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Entre Tabuleiros, barracas e megafones: Mega feira do jardim Colonial de São José dos 
Campos (SP), um retrato da informalidade urbana 

 

RESUMO 

 

 

As atividades realizadas pelos vendedores ambulantes, que não constam nas  estatísticas 
econômicas oficiais, compõem o campo de estudos deste trabalho. Os principais objetivos 
desta Dissertação são de buscar parâmetros que permitam compreender a dimensão do 
trabalho informal e as características socioeconômicas  dos ambulantes  do bairro Jardim 
Colonial, além de apresentar entrevista  com os  moradores da rua da feira  como também um 
diagnóstico  sobre as medidas utilizadas pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos - 
SP e para organizar os espaços da informalidade como os das Feiras dos ambulantes. A Feira 
dos Ambulantes do Jardim Colonial é a realizada aos domingos, situa-se na confluência da rua 
Ângelo Belmiro Pintus com a Avenida José Ribeiro Bastos, totalizando 895 m de extensão, 
segundo a Secretaria de Abastecimento da PMSJC, e congrega em torno de 582 ambulantes 
cadastrados pela Prefeitura Municipal, os quais embora cadastrados pela municipalidade, não 
contribuem com impostos e taxas.Cada ambulante possui uma numeração  marcada no chão 
para expor suas mercadorias. Uma das características da feira do Jardim Colonial é possuir 
trabalhadores feirantes e trabalhadores ambulantes, atuando em um mesmo espaço geográfico 
e convivendo harmoniosamente. Neste sentido, este estudo ressalta a importância não só 
econômica, desta feira para a região sul de São José dos Campos, por suas características de 
um mercado cíclico popular destinado à compra/venda de hortifrutigranjeiros e de 
mercadorias em geral, como também pelo aspecto sociocultural, na medida em  que a feira é o 
espaço comercial onde se expressa, com mais força, a tradição popular.  

 

 

 

Palavras chaves: Feira Livre. Feira dos Ambulantes. Informalidade Urbana. Espaços de 
sociabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Between trays, tents and megaphones: Mega Street Fair of Jardim Colonial in Sao Jose dos 
Campos – (SP), a portrait of urban informality 
 

 

 
ABSTRACT  

 
The activities performed by vendors, not included in official economic statistics, make up the 
field of study of this work. The main objectives of this thesis is to search parameters to 
understand the extent of informal employment and the socioeconomic characteristics of the 
street the Jardim Colonial, in addition to presenting interviews with residents of the street fair 
as well as a diagnosis on the measures used by the Municipal São José dos Campos - SP and 
to organize the spaces of informality as the Fairs of the street. The Fair Ambulantes Colonial 
Garden is held on Sundays, is located at the confluence of the street Belmiro Angelo Pintus 
and Avenida José Bastos Ribeiro, totaling 895 m in length, according to the Department of 
Supply PMSJC, and gather around 582 vendors registered by the municipal government, 
which although registered by the municipality, do not contribute to taxes and moving 
taxas.Cada has marked and numbered on the floor to expose their goods. One feature of the 
fair's own Colonial Garden fairground workers and street workers, working in the same 
geographical area and living harmoniously. Thus, this study highlights the importance not 
only economic, of this fair for the southern region of Sao Jose dos Campos, for its 
characteristics of a cyclical market popular for the purchase / sale of fresh produce and goods 
in general, but also by socio-cultural aspect to the extent that the fair is a commercial space 
which is expressed more strongly, the popular tradition 
 
 
Key words: Street Fair. Fair Expressionism. Urban Informality. Spaces of sociability. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

          A primeira motivação para minha pesquisa  surgiu da percepção no meio urbano, de 

alguns modos de vida observados e vivenciados por mim a partir da década de 1970, quando 

minha mãe levava os filhos à feira Livre para saborear pastel com caldo de cana, comprar 

roupas, meias, produtos alimentícios e realizar passeio dominical. Esta Feira Livre acontecia 

aos domingos no bairro de Santana, em São José dos Campos, SP. 

O embrião deste trabalho começou a ser formado no curso de História, oferecido pela  

Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), localizada em São José dos Campos, por meio 

do estágio realizado no Arquivo Público do Município (APM), em 2005. Por ocasião do 

estágio, foi concebido o Trabalho de Graduação, intitulado “A organização do acervo da 

extinta Companhia de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (CODRAB) e a economia de 

São José dos Campos, na década de 1980”.  

