizados. Sendo assim, o mundo do trabalho informal, afirma Oliveira, se 

configura como a única alternativa plausível para fugir do estigma social do 

desempregado e assegurar a reprodução dos homens e mulheres “sem emprego”. 

Por outro lado, os riscos, as incertezas e a instabilidade das condições de trabalho e 

a esperança de ter emprego com carteira assinada fazem com que a condição 

permanente do trabalhador informal seja vivenciada sob o signo do provisório 

(OLIVEIRA, 2005 apud DURÃES, 2006, p. 6). 

Ainda assim, corroboro que os indivíduos expostos a constrangimentos de 

origem diversa, longe de se comportarem como puros reflexos deles, possuem 

capacidades de resistência e de invenção suficientes para modificar e transformar os 

determinismos estruturais que os cercam (CASAL, 1997, p. 87-88). Recorrendo ao 

postulado teórico de Bourdieu, pode-se afirmar que o ator social age livremente, 

dentro dos limites impostos pelo habitus, num jogo a que Bourdieu chama de 

“sentido prático”. Nesse caso, as práticas do agente não são simples reproduções, 

mas traduzem antes um “sentido prático”, pelo qual o indivíduo age, escolhendo 
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“livremente”75 entre alternativas, dentro dos limites impostos pelo habitus. No 

entanto, deve ser lembrado que o habitus é uma estrutura dinâmica sempre em 

processo de reestruturação, pois é, simultaneamente, o produto das vivências 

passadas e presentes, e reestrutura-se em consonância com as condições objetivas 

em que os indivíduos vivem. 

                                                           
75 Grifo meu. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: mudanças, permanências e recriações  

 

Nesta tese, analisei o cotidiano e as práticas do comércio de rua no Centro 

Antigo de Salvador na sua contemporaneidade, situando os contextos históricos nos 

quais se desenvolveram essas atividades. Enfatizei que o comércio de rua sempre 

esteve presente na história da cidade e representa um aspecto marcante da sua 

paisagem cotidiana desde a época colonial. Época essa na qual se destaca a 

presença de homens e mulheres africanas e afro-brasileiras, cujas ações 

contribuíram para viabilizar a cidade não apenas em nível de força de trabalho, mas 

também em suas dimensões socioculturais, na medida em que imprimiram marcas e 

cujas influências sobre hábitos, sinais e símbolos locais foram decisivas. 

Em seguida, ressaltei que, apesar de contribuírem para viabilizar o 

funcionamento da cidade, a trajetória histórica dessas atividades foi trilhada em 

recorrentes envolvimentos e confrontos com os poderes públicos. Na tentativa de 

organização espacial da antiga cidade, as populações que exerciam o comércio de 

rua foram, repetidamente, acusadas de contribuir para enfear a cidade ou colaborar 

para permanência de hábitos considerados incivilizados que travavam o advento da 

modernidade. Como vimos, a concepção de modernidade, assim como a visão de 

urbanidade que orientaram os seus projetos de modernização, considerava o 

abandono das tradições, espelhadas nos hábitos e costumes de origem africana, 

como imprescindível para que a sociedade baiana se modernizasse. 

Nesse contexto, comerciantes de rua passaram a ser responsabilizados por 

problemas urbanos, tais como o tumulto das vias, a desordem, a sujeira e a 

degradação dos espaços nos quais transitavam e vendiam. Assim, controlar, 

regulamentar, padronizar e disciplinar tornaram-se tarefas prioritárias dessas 

políticas no sentido de liquidar os focos de comércio de rua ou submetê-los ao 

controle da municipalidade. Contudo, apesar dessa pretensão do poder público em 

punir e disciplinar essas práticas, a partir da imposição de regulamentações e de 

normas higiênico-sanitárias, isso não significou o fim do comércio de mercadorias 

nas ruas. Elas continuaram presentes no cenário urbano de Salvador e nem sempre 

seguindo as regulamentações traçadas pela municipalidade.  

Utilizando as noções de territorialidades negras (MATTOS, 2008) e 

estratégias de resistências (SCOTT, 2011), sustentei que a continuidade de algumas 

dessas práticas foram forjadas em contextos de disputas pelo controle de 
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determinados espaços da cidade, nas quais se evidenciaram ações de resistências 

desse grupo de trabalhadores que, como julgo ter mostrado, carregou as marcas do 

estigma da contravenção. Na perspectiva de Scott (2011) apontei que para 

contornar os mecanismos de controle, esses grupos relativamente desprovidos de 

poder lançaram mão de uma serie de práticas muitas vezes ocultas e dissimuladas 

de resistir mediante uma variedade de ações outras vezes mais abertamente 

declaradas (a exemplo da greve de 1857).  

