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Quando a ordem é injusta, a desordem é já um princípio de justiça. 

Por Romain Rolland  



 
 

 
 

RESUMO 

 

 

O mercado ambulante ganha um espaço cada vez maior em meio às crises econômicas 
sobretudo pela população excluída do mercado “legal” de trabalho. Este trabalho é 
baseado na discussão de teses e artigos feitos com a temática do mercado ambulante e 
camelôs. Trata-se de um estudo descritivo qualitativo, utilizando-se de vivências 
cotidianas dos comerciantes em ambientes informais por meio de entrevistas não-
estruturadas. Nas décadas de 1980 e 1990, o trabalhador ambulante era tido como 
“problema” para o Governo, tomando uma característica de empreendedor com o passar 
dos anos 2000, com isso também cresceu a fiscalização e surgiram novas leis para tentar 
regulamentar essa atividade. As áreas de trabalho de campo foram a Praça da 
Cantareira, em Niterói, a Praça São Salvador, no Rio de Janeiro, e o restaurante 
universitário do Campus Gragoatá (UFF). Conclui-se, então, que existe a necessidade 
de novos estudos com análises desse segmento do setor serviços, tendo em voga a 
parcela dos comerciantes que atuam nas ruas; cabe ainda ressaltar a possibilidade 
ampla de discussão e avaliação das adequações a serem realizadas quanto à sua 
regulamentação. 
 

 

Palavras-chaves: Ambulantes. Camelôs. Cantareira. São Salvador. Bandejão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The street market is gaining more and more significance during economic crises, 

especially by the population excluded from the formal labor. This work is based on theses 

and articles discussions with the street market and street vendors theme. It is a qualitative 

descriptive study, using traders daily experiences in informal environments through 

unstructured interviews. In the 1980s and 1990s, street workers were perceived as a 

"problem" for the government, taking on an entrepreneurial character over the course of 

the 2000s, as a result of inspection and new laws wich came up to try to regulate this 

activity. The fieldwork areas were Cantareira Square, in Niterói, São Salvador Square, in 

Rio de Janeiro, and the university restaurant in Campus Gragoatá (UFF). It is concluded, 

therefore, that there is a need for new studies with analyzes of this services sector 

segment, with the street vendros participation in vogue; it is worth highlighting the wide 

possibility of discussion and evaluation of the adjustments to be made regarding its 

regulamantation. 

 

 

Keywords: Street selling. Street commerce. Cantareira Square. São Salvador 

Square. Bandejão. 
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1. INTRODUÇÃO 

O mercado ambulante ganha um espaço cada vez maior em meio às crises 

econômicas nas quais se agrava o desemprego e se buscam meios alternativos de 

ganhar dinheiro para suprimir as necessidades básicas (e muitas vezes nem isso) da 

população excluída do mercado “legal” de trabalho.   

Este estudo tem como ponto de partida a discussão de teses e artigos feitos com 

a temática – “mercado ambulante e camelôs”.  

Trata-se de um estudo descritivo qualitativo, utilizando-se de vivências cotidianas 

dos comerciantes em ambientes informais por meio de entrevistas não-estruturadas.  

As áreas de trabalho de campo para compreender melhor essa prática e dialogar 

com a revisão bibliográfica foram a Praça da Cantareira, em Niterói, a Praça São 

Salvador, no Rio de Janeiro, e o restaurante universitário do Campus Gragoatá (UFF). 

Foram realizadas conversas informais com ambulantes que vendem seus produtos 

nesses locais e levantadas as informações necessárias para a elaboração deste 

trabalho.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este é um estudo baseado em métodos qualitativos utilizando-se de vivências 

cotidianas dos comerciantes em ambientes informais por meio de entrevistas não-

estruturadas (CEBRAP/SESC, 2016). 

As entrevistas foram conduzidas no ambiente de trabalho dos entrevistados e as 

respostas obtidas por meio de atos verbais, sem apresentação de questionários, com 

perguntas pertinentes considerando o perfil dos mesmos, permitindo uma maior fluidez 

nas conversas. Foram perguntas abertas e adaptáveis a cada situação, sem respostas 

antecipáveis, garantindo espontaneidade da fala do respondente; e o entrevistador tendo 

papel ativo na busca de dados, atento ao que tinham a dizer os entrevistados e se 

eforçando para deixa-los falar livremente, sem frequentes interrupções na entrevista. 