Os documentos produzidos e acumulados pela CODRAB, custodiados pelo APM, 

possibilitaram a visualização do funcionamento de uma empresa cunhada especificamente por 

produtores rurais, que objetivou promover o desenvolvimento da economia rural do 

município; contribuir para o abastecimento do mercado de produtos hortifrutigranjeiros e 

demais gêneros alimentícios no município e na região; criar melhores condições de 

habitalidade no meio rural; assessorar técnica e amparar economicamente os pequenos e 

médios produtores rurais do município. 

Dentre todos os seus programas, somente o de abastecimento local de gêneros 

alimentícios foi desenvolvido. Esse programa previa a distribuição dos produtos alimentícios 

produzidos e ou adquiridos em comércio atacadista como da Companhia de Entreposto e 

Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) ou dos produtores rurais, para a população mais 

carente; a implantação de normas para venda e trato com os alimentos; a padronização de  

tabelas de preços e o controle dos locais e horários de feiras e mini-feiras. A CODRAB entrou 

liquidação judicial em 29 de julho de 1983. 

Todavia, o comércio da feira livre e suas particularidades ficaram arquivados em 

minha mente. Posteriormente, no ano de 2007, quando ingressei no Programa de Pós-

Graduação, Mestrado em Planejamento Urbano e Regional, ministrado na UNIVAP, optei por 

desenvolver o mesmo tema, implicando continuidade das pesquisas, com outras leituras, 

novas interpretações e novas problemáticas. Foi neste contexto que surgiu: “Entre Tabuleiros, 



Barracas e Megafones: Mega Feira do Jardim Colonial em São José dos Campos, um retrato 

da informalidade urbana” que intitula esta dissertação. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Segundo Pirenne (1974,p.108), feira significa festa. As famosas feiras da Idade Média – 

que se assemelham às nossas feiras regionais – reuniam mercadores dos diversos locais nas 

datas de festas religiosas,ocasiões nas quais os comerciantes faziam seus negócios. 

A produção de alimentos remonta à antiguidade. De caçador e coletor, o homem 

transformou-se em produtor de seu alimento. Uma grande mudança foi a possibilidade de os 

grupo humanos deixarem de ser nômades e tornarem-se sedentários. A fixação em um só local 

possibilitou o incremento da agricultura e a criação de animais. A melhoria das condições de 

vida provocou um crescimento da população, os grupos tornaram-se numerosos aumentando a 

complexidade das tarefas e das relações humanas.  

 Com o decorrer do tempo, o homem passou a produzir  o excedente, transformando o 

espaço e a comunidade local. Essas práticas ensejaram o sistema de troca e, mais tarde, a 

constituição de lugares aglomerados visando a garantia desses atos, seu sustento e reprodução, 

com aferição de lucros e  vantagens econômicas.  

Em São José dos Campos, a feira livre pode ser encontrada em praticamente toda a 

malha urbana, das zonas residenciais nobres aos mais distantes bairros da periferia. A 

definição de normas e a fiscalização das feiras livres, sob a Lei nº 3970/91 de 29 maio de 

1991 está a cargo da Secretaria  de Abastecimento da Prefeitura do município.   

A Secretaria de Abastecimento é a responsável pela organização e pela disposição das 

barracas. A Vigilância Sanitária e a Secretaria de Transportes cuidam da inspeção da limpeza 

e do trânsito no local. À Polícia Civil e Polícia Federal cabe a fiscalização dos produtos 

piratas.  

Dentre as feiras livres que acontecem semanalmente em São José dos Campos, destaca-

se a Feira dos Ambulantes – nosso objeto de estudo -  que está agregada à Feira Livre Quatro, 

do bairro Jardim Colonial. A feira dos ambulantes acontece aos domingos, das 07:00 às 14:00 

horas, e é nesse espaço que se observa um grande crescimento da informalidade urbana. Uma 

das características da feira do Jardim Colonial é possuir trabalhadores feirantes com os 

trabalhadores ambulantes atuando juntos no mesmo espaço. Sendo que, segundo a Lei 

municipal nº 4170/92 de 03 de abril  de 1992 que altera o artigo 11 da Lei nº3070/91 que 

dispõe sobre a organização e o funcionamento das feiras livres no município, estabelece que o 