Nesse contexto marcado por relações hierárquicas e desiguais de poder 

forjam-se a construção social de identidades de resistência, entendidas, desde 

Castells e Scott, como aquelas criadas por atores sociais que se encontram em 

posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da dominação 

construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com base em 

princípios diferentes dos que permeiam as instituições e grupos dominantes da 

sociedade (CASTELLS, 1999; SCOTT, 2011). Analisado nessa perspectiva, as 

noções de territorialidade negra e resistência, permitem aproximar experiências 

sociais de indivíduos que, de certa maneira, se encontram em situação social 

análoga e comungam o que Certeau (1994, p.202) chama de uma fenomenologia do 

existir no mundo. Isso sugere que os indivíduos expostos a constrangimentos de 

origem diversa, longe de se comportarem como puros reflexos desses 

constrangimentos, possuem capacidades de resistência e de invenção, suficientes 

para modificar e transformar os determinismos estruturais que os cercam (CASAL, 

1997). 

Apoiando-me nessa perspectiva, argumentei que existe um conjunto 

especifico de atividades que tiveram importância em épocas anteriores, com um 

peso social significativo em Salvador e, que apesar disso foram combatidas pelas 

políticas higiênico-sanitárias da colônia e pela expansão da produção em moldes 

mais modernos e capitalistas que são próximas às práticas de comércio atuais. 

Porém, através de estratégias de resistência forjadas em contextos de extremas 

desigualdades nas relações de poder, sobrevivem, ainda que o estigma da 

marginalidade não tenha se extinguido na totalidade.  

As descrições etnográficas ressaltaram a história social e as especificidades 

atuais do comércio de rua na Avenida Sete e no Largo Dois de Julho, dois 

importantes circuitos de comércio de rua do Centro Antigo. A partir delas, demonstrei 

empiricamente como esses espaços mesclam práticas de venda de produtos ligados 
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aos novos hábitos de consumo urbano com tendências globais, como o comércio de 

mercadorias manufaturadas com outro conjunto de atividades, como a venda de 

produtos referentes às tradições culturais do povo baiano, que buscam seus 

recursos simbólicos na tradição oral afro-brasileira e indígena. Dentre essas 

atividades, destaquei: a venda de certos tipos de comida na rua e a comercialização 

de produtos relacionados às práticas medicinais e religiosas.  

A venda de comida de rua participa da trajetória social, cultural, nutricional e 

econômica de Salvador. Determinados tipos de comércio, como os do tabuleiro de 

baianas de acarajé, constituem hoje um patrimônio cultural resultante de uma 

herança que vem desde os trabalhos de ganhos que se achavam nas vias públicas, 

esquinas e praças com iguarias trazidas da senzala, mesclando tradições africanas, 

portuguesas e indígenas. Esses traços da cultura afro-brasileira impregna a vida 

cotidiana da cidade acompanhando o seu processo de modernização. 

Diante dessas descrições e análises, reafirmo meu argumento, apontado no 

decorrer da tese, de que o comércio de rua do CAS congrega práticas comerciais 

que têm  algum vínculo com o passado e que são reproduzidas, apropriadas, 

deslocadas e transformadas, enquanto outras são totalmente novas, inventadas nas 

práticas e experiências cotidianas dos comerciantes. O que abre possibilidades para 

um constante processo de reconfiguração cotidiana, assim como permite uma 

coabitabilidade de saberes e técnicas antigas com novos hábitos e práticas culturais 

urbanas. 

Com base em casos ilustrativos de trajetórias profissionais de comerciantes de 

rua, assinalei que, no contexto analisado comerciar na rua constitui uma das 

maneiras mais acessíveis de obtenção de recursos socioeconômicos para indivíduos 

oriundos de estratos sociais menos abastados. Seja por esse comércio ser pouco 

exigente em termos de recurso inicial e formação, seja por ser uma forma mais 

imediata para obtenção de rendimentos. Esse aspecto evidenciou-se no caso de 

João, para quem a ausência de escolarização e de qualquer outra formação técnica-

profissional aliada às responsabilidades familiares fizeram com que, de alguma 

forma, se acomodasse na atividade que exerce e, a partir dela construísse a sua 

vida, não visualizando outra alternativa  senão tocar em frente o seu comercinho. 