Também buscaremos comparar aqui os três contextos onde as atividades dos 

comerciantes acontecem na tentativa de compreendê-las. O foco foi em vendedores de 

bebidas, alcoólicas e não-alcoólicas, e doces.  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Definições 

O termo ambulante, segundo Pires, é definido como o comerciante que não possui 

estabelecimento fixo e transporta consigo suas mercadorias. Atua em uma determinada 

área geográfica, não trabalha com crédito e dificilmente capitaliza seus ganhos de forma 

a mudar sua classe social. O termo camelô defini-se como a atividade ambulante que se 

fixa em um espaço predeterminado. Apresenta maior significância para o Estado, não 

sendo utilizado pelos próprios comerciantes (PIRES, 2010). Neste trabalho utilizaremos 

essa definição como referência tornando mais compreensível o objeto de maneira menos 

rígida, podendo ser aplicada a diversas situações. 

O termo "mercadoria política", descrito por Hirata, conforme definição por Michel 

Misse, refere-se a práticas que constituem a interação cotidiana entre aqueles que 

controlam o setor comercial "informal" e aqueles que o operam (MISSE, 2006. HIRATA, 

2014). 

A economia informal ganhou um enorme destaque na mídia e na literatura 

socioeconômica, como ressaltado por Melo e Teles em sua publicação “Serviços e 

informalidade: o comércio ambulante no Rio de Janeiro”. É representada por diversos 

fenômenos, desde a simples evasão fiscal até pequenas atividades de sobrevivência de 

populações marginalizadas no mercado de trabalho. É, portanto, caracterizado pela 

inexistência de barreiras à entrada, aporte de recursos de origem doméstica, propriedade 

individual, operando em pequena escala, processos produtivos intensivos em trabalho, 

atuando em mercados competitivos e não regulados (MELO E TELES, 2000). O setor 

formal foi definido, por esses autores, como sendo aquele que apresenta barreiras à 

entrada, com recursos externos, sistema de propriedade impessoal, operando em 

mercados amplos e protegidos por cotas e tarifas, grande escala de produção, processos 

produtivos de tecnologia moderna e intensivos em capital e mão-de-obra qualificada 

(MELO E TELES, 2000).  

O IBGE, frente às controvérsias na literatura socioeconômica, traz o conceito de 

setor informal a partir da unidade econômica (de produção), e não do trabalhador 

individual. Assim, são as unidades produzindo bens e serviços com o objetivo de gerar 
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emprego e renda para seus participantes, sendo excluídas aquelas engajadas apenas 

na produção de bens e serviços para autoconsumo. Nesse contexto, o setor informal é 

formado por um conjunto de unidades produtivas de baixa capitalização, que produzem 

em pequena escala, sem acesso a crédito, e é quase inexistente a separação entre 

capital e trabalho enquanto fatores de produção. Portanto, pertencem ao setor informal 

todas as unidades econômicas de propriedade de trabalhadores por conta própria e de 

empregadores com até cinco empregados (independentemente do número de 

proprietários ou trabalhadores sem remuneração), moradores de áreas urbanas, sejam 

elas a atividade principal de seus proprietários ou atividades secundárias (IBGE, 1996. 

MELO E TELES, 2000). 

3.2 Histórico 

A existência de mercados a céu aberto no Rio de Janeiro fez com que, no início 

do século XX, o então prefeito Pereira Passos introduzisse em seu projeto de reforma 

urbana a previsão de demarcação de espaços para o funcionamento dos mercados que 

abasteciam diversas áreas da cidade. Depois de Passos, várias administrações públicas 

iriam buscar na regulamentação de espaços específicos a forma de administrar a venda 

ambulante, que ampliou-se no mesmo ritmo de expansão da cidade devido aos 

processos migratórios, o crescimento natural de sua população, entre outros elementos. 

(SILVEIRA, 2002) 

3.2.1 Décadas 1980 e 1990 

Nas décadas de 1980 e 1990, o comércio ambulante era sinônimo de problema. 