comercio ambulante somente poderá ser praticado a uma distancia  mínima de 1000m de raio 

das feiras livres.   
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 Os feirantes possuem inscrição municipal para feirante e pagam taxa anual, de acordo 

com a metragem da barraca – o tamanho mínimo das barracas é de 4,5m² pré-estabelecido 

pelo código tributário da PMSJC - e os ambulantes, embora cadastrados pela municipalidade, 

não contribuem com impostos ou taxas e suas mercadorias são expostas em lonas, plásticos, 

panos, caixotes, tabuleiros, no chão, ou seja, de acordo com sua situação socioeconômica. Já 

as mercadorias dos feirantes, são depositadas em barracas padronizadas pela Secretaria de 

Abastecimento da PMSJC (Secretaria de Abastecimento da PMSJC,2009). 

Dados da  Secretaria de Abastecimento do município informam que em 2008 constavam  

Cadastrados 360  feirantes  atuando na  Feira Livre e  582  indivíduos  na Feira dos 

ambulantes do Jardim Colonial. É importante ressaltar que nosso objeto de estudo é a feira 

dos ambulantes e não a feira livre. 

Os  objetivos desta Dissertação é o de buscar parâmetros que permitam obter uma noção 

da dimensão do trabalho informal na Feira dos Ambulantes agregada à Feira Livre no bairro 

Jardim Colonial, zona sul de São José dos Campos, e das características socioeconômicas dos 

ambulantes e uma analise das medidas utilizadas pela Prefeitura Municipal para organizar os 

espaços da informalidade.  

No intuito de melhorar a organização da dissertação, foi necessário estabelecer alguns 

critérios e, a partir deles, definiu-se a metodologia de pesquisa. Esses métodos foram: a 

pesquisa bibliográfica e documental; a pesquisa em campo, que se consistiu na observação e 

na coleta de informação e, em seguida, na aplicação de questionário sobre o perfil 

socioeconômico e entrevistas (nove) com os moradores  da rua da feira dos ambulantes e  na 

interpretação dos dados coletados. 

Dos 582 indivíduos cadastrados na feira dos ambulantes, foi aplicado questionário a 145 

ambulantes, no período de setembro de 2008 a janeiro de 2009, objetivando o levantamento 

de informações a respeito.         

O questionário foi elaborado para analisar o perfil socioeconômico dos ambulantes que 

compõem e agregam a Feira Livre, mas que é chamada de Feira dos Ambulantes – segundo a 

PMSJC (Prefeitura Municipal de São José dos Campos), situada no bairro Jardim Colonial. O 

questionário consta de 18 perguntas (apêndice A).   

Num primeiro momento, as perguntas elaboradas buscam identificar o bairro, local de 

nascimento, sexo, idade, estado civil, número de filhos e grau de instrução, sem perguntar o 

nome do entrevistado, devido à necessidade de mantê-lo no anonimato. 
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A seguir, encontram-se questões relacionadas a atividades de comércio do entrevistado, 

tais como: tipo de comércio, há quanto tempo trabalha e os motivos que  o levaram a trabalhar 

nessa atividade; se a atividade é única ou para complementar a renda mensal da família e se 

possui registro jurídico. 

Para finalizar, apresentam-se as perguntas sobre a satisfação com a atividade, tipo de 

negociação (troca ou venda), opinião sobre a feira, os bens que o entrevistado possui e por 

último se contribui com Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Também foi realizada uma pesquisa, entre os moradores das avenidas onde se encontra 

a Feira dos Ambulantes, questionando sobre a interferência desta no cotidiano dos moradores 

(anexo I). 

Os questionários foram aplicados na Feira dos Ambulantes, feira agregada à Feira Livre 

do Jardim Colonial, nas Avenidas José Ribeiro Bastos, Ângelo Belmiro Pintus e Rua José 

Clemente Camargo, zona sul de São José dos Campos. 

Algumas dificuldades foram encontradas durante a aplicação do trabalho. O receio dos 

feirantes de se identificarem ou fornecerem informações era constante, uma vez que temiam 

algum tipo de fiscalização. Muitos evitavam as perguntas, até se sentirem confortáveis para 

responder. Segundo reflexões de Magnani (2000 p.33):  

 

Pessoas de pedaços diferentes, ou alguém em trânsito por um pedaço que não o seu, 
são muito cautelosas: o conflito, a hostilidade está sempre latente, pois, todo lugar 
fora do pedaço é aquela parte desconhecida do mapa e, portanto, do perigo.  