Ainda assim, João conseguiu construir a casa própria e educar os filhos: “é aqui 

onde saí a minha sobrevivência. Não ganho muito mas dá para me manter”.  



121 
  

Nesses termos, observa-se, que na ausência de alternativas ou requisitos 

condizentes com o perfil requerido para ocupar outros espaços no mercado de 

trabalho, a invenção do próprio emprego torna-se uma alternativa-chave. Esse 

aspecto é recorrente nas histórias profissionais dos meus interlocutores.  

Um dos fatores que explica essa situação tem a ver com a brutal defasagem 

entre os níveis de escolaridade dos negros e não negros, sendo que, a maioria da 

população não negra distribui-se entre os níveis mais altos de instrução. Como se 

sabe, a escolaridade constitui um elemento de grande importância na qualidade de 

inserção profissional, já que a tendência geral é que os rendimentos aumentam 

conforme o nível de escolaridade avance. Em Salvador, as desigualdades de 

oportunidades educacionais entre os grupos raciais também são muito elevadas, 

penalizando a população negra que chega ao mercado de trabalho com 

escolaridade bastante inferior que a dos brancos (SANTOS,1997; INSPIR, 1999; 

CASTRO E BARRETO, 1998; COSTA E RIBEIRO, 2010; DIEESE, 2013). 

Já no caso de Dona Edna, constata-se que o fato de ter sido iniciada ainda 

adolescente no comércio de rua e de certa forma no universo religioso do 

candomblé a conduziu para outros horizontes profissionais. Aperfeiçoou-se no 

conhecimento da feitura do acarajé e acabou herdando o tabuleiro da sua mãe,  

desenvolvendo competências profissionais fora das estruturas do mercado de 

trabalho formal. A partir da sua própria experiência, Dona Edna observa que: “a 

gente da nossa cor [negra], temos todos uma história para contar. Nada nos é dado 

de Bandeja”. Ainda que de modo implícito, o depoimento de Dona Edna introduziu o 

peso do componente étnico-racial na estruturação da trama de relações sociais na 

cidade de Salvador e aludiu para a relevância da associação existente entre as 

dimensões sócio-ocupacional e racial na análise do mercado de trabalho. E suscitou 

reflexões acerca das dificuldades que a população afrodescendente encontra para 

se inserir no mercado de trabalho soteropolitano, considerando que destinos são 

delimitados não só por questões relacionadas à cor da pele, mas também à classe e  

à escolaridade.  

Partindo da literatura consultada conclui-se que parte considerável dos 

comerciantes de rua, continua a ser composta pela população fenotipicamente mais 

escura e por uma parcela da população mestiça “pobre”, dois grupos que, 

historicamente, ocupam lugares marginais na estrutura social da sociedade 

brasileira. Os dados dessas pesquisas têm revelado que, o conjunto de populações 
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resultantes do legado escravista e colonial, continua confinado a ocupações 

instáveis ou mesmo à não ocupação. Encontrando-se de maneira bastante 

representativa empregados em serviços domésticos, comércio de rua, atividades de 

artesanato.  

Outro elemento, que merece ser destacado diz respeito ao fato dos indivíduos 

ao ingressarem nessas atividades, mobilizarem saberes adquiridos em outros 

momentos de seus percursos de vida, sejam eles de caráter ocupacional ou de 

“tradição” familiar.  Como observado no depoimento de Claudio que para montar o 

próprio negócio fez recurso aos aprendizados de conhecimentos das ervas 

adquiridos com a avó, uma mulher de origem indígena que detinha profundo 

conhecimento de ervas e plantas medicinais: “todo esse conhecimento eu herdei da 

minha avó. Quando ela faleceu, decidi dar continuidade ao que aprendi com ela. É a 

raiz né!.”  

 Concomitantemente, Quitério narra que durante a infância por intermédio da 

avó materna teve contato direto com o ambiente do comércio de pequenas iguarias 

como a venda de mingau e cocada. Nessa convivência familiar na qual acompanhou 

de perto as atividades de venda da avó e posteriormente por aquelas desenvolvidas 

por sua a mãe. No caso de dona Edna é possível constatar que o fato de estar 

ligada ao universo do candomblé permitiu que forjasse sua experiência profissional  

de baiana de acarajé ligada a esse contexto. A partir dessas evidências, defendo 

que esses atores, quando necessário, mobilizam saberes e valores culturais 

adquiridos dentro dos seus grupos de pertença, experiências de vida, 

conhecimentos ancestrais, potencializando-os como estratégias para o mercado. 