Isso porque era reflexo da falha na organização da relação da cidade com o mercado de 

trabalho. Os ambulantes, nesse período, não eram vistos como vendedores e sim como 

desempregados que lutavam por sua sobrevivência e, até mesmo como “vagabundos” e 

desocupados (HIRATA, 2014). 

Os fiscais municipais, juntamente com a recém-criada Guarda Civil Municipal 

(GCM), realizavam o controle do comércio. A legislação tratava do espaço público e não 

de normas trabalhistas. Havia, à época, falta de clareza em relação à regulamentação 



 
 

16 
 

do comércio em espaços públicos com restrições sobre tipo de candidatos e limitação do 

número de autorizações que eram fornecidas (HIRATA, 2014). 

3.2.2 Décadas 2000 e 2010 

Nas décadas de 2000 e 2010, aumenta a evidência do empreendedorismo no 

comércio ambulante. Os vendedores mudaram de ofensores para empreendedores, 

obtendo acesso ao crédito e havendo melhora na segurança. O Governo passou a ver o 

“problema” como uma oportunidade de negócio, não só para movimentação da economia 

como também pela inserção de pessoas no mercado de trabalho (HIRATA, 2014). 

A lei de “pequenos empresários individuais” surge prevendo redução nas 

alíquotas cobradas e garantindo ampla cobertura previdenciária ao contribuinte 

(HIRATA, 2014). 

O Microempreendedor Individual (MEI) é aquele que trabalha por conta própria, 

tem registro de pequeno empresário e exerce umas das modalidades de serviços, 

comércio ou indústria relacionadas pela lei. A figura do MEI surgiu em 2008, buscando 

formalizar trabalhadores brasileiros que, até então, desempenhavam diversas atividades 

sem nenhum amparo legal ou segurança jurídica. Com a legislação em vigor desde 2009, 

mais de sete milhões de pessoas já se formalizaram como microempreendedores 

individuais. A arrecadação dos impostos para MEI ocorre de forma unificada pelo regime 

do Simples Nacional, ficando isento dos impostos federais (Imposto de Renda, PIS, 

Cofins, IPI e CSLL). 

O SEBRAE surge como importante ferramenta de assistência nos processo de 

treinamento e aptidão empresarial, oferecendo cursos técnicos, planejamento de 

negócios e aconselhamento para o comerciante. 

A fiscalização é intensificada com maior intervenção nas ruas e aumento do 

número de detenções. O comércio ambulante torna-se alvo de monitoramento contínuo 

e vigilância. 

O conceito de ordem pública, ganha evidência no cenário político. A realização de 

grandes eventos, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, trouxe consigo a necessidade 

de restabelecer a ordem “perdida” com os anos de crescente violência. A ação da Guarda 

Civil Municipal na repressão aos ambulantes foi lançada em dados estatísticos incluída 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
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como números na diminuição de crimes. Dessa forma, não ter ambulantes nas ruas, 

tornou-se sinônimo de ordem. 

3.3 Legislação 

O Código Civil brasileiro estabelece que são públicos os bens do domínio nacional 

pertencentes à União, aos Estados ou aos Municípios. Cabem ao domínio privado todos 

os demais. O artigo 99 do mesmo define que os bens públicos estão classificados em:  

 

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 
administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de 
direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às 
pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado (LEI 1046 Art. 99, 
2002). 

 

 As leis municipais tendem a exigir que ambulantes e camelôs dependam de 

autorização para o exercício de suas atividades. Utiliza-se a justificativa da necessidade 

de organizar a atividade comercial “devido a razões sanitárias e de defesa do 

consumidor”. Essas autorizações são concedidas a título precário, podem ser cassadas 

em qualquer momento pela autoridade pública e dispensam lei autorizativa e licitação 

para o seu deferimento (PIRES, 2010). 