 

 

As consultas bibliográficas ocorreram  na Biblioteca Pública Cassiano Ricardo de São 

José dos Campos, na Biblioteca do Instituo de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade 

do Vale Paraíba, no Arquivo Público do município de São José dos Campos, na Secretaria de 

Abastecimento da Prefeitura de São José dos Campos , na Secretaria de Planejamento Urbano 

da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, na Biblioteca do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) unidade São Paulo, SENAC unidade São José dos 

Campos,  entre outras. 

Foram utilizadas também informações obtidas pela rede Internet de informações em 

páginas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE), da Fundação Sistema 
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Estadual de Análise de dados (SEADE), Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade de São Paulo, entre outros. 

A presente dissertação abordará os seguintes aspectos do comércio e da informalidade: 

 Na seção 2 “Um Olhar sobre a Informalidade e espaço urbano”; apresenta-se uma 

proposta de discussão teórica sobre produção social  do espaço urbano;  são tecidas algumas 

considerações sobre o conceito de setor informal, informalidade e emprego.   

Apresenta-se, na seção 3, uma análise dos espaços das feiras, as transformações do 

espaço urbano discutidas em feiras medievais e feiras nordestinas , tal recorte justifica pela 

modo de apropriação do espaço e a sua produção social.  

Mostra-se, na seção 4, a caracterização da área de estudo, apresentando as primeiras 

evidências de vendedores ambulantes no município, em 1895 e a organização das feiras a 

partir da década de 1980. 

         Na seção 5 busca-se identificar quem são os atores sociais que compõem a Feira dos 

Ambulantes, que está agregada à Feira Livre no Jardim Colonial. 

Apresenta-se, na seção 6 as Considerações finais. 
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2 UM OLHAR SOBRE A INFORMALIDADE E ESPAÇO URBANO. 

 

O setor informal é como uma girafa, 

difícil de descrever mas fácil de reconhecer. 

 

Hans Singer  (apud CACCIAMALI, 1982). 

 

2.1 Produção social do espaço urbano.  

 

São tantas as formas e abordagens sobre produção do espaço urbano que se faz 

necessário tecer algumas considerações, com base na análise realizada por alguns autores.  

 Na obra Espaço intra-urbano no Brasil, Vilaça (2001) diz que a  cidade cresce de 

acordo com  o deslocamentos dos indivíduos , enquanto como portadora da mercadoria força  

de trabalho e enquanto consumidoras  ,  sendo    necessário para que ocorra o predomínio do 

espaço pela classe dominante, decorrente da desigualdade na distribuição de terras do país. 

Este arranjo também responde pela valorização econômica do espaço, na preservação dos 

valores imobiliários, as terras mais valorizadas estão nas mãos de pessoas com maior poder 

aquisitivo, culminando no processo de segregação sócio-espacial. 

 De acordo com Corrêa (1995, p.11), o espaço urbano é um produto  articulado e 

fragmentado, no qual cada um de seus componentes contém afinidade com os demais. O 

espaço fragmenta-se através de formas de apropriação para o trabalho, moradia e consumo. O 

autor discorre: 

O espaço urbano capitalista – fragmentado, articulado, reflexo, 
condicionante social, cheios de símbolos  – é um produto social,resultado de ações 
acumuladas através do tempo e engendradas por agentes que produzem e consomem 
espaço.São agentes sociais concretos, e não um mercado invisível ou processos 
aleatórios atuando sobre um espaço abstrato.A Ação destes agentes é complexa, 
derivando da dinâmica de acumulação de capital, das relações de produção e dos 
conflitos de classe que dela emergem. A complexidade da ação dos agentes sociais 
inclui práticas que levam a um  constante processo de reorganização espacial que se 
faz via incorporação de  novas áreas, renovação urbana, relocação diferenciada da 
infra-estrutura e mudança coercitiva ou não, do conteúdo social e econômico de 
determinadas áreas da cidade. 

 

Para Santos (1985, p.1), o espaço urbano se define como uma instância da sociedade, 

pelo teor social que é impregnado, que se permite modelar e evoluir. O espaço urbano é 
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composto segundo  o autor por elementos tais como, os homens, as firmas, as instituições, o 

chamado meio ecológico e as infra-estruturas. “... Isso quer dizer que a essência do espaço é 

social.” 