Isso demonstra que esses indivíduos tem sabido converter o conjunto rotineiro de 

saberes e competências em fatores criativos e competentes de intervenção.  

Entretanto, nesses casos ilustrativos existem diferenças em termos dos 

rendimentos obtidos, eles não são uniformes. Variam conforme o tipo e a quantidade 

de mercadoria comprada, o preço praticado e as redes de relações sociais nas quais 

os comerciantes se encontram atrelados que incluem clientela, parente, relações de 

vizinhança e de trocas de auxilio. Para alguns desses comerciantes, por exemplo, os 

rendimentos obtidos permitem ir muito mais além da mera sobrevivência imediata. 

Os lucros auferidos nessas atividades proporcionam investimento na educação dos 

filhos, na construção da casa própria e na manutenção da casa, e representam 

conquistas que motivam a permanência nessas atividades.   
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A identificação de casos de comerciantes de rua “bem sucedidos”, como os 

de Quitério, Dona Edna e Cláudio sugere que se pense o comércio de rua como um 

conjunto de práticas sociais diferenciadas, realizadas (consciente ou 

inconscientemente por indivíduos, grupos sociais e famílias), seja para a 

conservação ou aumento do patrimônio, para manutenção ou melhoria da posição 

que se ocupa na estrutura de relações de classes, para garantia da sobrevivência.  

Nos casos analisados essas atividades podem vir a ser também uma estratégia bem 

sucedida de inserção e ascensão sociais, frente aos escassos postos de trabalho 

assalariados. Como observa Braga (2002) embora em menor proporção, o comércio 

de rua pode abrigar trabalhadores e empreendedores socialmente integrados, 

inclusive do ponto de vista da renda pessoal.  

 Apesar de riscos, incertezas e instabilidade das condições de trabalho que 

caracterizam a realidade dos indivíduos que têm a rua como espaço de trabalho. 

Essas atividades podem ser, também, abordadas na sua multidimensionalidade não 

só como fonte de sofrimento, mas, também, de vivências positivas. Os casos 

ilustrativos examinados permite afirmar que, as atividades desenvolvidas por esses 

indivíduos podem, em determinados casos, deixar de representar simples 

estratégias imediatas de sobrevivência representar projetos alternativos aos “fracos” 

sistemas de oportunidades intrínsecos ao contexto sócio-histórico no qual estão 

inseridos. Desse modo, em determinadas circunstancias apesar dos limites de 

educação e emprego que a sociedade reserva, os indivíduos elaboram estratégias 

para sobreviver e promover sua mobilidade social. 

Assim, trabalhar por conta própria pode significar, também, numa maneira de 

escapar as desigualdades de oportunidades e instabilidade que o mercado de 

trabalho atual oferece aos seus cidadãos. A flexibilidade oferecida pelas atividades 

informais em determinados aspectos, como o caso dos horários ou as fronteiras 

tênues entre trabalho e lazer e o desejo de não se submeter às exigências e aos 

salários de um “emprego formal”, representam também fatores relevantes a 

considerar. Outros fatores como o crescimento lento de oportunidades de emprego, 

desemprego e ajustes econômicos, salários pouco atrativos do mercado de trabalho 

formal, aliado a uma tradição das populações ligadas as atividades comerciais, 

estimulam a criatividade dos citadinos em criar outros modos de inserção no 

mercado de trabalho e inventar empregos para si.  
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Como Menezes (2008) acredito que a relevância que as atividades decorrentes 

da “economia informal” tem vindo a adquirir sob os pontos de vista social, cultural, 

econômico e político, quer nos chamados países em desenvolvimento, quer nas 

sociedades ditas desenvolvidas, têm permitido a emergência de novas formas de 

abordar o tema, tanto assim que, o discurso segundo o qual, a economia informal é 

algo a eliminar, pela sua natureza ilegal, começa a ser substituído por um outro que 

alimenta a possibilidade de legitimar, integrar e enquadrar a economia informal no 

ordenamento jurídico-legal, quer porque se instituiu como elemento de combate à 

pobreza e à exclusão social, quer porque contribui para a diminuição dos 

mecanismos de intervenção do Estado-Providência (MENEZES, 2008 apud 

BARROQUEIRO, 2010, p.22-23 ). 