A lei 1876/92 define comércio ambulante como atividade profissional temporária, 

exercida em logradouro público. É a pessoa física que exerce essa atividade por sua 

conta e risco, “com ou sem uso de tabuleiro” e apregoando suas mercadorias no espaço 

público. No entanto, nos termos do artigo 5º da referida lei só podem ser habilitados para 

o exercício da atividade: 

 

I- “os cegos, paraplégicos, mutilados e demais deficientes físicos”;  
II- “os carentes, aí entendidas as pessoas físicas com idade superior a 45 anos, os desempregados por 
tempo ininterrupto a um ano e os egressos do sistema prisional”, condicionado o exercício da atividade ao 
não envolvimento em nova prática delituosa;  
III- as pessoas físicas que já exerçam atividades profissionais previstas nesta Lei na data de sua 
promulgação 
Parágrafo único: Os desempregados e os egressos do sistema penitenciário poderão exercer as atividades 
previstas nesta Lei pelo prazo de dois anos. 
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Isso representa dizer que, após dois anos, mesmo que o indivíduo permaneça 

desempregado – o que costuma ser o normal, principalmente para os egressos do 

sistema prisional – a solução é conseguir outra ocupação. Teoricamente o mercado de 

trabalho deveria ser capaz de criar subsídios para que uma pessoa, a partir de sua 

introdução no comércio ambulante, se requalifique e adquira condições de reconquistar 

uma posição nesse mercado (PIRES, 2010). 

Dispõe, também, sobre o comércio ambulante noturno no município de Niterói a 

lei 3323/17 na qual consta: 

 

Art. 1º Entende-se por comércio ambulante noturno aquele desenvolvido no período das 18:00 às 05:00 
horas, horário liberado em razão do fechamento do comércio regular. 
Parágrafo único. O exercício da atividade de comércio ambulante noturno dependerá de autorização pelo 
Poder Executivo, que a concederá a título precário, nos termos de regulamento específico. 

 
Art. 2º As atividades autorizadas não poderão ter suas instalações fixadas definitivamente nos locais, 
devendo o espaço público ficar livre para as atividades diurnas. 
Parágrafo único. As atividades de comércio noturno não poderão obstruir calçadas e passagens de 
pedestres. 

 
Art. 3º Poderão obter autorização para o exercício do comércio ambulante noturno, nos termos de 
regulamento específico, dentre outras, as seguintes atividades: 
I - artesanato nas diversas modalidades; 
II - produtos artísticos e culturais; 
III - souvenirs turísticos; 
IV - flores; 
V - gêneros alimentícios (manipulados ou industrializados) 
VI - roupas. 

3.4 Panorama 

O Estado, com suas políticas públicas, é obrigado a democratizar o espaço da 

cidade; o cidadão, por sua vez, utiliza-se do “direito de trabalhar na rua”; o mercado de 

trabalho, então, não sendo capaz de absorver todos, torna-se conivente com a produção 

da cidade ilegal, caracterizando uma “ilegalidade autorizada”. O Estado é devotado à 

proteção do território em detrimento do cidadão; incoerentemente, se volta para a 

correção de desigualdades em prol de justiça social (PIRES, 2010. HIRATA, 2014). 

A mercadoria política é descrita por Michel Misse como bens públicos, em grande 

parte pertencentes a sociedade política, ao Estado que são apropriados privadamente 

por funcionários do Estado e transformados num bem privado, numa mercadoria que vai 

ser então trocada por dinheiro ou favores. Essa mercadoria é política porque seu preço, 
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seu valor não é só determinado pelas leis do mercado, o seu valor depende de uma 

avaliação de correlação de forças, depende de uma avaliação de poder entre as partes 

que estão fazendo a transação e o preço é fixado reunindo uma dimensão política a uma 

dimensão econômica (MISSE, 2006). Apesar de Lenin Pires e Daniel Hirata citarem o 

termo em suas publicações, esse é entendido e mencionado em contextos específicos. 

Logo, esse conceito de mercadoria política é possível ser utilizado para entender a 

naturalização que se dão nas práticas das atividades de camelôs e ambulantes, como 

no arrego que faz menção em seu trabalho Lenin Pires. Essa ideia não é restrita ao 

comércio camelô e ambulante, se expande para entender a mesma prática no comércio 

legal, por exemplo: quando comerciantes legais fazem agrados rotineiros aos agentes 

de fiscalização.   