        Gottdnier (1997, p.89), em seu livro intitulado A Produção social do espaço urbano, 

enfatiza, o espaço urbano é uma das instâncias da sociedade onde ocorre a acumulação 

capitalista, que se desempenha pela produção e produto do espaço como mercadoria. O autor 

ressalta que a produção da cidade permite a reprodução do capital como apropriação de mais 

valia. O autor esclarece também que há grupos de interesses diversos no jogo de influencia, 

que se articulam para promover a acumulação capitalista e desta forma definem as áreas 

nobres que irão receber investimentos.  

        No contexto das questões urbanas,   Palen  (1975, p.87) apresenta a Escola de Chicago 

(EUA), na década de 1920, que consagra uma reflexão original ao adotar a cidade como seu 

objeto de estudo de investigação, e tenta explicar como as cidades crescem. Dentro da 

sociologia o termo “ecologia humana”, surgiu como disciplina independente, usado pelos 

sociólogos Robert E. Park e Ernest W. Burgees (1921) que representa um modelo de estudos 

urbanos, no qual procura examinar a relação existente entre o homem e seu ambiente.  

         O interesse dos sociólogos não era apenas estudar as questões de distribuição geográfica 

dos grupos, mas também descobrir de que forma essas questões refletiam nas estruturas das 

cidades. [...] “as mudanças culturais na sociedade estão relacionadas à organização territorial 

e a qualquer mudança na distribuição territorial  e ocupacional da população corresponde a 

uma mudança na cultura existente”(PALEN, 1975, p.88).  

       A hipótese de Park e Burgees (1920), conforme Palen (1975) propunha um modelo de 

cidade cuja forma espacial se fazia a partir de um núcleo central e se espraiava em círculos  

cada vez maiores, cada um deles  preenchido respectivamente por atividades econômicas, 

financeiras, residenciais, industriais , etc. Para explicar o crescimento da cidade dos Estados 

Unidos, o sociólogo Burgees  e outros estudiosos recorreram aos conceitos  ecológicos, 

utilizando o conceito de competição, de segregação, de invasão e de sucessão. Na teoria de 

Burgees a cidade é dividida em cinco zonas com as seguintes características corresponde a :  

Zona I: distrito comercial central, onde se encontra instalado vendas a varejo, lojas de 

departamento, cinemas, hotéis, bancos e escritórios centrais dos lideres políticos, econômicos, 

municipais e jurídicos. 

Zona II ou zona de transição: antigos prédios comerciais e um complexo residencial 
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decadente, desorganização social e alto índice de criminalidade. Era nessa zona que os 

imigrantes encontravam moradias, nos apartamentos baratos, perto do local de trabalho, por 

não ter condições socioeconômicas de morar em áreas mais desejáveis. 

Zona III:   zona das casas dos operários, a área habitada pelas famílias de segunda geração, 

pelos filhos de imigrantes. 

Zona IV:  zona das melhores residências, a da classe média- pequenos negociantes, 

profissionais liberais, vendedores e empregados no comércio.  

Zona V:  zona de subúrbios. Devido ao acesso aos trens e aos automóveis, era moradia da 

classe media superior e classe média alta. 

Contrapondo a teoria de Burgees, Hoyt propôs novo enfoque, que diz que o crescimento 

ocorria em setores, do centro para a periferia no qual a classe dominante cresceria numa 

direção, a classe  pobre em outra, a zona industrial em uma terceira e a zona de classe média 

em uma quarta.  

De acordo com Palen ( 1975,p.103) outra teoria foi proposta por Chauncey Harris e 

Edward Ullman, a teoria de núcleos múltiplos, que a cidade teria mais de um centro, cada 

atividade exercida teria um núcleo diferente.  Palen (1975, p.104) descreve: 

 

1- Certas atividades necessitam de meios especializados. No caso das 
vendas a varejo, por exemplo, o fácil acesso ao local é importante, 
enquanto que no caso das indústrias há necessidade de grandes áreas, de 
preferência servidas por estradas de ferro. 

2- Atividades semelhantes tendem a se concentrar em uma mesma região 
para proveito mútuo, como é o caso do distrito comercial central. 