Na realidade aqui apresentada trabalhar na rua pode significar aprendizado, 

aperfeiçoamento e aquisição de outros conhecimentos. Atrelado a toda uma rede de  

relações sociais entre vendedores, compradores e outros agentes que com eles 

interagem: “ a rua também é uma escola. Na rua você está em contato com o 

mundo”, confidencia Quitério. Talvez esse seja um dos sentidos atribuído pelos 

comerciantes que nela “habitam” e, com os quais dialoguei. Diferentemente das lojas 

e outros estabelecimentos, na rua, independentemente das vontades individuais as 

diferenças se encontram e convivem. Assim, a existência de laços de proximidade e 

de confiança, a informalidade e pessoalidade das relações de base, também 

ajudam, a sustentar a permanência destas atividades. 

Para concluir, vale ressaltar que o trabalho não pretende elaborar 

generalizações representativas sobre o comércio de rua de Salvador, visou ilustrar 

com base numa análise detalhada o contexto estudado. Ciente das possíveis 

limitações do trabalho, meu alento vem da confiança que a contribuição desta 

pesquisa resultará em outros estudos que abordem o comércio de rua privilegiando 

abordagens multidisciplinares e longitudinais aprofundando e aumentando a 

produção de conhecimentos sobre a temática.   
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Anexo A Mapa de localização das áreas de pesquisa  
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Anexo B  Legislação comércio de rua 
 
 

Decreto nº 12.016 de 08 de junho de 1998 

  Dispõe sobre a localização e funcionamento do comércio ambulante e de 
prestação de serviços em logradouro público do Município do Salvador e das outras 

providências. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições DECRETA: 

Art. 6º - As atividades informais referidas neste Decreto somente poderão ser 
exercidas com os seguintes equipamentos, facultado à SEMOP decidir pela adoção 

de modelos padronizados: 

  I. Banca desmontável com dimensões de até 1,05x0,80m; 

  II. Tabuleiro com dimensões de até 1,20x0,60m; 

  III. Equipamento móvel, sobre rodas, movido à tração humana ou tipo reboque, 
com dimensões máxima de 0,95x1,35m; 

  IV. Recipiente tipo mala com tampa, com dimensões máxima de 0,80x0,50m; 

  V. Isopor, com alça, com capacidade para 50 litros; 

  VI. Mostruário ou cruzela, com dimensões máximas de 0,80x1,20m; 

  VII. Cantimplora; 

  VIII. Cestos de vime e / ou garrafas térmicas; 

  IX. Pequenos recipientes, com capacidade para 30 litros; 

  X. Cadeira de engraxate; 

  XI. Máquina fotográfica tipo lambe-lambe; 

  XII. Máquina com esmeril tipo amolador de facas, tesouras, alicates, 

  Parágrafo único - A utilização de qualquer outro tipo de equipamento para 
exercício de atividade de comércio ambulante ou de prestação de serviços 

dependerá de expressa autorização da SEMOP.  

  --Secretário Municipal de Ordem Pública— 
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http://www.ordempublica.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=36

&Itemid=0 

Decreto nº 12.016 de 08 de junho de 1998 

   Dispõe sobre a localização e funcionamento do comércio ambulante e de 
prestação de serviços em logradouro público do Município do Salvador e das outras 
providências. 

  O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, 
no uso de suas atribuições DECRETA: 

Art. 15 - O não cumprimento dos dispositivos deste Decreto acarretará ao infrator as 
seguintes penalidades, que podem ser aplicadas em separado ou cumulativamente, 
pela mesma infração: 

  I. Advertência escrita quando da ocorrência da primeira irregularidade cometida, 
com fixação de prazo de até 3 dias úteis para regularização ou após expedição de 
Notificação Preliminar; 

  II. Aplicação de multa; 

  III. Suspensão da atividade por até 30(trinta) dias, quando da reincidência ou 
cometimento de outra falta, por ato do titular da CLF; 

  IV. Apreensão do equipamento e mercadoria; 

  V. Cassação da Autorização. 

1º - São infrações puníveis com multa, aplicada de forma cumulativa, as seguintes: 

  I. Exercer a atividade sem devida autorização; 40 UFIR s 

  II. Comercializar produtos outros que não aqueles especificados na Autorização; 
25 UFIR s 

  III. Alterar a localização do equipamento sem autorização da SEMOP; 25 UFIR s 

  IV. Modificar o modelo padronizado e aprovado pela Prefeitura; 25 UFIR s 

  V. Fazer uso de caixotes, tábuas, lonas ou qualquer outro meio destinado a 
ampliar o equipamento ou área reservada a sua instalação; 25 UFIR s 