 Uma forma de territorialização das atividades de vendas encontrada pelo Poder 

Público foi a criação de camelódromos, nos quais as atividades de vendas são 

transferidas para locais com pouca circulação e concentração de pessoas, afastados dos 

terminais rodoviários, estações de trens ou metrô, estádios, universidades. Isso é, 

visivelmente, ruim para os negócios, porque restringem e determinam um espaço fixo 

quando na realidade os vendedores necessitam se apresentar ao público. De forma 

distinta e mais rentável, quando em locais de grande circulação de pessoas, esses 

profissionais atuam no sentido de fazer com que os consumidores lembrem-se, escolham 

ou decidam o que e porque comprar conforme eventos cotidianos de suas vidas (PIRES, 

2010). Dessa forma, demonstra-se a tentativa do Estado ter um controle maior dessas 

atividades e isso, além de ser uma problemática, se mostrou evidente nos estudos de 

campo que serão discutidos a seguir.  
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4. ESTUDO DE CAMPO 

4.1 Praça da Cantareira 

As praças, as ruas, os circuitos de bares tornam-se palcos de ação para uma 

diversidade de relações que envolvem o cotidiano do lugar. Isso ocorre, sobretudo, pelo 

fato desses locais exercerem a função de concentrar pessoas.  

A Praça Leoni Ramos, mais conhecida como “Praça da Cantareira”, no bairro São 

Domingos, área central de Niterói, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, foi 

palco de um dos estudos de campo fornecendo dados para essa pesquisa. Ela exerce 

posição central no bairro do ponto de vista espacial, econômico e sociocultural. 

A apropriação do espaço urbano para as mais variadas formas de sociabilidade 

nos dias atuais é marcante na Praça da Cantareira pela presença de moradores, de 

comerciantes e de universitários da UFF do Campus do Gragoatá (cujo acesso principal 

encontra-se na própria praça), como observado por Neto e Veiga em sua publicação 

“‘Praça da Cantareira: usos e práticas informais de um espaço público em Niterói”. 

(NETO e VEIGA, 2018). 

Na “Cantareira”, conversei com um camelô em cuja barraca costumo consumir - 

o dono é Marcelo, mas passei a chamá-lo de Marcelão devido ao porte físico, trabalha 

com ele também o Wagner que, nos dias em que Marcelão não vai, fica com todas as 

tarefas: montar a barraca e preparar para que os produtos estejam prontos para serem 

vendidos. O público alvo são os estudantes universitários, na sua maioria da UFF 

campus Gragoatá, haja visto que é o mais próximo e com maior concentração de alunos; 

perto dali também há uma faculdade particular e, não tão distante, outros campi da 

própria UFF. Ele vende cervejas, refrigerantes e, de forma complementar, cigarros, balas 

e chicletes. As vendas ocorrem no período noturno, de terça a sexta-feira, mas a partir 

das 17horas a barraca já começa a ser arrumada, exceto às quintas que com o maior 

movimento precisa iniciar sua organização mais cedo. O fim das vendas pode ser às 5h 

da manhã seguinte dependendo do movimento; de modo geral, esse é o horário que 

finaliza às sextas-feiras pela manhã.  

Em meio às atividades de venda de Marcelão, fiz algumas perguntas. A primeira 

questão foi sobre a repressão por parte da Polícia Militar ou da GCM. Quis saber se essa 
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ocorria e de que forma era feita. Entretanto, para minha surpresa (visto que 

anteriormente, a uma vendedora ambulante de açaí me disse ter repressão no local), o 

camelô afirmou que não ocorria.  

A segunda foi sobre a regulamentação da barraca, por exemplo, se havia algum 

tipo de credenciamentou ou cadastro. Ele me disse que a Prefeitura de Niterói iria 

começar o cadastramento dos ambulantes a fim de regularizar as atividades de vendas 

– tendo ali na informalidade, vendedores de produtos alimentares, de bebidas alcoólicas 

e não alcoólicas.  

Ao final do estudo campo e logo encerramento das atividades relacionadas a esse 

trabalho, a Prefeitura ainda não havia começado o cadastramento. 

4.2 Praça São Salvador 

 A Praça São Salvador corresponde ao quadrilátero entre as ruas São Salvador, 

Esteves Júnior e Senador Corrêa, no coração de Laranjeiras, bairro tradicional da Zona 

Sul do Rio de Janeiro. É dotada de um parque infantil e um coreto, sendo cercada por 

bares e edifícios residenciais. Trata-se de uma área predominantemente de classe 

média.  

Em um dos dias próximo às últimas eleições (2018), estive na praça com amigos 

no bar Caneco 85, enquanto bolsonaristas faziam campanha na parte do coreto o qual 

fica em frente à farmácia - Drogarias Tambaú, e próximo ao bar onde eu estava, no 

mesmo bar se encontravam eleitores de esquerda - isso era bem visível, pois vestiam 

broches e camisas relacionados aos partidos políticos da mesma posição. 

Apesar de ser um espaço público onde todos podem transitar e permanecer, 

existe um “sentimento de pertencimento” simbólico por parte dos eleitores de esquerda, 

pois a praça é também ponto de encontro e de reivindicações políticas por parte dos 

mesmos (BOURDIEU, 1992). Percebi em um certo momento que os eleitores de 

esquerda se incomodaram, parecendo ser uma afronta dos eleitores bolsonaristas. 

Minutos após, aconteceu uma discussão entre as duas partes, mas logo com a 

intervenção por parte da Guarda Municipal e Polícia Militar a situação se normalizou.  

Os dias e horários de venda na Praça São Salvador são dependentes dos eventos 

programados para ocorrerem no local. Sempre que há manifestações políticas, 
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comemoração de títulos de times de futebol carioca ou simplesmente, na saída do 

trabalho na sexta-feira, o movimento é maior. Sendo dias fixos as sextas, os sábados e 

os domingos desde o fim da tarde até à noite, extendendo-se pela madrugada de acordo 

com a quantidade de pessoas ou quando finalizar o estoque de bebidas.   

 Em algumas observações e conversas com uma ambulante (termo que me referia 

ao falar com ela, mas contrário ao que ela se denominava, pois a mesma se auto 

denominava camelô) nessa praça, ela me disse que antigamente - dois anos atrás – a 

Guarda Municipal (GM), juntamente com a Polícia Militar, realizavam repressões às 

atividades. Entretanto, como ela precisava trabalhar, continuou a ir para a praça vender 

seus produtos (cerveja, refrigerante, guaraná natural e água). Relatou que, com 

insistência e resistência, os ambulantes conseguem uma permissão da Prefeitura, por 

meio de um cadastramento dos vendedores mais antigos, mas com regras impostas pela 

Instituição. Essas regras englobam desde a limitação do horário da atividade até 

restrições quanto aos produtos vendidos (não sendo permitido, por exemplo, garrafas de 

vidro; permitindo, apenas, lata de alumínio e garrafas plásticas). À época da entrevista, 

já havia iniciado o cadastramento dos camelôs, porém ela não havia feito. 

4.3 Restaurante universitário da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

No Campus Gragoatá da UFF há muitos adeptos do comércio informal. Para a 

rotina da universidade, o almoço e o jantar no restaurante universitário, mais 

popularmente conhecido como bandejão, é caminho certo de muitos estudantes. Em um 

dia comum, após o jantar, disponível desde às dezessete horas para facilitar também a 

alimentação dos alunos do período noturno, o café em uma das moças das vendinhas 

que ficam na saída do bandejão é uma quase regra. Estabeleci uma conversa para 

entender, como funciona e é regulamentado (ou não) este tipo de comércio ali presente. 

Logo na saída do bandejão, uma das primeiras vendinhas é a da Silvana (que 

depois de se apresentar, se identificou com este nome, apesar de algumas pessoas que 

passavam e pareciam ter mais intimidade a chamarem de Sil - e será o nome que irei 

daqui para frente mencionar ao falar dela). 
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Sil trabalha vendendo doces e café o que, segundo ela, é o que se consegue 

vender ali, uma vez que seria a sobremesa da refeição do almoço ou do jantar. O horário 

de trabalho é em função do funcionamento do bandejão com algumas adaptações. 

Apesar de o bandejão abrir ao meio dia e fechar às quatorze horas e trinta 

minutos; tendo um intervalo fechado, voltar a abrir das dezessete horas e até às 

dezenove, Sil e os outros vendedores não fecham; embora raramente consigam vender 

algum produto nesse intervalo. Quando o bandejão encerra as atividades do dia, Sil 

começa a arrumar sua mercadoria para ir embora.  