  VI. Utilizar serviços de alto-falante e/ou congêneres, bem como exibir cartazes 
ou outros meios de publicidade nos equipamentos sem prévia autorização da 
SEMOP; 15 UFRI s 

  VII. Deixar de apresentar-se portando o crachá estabelecido pela SEMOP; 15 
UFIRS 

http://www.ordempublica.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=0
http://www.ordempublica.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=0
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  VIII. Não manter o equipamento ou a área onde o mesmo está instalado em 
perfeito estado de limpeza; 20 UFIRS 

  IX. Quaisquer outras infrações que contrariem disposições deste Decreto ou 
demais normas e posturas municipais vigentes. 15 UFIR s 

2º - A apreensão da mercadoria e/ou equipamento ocorrerá quando o Vendedor 
Ambulante ou Prestador de Serviços transgredir qualquer uma das disposições 
previstas nos Art. 10 e 11 deste Decreto. 

3º - A cassação da Autorização ocorrerá nos seguintes casos: 

  I. Alteração das especificações técnicas e/ou dimensões do equipamento ou de 
sua localização; 

  II. Modificação da atividade comercial autorizada; 

  III. Não cumprimento, nos prazos estabelecidos, das normas previstas para o 
exercício legal da atividade; 

  IV. Cometimento de infrações puníveis com multas por mais de 02 (duas) vezes; 

  V. Ausentar-se do ponto de comercialização por um período superior a 30 
(trinta) dias, em comprovação de motivo justo perante a CLF. 

Art. 16 - Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 

Art. 17 - Para liberação do equipamento e da mercadoria apreendidos, o Vendedor 
Ambulante ou o Prestador de Serviços deverá pagar multa prevista para a infração 
cometida, bem como atender as exigências estabelecidas na legislação aplicável à 
matéria, além de cumprir a obrigação de retirar o equipamento no prazo legal. 

  Parágrafo único - Quando a apreensão recair sobre bens de natureza perecível, 
será aplicada a norma pertinente contida na Lei 2.455/73, que autoriza a sua 
doação, após decorrido o prazo de 48:00 (quarenta e oito) horas. 

Art. 18 - As penas de suspensão da atividade e de cassação da Autorização serão 
aplicadas mediante procedimento administrativo, assegurado amplo direito de 
defesa. 

Art. 19 - Das decisões que resultem aplicação de penalidade prevista no caput do 
Art. 15, cabe ao infrator defesa no prazo de 10 (dez) dias dirigida à CLF, contados 
do recebimento do ato. 

  Parágrafo único - As penalidades referidas no caput deste Artigo serão julgadas, 
em primeira instância, pelo titular da CLF, e, em grau de recurso, desde que 
apresentado no prazo de 10(dez) dias, contados a a partir da ciência da decisão, 
pelo Secretario de Ordem Pública. 
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Art. 20 - Os equipamentos mencionados no Art. 6º deverão ser identificados pela 
SEMOP, contendo numeração, e o código de atividade e o logradouro onde o 
mesmo se encontra instalado. 

Art. 21 Compete ao titular da SEMOP baixar normas complementares às disposições 
do presente Decreto, além das relacionadas com modelos padronizados, quantidade 
de equipamentos e logradouros liberados para os fins deste Decreto, bem como 
decidir sobre os casos omissos. 

Art. 22 As disposições deste Decreto deverão ser aplicadas sem prejuízo das 
normas contidas no Código de Polícia Administrativa do Município do Salvador. 

  

  --Secretário Municipal de Ordem Pública-- 
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Anexos C - Jornais   
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Notícias  

Camelôs apontam máfia de venda de licenças na Avenida 
Sete 
Quem passa pela Avenida Sete sabe como é difícil circular em meio ao comércio informal. 
Ali, cada palmo vale muito 
17.01.2013 | Atualizado em 17.01.2013 - 08:14 
Visualizações: 7578 
Tamanho da letra: -A | +A 

 

Na área do Portão da Piedade é difícil até caminhar 

Bruno Wendel 
bruno.cardoso@redebahia.com.br 
 
Quem passa pela Avenida Sete, no Centro de Salvador, já sabe que há ambulantes por todos os lados. O que a 
maioria das pessoas não sabe é a informação passada pelos próprios camelôs: ali, um espaço de venda chega a 
custar R$ 5 mil. Não tem o total para a “compra”? Pode alugar, pagando entre R$ 200 e R$ 300.  
 
De acordo com vendedores que trabalham na região, o esquema de repasse de pontos licenciados envolve 
pessoas ligadas a associações da classe e funcionários da prefeitura.  
 
Os pontos mais disputados são a Rua do Cabeça, Beco Maria da Paz, Rua Portão da Piedade e o Relógio de São 
Pedro. “Nestes locais passam mais clientes, por isso que são os mais procurados pelos camelôs. É cobrado até R$ 
5 mil. E pode aumentar com a Copa”, diz Paulo Bonfim, 45, ambulante licenciado que vende relógios na Rua do 
Cabeça. 
 
No esquema, o vendedor que detém licença recebe o dinheiro para que outro comerciante fique no seu lugar. 

Depois de assumir o ponto, o comprador ficaria livre da fiscalização porque funcionários da extinta Secretaria de 
Serviços Públicos (Sesp) estariam envolvidos na máfia.  
 

 
Com desordem nos passeios, pedestres não têm onde caminhar e são obrigados a disputar espaço 
com os veículos em trânsito na Avenida Sete 
 
 
“Isso é injusto, porque tem muita gente trabalhando na clandestinidade porque não consegue a licença e não 
quer ceder a essa máfia. Os funcionários municipais são coniventes, porque recebem propina para fazer vista 
grossa”, declara uma ambulante legalizada que vende bolsas na Avenida Sete há dez anos.  
 

http://www.correio24horas.com.br/noticias/listagem/rss/assine/feed/
http://www.correio24horas.com.br/
http://www.correio24horas.com.br/
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Ao CORREIO, um membro da Associação dos Vendedores Ambulantes de Feira e Mercados de Salvador (Asfaerp), 
uma das sete entidades que representam a categoria, confirmou a existência do esquema e ainda informou que 
há uma extensão dele: grandes comerciantes que compram vários pontos, mas mantêm os antigos donos para 
evitar que sejam pegos pela fiscalização. 
 
Já o presidente da Associação dos Trabalhadores do Comércio Informal de Salvador (Assimformal), Arismário 
Nunes Barreto, disse que não tem conhecimento do esquema de irregularidade. O CORREIO procurou as outras 
entidades, mas os seus representantes não foram localizados.  
 
Por meio da assessoria de comunicação, Rosemma Maluf, titular da Secretaria Municipal de Ordem Pública 
(Semop), que assumiu a função da Sesp de organização dos camelôs, informou que também desconhece o 
problema, mas vai determinar a apuração das denúncias.  
 
De acordo com a Semop, na Avenida Sete e seu entorno, atuam cerca de sete mil ambulantes, mas apenas 1.350 
são licenciados. Na cidade, a estimativa é que existam cerca de 40 mil camelôs.  
 

 
Sem controle de ambulantes e moradores de rua, área do Relógio de São Pedro é uma bagunça 
constante 
 
Desordem 
O repasse dos pontos não é o único problema dos ambulantes. Segundo os vendedores informais, há muitos 
lojistas expandindo seu território para a calçada. “Eles espalham bancas pelo passeio. Os donos de pronta-
entrega fazem muito isso. Algumas pessoas que vendem na rua trabalham na loja”, declara uma ambulante.  
 
Já Rosângela Almeida, que tem seu ponto licenciado no Portão da Piedade, diz que muitos comerciantes da Baixa 
dos Sapateiros também têm buscado espaço ali. “Como o comércio lá está em baixa, eles estão vindo pra cá”. A 
disputa não para por aí. “Muitos chegam de carro, param na rua, abrem o porta-malas e começam a vender”, 
declara. 

 
No meio da briga, quem perde são os clientes que tentam procurar qualquer coisa na região, onde mal dá para 
caminhar. “A gente não tem mais como transitar. Fica difícil. E se você reclama, corre o risco de ser agredido por 
um deles”, afirma a dona de casa Benedita de Assis. 
 
Projeto de ordenamento ficará pronto em fevereiro 
Semop informou que a prefeitura dará prioridade aos ambulantes já cadastrados. Ainda de acordo com 
assessoria, o projeto de reorganização será estendido a outras regiões comerciais de Salvador, como a Estação 
da Lapa, Calçada e Rótula da Feirinha, em Cajazeiras. Segundo a secretária, Rosemma Maluf, Salvador tem cerca 
de 40 mil ambulantes, mas apenas 12 mil têm  licença para trabalhar. 
 