Há cinco anos a Sil vende seus produtos ali e hoje tem cerca de outras cinco 

pessoas vendendo, mas os números já foram bem maiores. Segundo ela: “uns três anos 

atrás praticavam as vendas aproximadamente 27 pessoas, entre alunos, ex-alunos e 

pessoas sem nenhum vínculo com a universidade. Era uma bagunça”. A Reitoria, por 

sua vez, proibiu para todos a venda. Entretanto, após muita insistência conseguiram 

restabelecer o comércio local e, para tanto, seriam todos cadastrados e analisados junto 

à Universidade, passando por um processo de avaliação. Segundo Sil, todo esse 

processo tem a duração de um ano e, depois de liberado, estabelece também os limites 

de atuação.  

Conversando um pouco mais com Sil e tentando encontrar outros possíveis 

conflitos, apesar da aparente harmonia no ponto, eis que surge: ela disse que outras 

pessoas ali não deveriam vender os mesmos produtos, pois isso gera uma concorrência 

e, se a outra pessoa vir a oferecer produtos semelhantes, que venda no mesmo valor. 

Existe um acordo tácito onde é estabelecido essa regra, mas nem sempre é respeitado; 

de forma semelhante, quem é mais antigo ter o entendimento de ser “estabelecido” e 

quem é novo ser “outsiders” na lógica segundo Norbert Elias, sendo esses conflitos 

resolvidos entre eles mesmos (ELIAS, 2000). 
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5. CONCLUSÃO 

Neste trabalho o meu intuito foi realizar uma revisão bibliográfica do setor do 

mercado informal, com ênfase no comércio ambulante do Rio de Janeiro e Niterói 

relacionando com minhas pesquisas de campo nos espaços urbanos analisados.  

Há diversas definições dos termos ambulantes e camelôs, porém o adotado neste 

trabalho foi a descrita por Pires (PIRES, 2010), a qual se utiliza o posicionamento fixo da 

barraca do vendedor como ponto crucial em sua diferenciação. É possível perceber 

ainda, que os entrevistados em meu trabalho também se reconheçam assim. Entretanto, 

no trabalho de Lenin, a definição é mais importante para o Estado, não tendo relevância 

para seus entrevistados. Dessa forma, os três vendedores aqui estudados se intitulam 

camelôs. 

O público consumidor predominante da Praça São Salvador é de classe média, 

moradores do entorno; enquanto o da Praça da Cantareira, mais diversificado, composto 

por estudantes universitário s e populares. No caso da barraca da Sil, de forma 

semelhante, o predomínio é de universitários. 

O modus operandi em cada espaço estudado é muito semelhante. Sendo os 

“estabelecidos” muito unidos, sobretudoquando se trata de eliminar a concorrênciados 

“outsiders”. Estes, por sua vez, encontram barreiras entre si e também são vistos como 

um problema para os “estabelecidos”. 

Os agentes reguladores são distintos em cada um dos locais. Na Praça 

Cantareira, é de responsabilidade da Prefeitura de Niterói com seus agentes da Guarda 

Civil Municipal a fiscalização dos comerciantes. Na São Salvador, é a Prefeitura do Rio 

de Janeiro, cabendo essa atribuição à Guarda Municipal. No caso do bandejão, o que 

regulamenta é diretamente a Reitoria da UFF, sem intervenção de fiscais. 

Quanto às atividades de vendas dos camelôs estudados elas são distintas e muito 

próprias. Enquanto na Cantareira é noturno e o pico de vendas se dá na quinta-feira; na 

São Salvador, o maior movimento ocorre às sextas-feiras; já no camelô do Campus 

Gragoatá, ocorre todos os dias de funcionamento do bandejão após o almoço e o jantar.  

Os entrevistados utilizam da atividade de camelô como única fonte de renda. 

Entretanto, para complementação, a Sil revende picolés nos fins de semana de sol na 

praia de Icaraí, em Niterói. 
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Portanto, é importante ressaltar a necessidade de novos estudos com análises 

desse segmento do setor serviços, tendo em voga a parcela dos comerciantes que atuam 

nas ruas. É fundamental salientar, ainda, a possibilidade ampla de discussão e avaliação 

das adequações a serem realizadas quanto à sua regulamentação.  

  



 
 

26 
 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BOURDIEU, Pierre. Langage et pouvoir symbolique. Paris: euil, 2001, grifo no original. 

Ed. bras.: O poder simbólico. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 1992.  

 

CEBRAP/SESC Métodos de pesquisa em Ciências Sociais: Bloco Qualitativo. São 

Paulo, 2016. E-Book disponível em: 

https://centrodepesquisaeformacao.sescsp.org.br/uploads/BibliotecaTable/9c7154528b

820891e2a3c20a3a49bca9/321/15076680921259269851.pdf 

 

ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das 

relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Tradução de Vera Ribeiro. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 

 

HIRATA, Daniel, “Street commerce as a ‘problem’ in the cities of Rio de Janeiro and São 

Paulo”. in: Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology, v. 11, n. 1. January to June 

2014.Brasília, ABA. Available at: http://www.vibrant.org.br/issues/v11n1/daniel-hirata-

street-commerce-as-a-problem-in-the-cities-of-rio-de-janeiro-and-sao-paulo/ 

 

IBGE. Economia informal urbana — município do Rio de Janeiro, 1994. Rio de Janeiro, 

1996. 

 

LEI 1876/92 | Lei nº 1876 de 29 de junho de 1992. Município do Rio de Janeiro. 

Disponível em https://cm-rio-de-janeiro.jusbrasil.com.br/legislacao/276219/lei-1876-92 

 

LEI 10406/02. Art 99° | Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. 

Disponível em https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/codigo-civil-lei-

10406-02#art-99 

 

LEI 3323/17  | Lei n° 3323 de 27 de Outubro de 2017. Município de Niterói. Disponível 

em  https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/2017/332/3323/lei-ordinaria-

http://www.vibrant.org.br/issues/v11n1/daniel-hirata-street-commerce-as-a-problem-in-the-cities-of-rio-de-janeiro-and-sao-paulo/
http://www.vibrant.org.br/issues/v11n1/daniel-hirata-street-commerce-as-a-problem-in-the-cities-of-rio-de-janeiro-and-sao-paulo/
https://cm-rio-de-janeiro.jusbrasil.com.br/legislacao/276219/lei-1876-92
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/2017/332/3323/lei-ordinaria-n-3323-2017-dispoe-sobre-o-comercio-ambulante-noturno-no-municipio-de-niteroi-e-da-providencias


 
 

27 
 

n-3323-2017-dispoe-sobre-o-comercio-ambulante-noturno-no-municipio-de-niteroi-e-da-

providencias 

 

MELO, Hildete Pereira; TELES, Jorge Luiz. “Serviços e informalidade: O comércio 

ambulante no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2000. INSS: 1415-4765 

 

MISSE, Michel. 2006. Crime e Violência no Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro: 

Editora Lumen Júris. Parte conteúdo acessado e disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ND1h9WSayQ 

 

NETO, Jorge Pinto Medeiros; VEIGA, Felipe Berocan. ““Praça da Cantareira”: usos e 

práticas informais em um espaço público de Niterói”. O Social em Questão - Ano XXI - 

no 42 (p 23-44) – Set a Dez/2018. ISSN: 2238-9091 

 

PIRES, Lenin. (2010). “Arreglar não é pedir arrego. Uma etnografia de processos de 

administração institucional de conflitos no âmbito da venda ambulante em Buenos Aires 

e Rio de Janeiro”. Tese de doutoramento apresentado ao Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia da Universidade Federal Fluminense, RJ: Niterói 

 

SILVEIRA, Marcelus Silva da (2002). Os camelôs e o mercado popular da Rua 

Uruguaiana: o ordenamento territorial na área central do Rio de Janeiro. Dissertação de 

Mestrado apresentado ao Curso de Pós-Graduação em Ordenamento Territorial e 

Ambiental da Universidade Federal Fluminense, RJ: Niterói. 

 

 

https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/2017/332/3323/lei-ordinaria-n-3323-2017-dispoe-sobre-o-comercio-ambulante-noturno-no-municipio-de-niteroi-e-da-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rj/n/niteroi/lei-ordinaria/2017/332/3323/lei-ordinaria-n-3323-2017-dispoe-sobre-o-comercio-ambulante-noturno-no-municipio-de-niteroi-e-da-providencias