Na terça-feira, a secretária esteve reunida com os integrantes das entidades, que representam os camelôs, e 
disse que a prefeitura deve reativar 13 áreas para atuação da categoria. Na visão do camelô Jamilton Moreira, 
35, que tabalha na Rua do Cabeça, outras tentativas de ordenamento já foram feitas e nenhuma agradou a 
categoria. 
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“Da última vez que tiveram a ideia, colocaram a gente na Ladeira da Montanha, um local sem força de comércio”, 
conta. "Isso só piorou. Muitos acabaram se instalando no Relógio de São Pedro”, completou Adenair Costa, 
também camelô no local. 
 
Sebrae oferece capacitação a ambulantes 
A Secretaria Municipal da Ordem Pública pretende promover, em parceria com o Sebrae, ações de capacitação 
dos ambulantes licenciados da cidade. A entidade já tem iniciativas voltadas para os ambulantes, trabalhando 
temas como higiene e manipulação de alimentos, atendimento ao cliente, requisitos legais para a atividade e 
empreendedorismo. 
 
De acordo com o diretor técnico do Sebrae na Bahia, Lauro Ramos, haverá uma mobilização para formalizar 
aqueles trabalhadores que ainda não se registraram como empreendedores individuais. “É importante evidenciar 
os benefícios aos quais eles terão acesso atuando na formalidade”, diz. 
 
Entre as ações que o Sebrae oferece para empreendedores individuais estão as oficinas SEI. Nessas oficinas, são 
realizadas atividades que ensinam a melhorar a gestão. A oficina SEI Vender, por exemplo, trabalha questões 
voltadas para adaptação às necessidades do mercado, preparação de produtos e serviços para conquistar mais 
clientes. Há também oficinas voltadas para compra de materiais, controle financeiro e planejamento. 

 

Sex , 06/09/2013 às 21:53 | Atualizado em: 06/09/2013 às 21:52 

Relocação na orla preocupa baianas de acarajé 
Maíra Azevedo 

 Erik Salles | Ag. A TARDE 

 
Associação diz que, de S. Tomé ao Farol, há 550 baianas, mas prefeitura só quer liberar 80 quiosques 

O que é que a baiana tem? Muita dor de cabeça com as novas normas estabelecidas pela 
Prefeitura de Salvador. Baianas, vendedores de mingau e de beiju terão que se adequar para 
vender quitutes nas vias públicas. 
Serão retiradas todas as baianas que montam os tabuleiros nas areias das praias e 80 delas 
serão realocadas para os quiosques que estão em construção no calçadão da orla marítima. 
"É um absurdo! Temos, entre as praias de São Tomé de Paripe e do Farol da Barra, 550 
baianas  e eles prometem posto de trabalho para 80? E o restante vai fazer o quê? 
Representamos a cultura da Bahia, atraímos o turista e é esse tratamento que nos oferecem?", 
questiona Rita Santos, presidente da Associação de Baianas de Acarajé e Vendedores de 
Mingau (Abam). 
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A secretária de Serviços Públicos, Rosemma Malluf, garante que a prefeitura tem apenas 110 
baianas licenciadas nesse trecho da orla. "Inicialmente, 80 serão abrigadas nos quiosques e 
vamos criar uma estratégia para que as outras 30 estejam abrigadas antes do verão". 
Nova regra 
Mesmo fora da praia, há risco de ficar sem o ponto. A nova regra para baianas e ambulantes é 
montar toldos móveis de, no máximo,  2m x 2m. Não serão mais permitidos pontos fixos na 
cidade. "Temos que garantir a acessibilidade dos pedestres e cadeirantes", argumenta 
Rosemma. 
Filha e herdeira de Dinha do Acarajé, a baiana Cláudia Assis, que mantém um ponto fixo no 
Largo do Rio Vermelho, acredita que as mudanças vão gerar prejuízos. "A proposta não atende 
minha demanda. O que foi dito em reunião é que tudo seria resolvido da melhor forma possível, 
mas, até agora, nada", lamenta. 
Uma nova audiência entre as baianas e a prefeitura está agendada para a próxima semana, mas 
ainda sem data definida. 

O que a baiana tem? 

Indumentária - A baiana ou baiano de acarajé precisa estar devidamente caracterizado. As 
mulheres devem  vestir bata, saia, e usar turbantes (ou torços) e colares. Os homens devem 
trajar calça, camisão e usar filá (espécie de chapéu). 
Bebidas - As baianas de acarajé e vendedoras de beiju não podem comercializar qualquer tipo de 
bebida que contenha álcool. 
Tabuleiro - O uso de balcões e mesas é vetado. Baianas com pontos em espaços públicos só 
podem vender em  
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