3- Algumas atividades dessemelhantes são mutuamente prejudiciais ou 
incompatíveis. Assim, por exemplo, os membros da classe rica não 
gostam de morar perto das fábricas. 

4- Algumas atividades, como a de armazenamento, que não envolvam um 
alto poder competitivo, só podem ocupar regiões pouco valorizadas. 

 

 2.2 Conceitos de setor informal 

 

         Neste trabalho limitou-se  à utilização do termo setor “informal”,  por ser abrangente, 

por possuir diferentes significados e por não ser claro o seu conceito e pela complexidade do 

termo que é   discutido por várias áreas do conhecimento, em especial pelas  ciências 
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econômicas e ciências sociais. O autor Eduardo G. Noronha em seu artigo “Informal, ilegal, 

injusto: percepções do mercado de trabalho no Brasil (NORONHA. 2000, p 1), tece os 

seguintes comentários sobre “informalidade”: 

 

...refere-se a fenômenos demasiadamente diversos para serem agregados por 
um mesmo conceito, [...] depende, sobretudo do de “formalidade” em cada 
país e período, e, embora isso seja evidente, as análises sobre o tema tendem 
a ignorar a noção contraposta da qual ela deriva. Assim, a compreensão da 
“informalidade” ou dos contratos atípicos depende antes de tudo  da 
compreensão do contrato formal predominante em cada país, região, setor ou 
categoria profissional.  

 

O  termo setor “informal” foi cunhado pela Organização Internacional do Trabalho   

(OIT) 1, segundo a qual  é composto por pequenas atividades geradoras de renda; o cidadão não 

é segurado pela Previdência social, essas atividades utilizam de pouco capital com técnicas de 

produção simples, mão-de-obra desqualificada, ocasionando emprego instável com baixa renda.                

 Um relatório elaborado pelo Programa Mundial de Emprego em 1972, aplicado 

primeiramente, nos países Gana e Quênia, mostrou que o fator decisivo para justificar a 

“informalidade” daqueles países não era o desemprego, mas sim a quantidade de trabalhadores 

mendicantes e desprotegidos pelo governo (SINGER; POCHMANN, 2002, p. 13). 

Para Singer e Pochmann, as ocupações “informais” constituem o “setor não-

estruturado”, “setor não organizado” ou “setor não protegido”, mostrando dessa maneira, a 

existência de desacordos conceituais para o significado dessas ocupações.  

Sandroni  apud (RIBEIRO, 2000, p. 07)2 definiu a economia “informal” como sendo, 

 

...parte da economia que abrange pequenas unidades dedicadas à produção ou 
à venda de mercadorias ou produção de serviço. Essas unidades não são 
constituídas de acordo com as leis vigentes, ao recolher impostos, não mantêm 
uma contabilidade de suas atividades, utiliza-se de mão-de-obra familiar e seus 
eventuais salários não são registrados. 

 

                                                           
1 Destacam-se entre outros trabalhos: OIT (1970) sobre a Colômbia, OIT (1971) sobre Sri Lank, OIT (1974) 
sobre o Kenya, OIT (1972ª) sobre a Costa Rica, OIT (1973), sobre o Iran, OIT (1973ª) Sobre as Filipinas, 
PREAC (1974ª) sobre o México, PREALC (1974b) sobre San Salvador e PREAC (1974c) sobre Panamá. 
(Cacciamali, 1982). 
2
 Ver RIBEIRO, Gilson dos Anjos. Economia Informal: o perfil socioeconômico dos camelôs em São José dos 

Campos.Dissertação de Mestrado em Planejamento Urbano – IP&D ,UNIVAP, 2000.               
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Uma das mais importantes estudiosas do setor terciário de nossos dias, a arquiteta Heliana 

Comim Vargas afirma que “o terciário está aí, dominando as nossas grandes cidades, criando e 

resolvendo problemas”. Ainda segundo Vargas (2001, p. 32): 

 

... a origem do nome setor terciário é decorrente do seu posicionamento com 
relação à terra, onde a agricultura assume o primeiro lugar (primário). A 
transformação do produto da terra realizada pela indústria vem em segundo 
lugar (secundário), deixando para as demais atividades, o terceiro lugar 
(terciário).  

 

Para a autora, o setor terciário, pode ser definido como aquele que incorpora atividades 

que não produzem nem modificam objetos físicos (produtos ou mercadorias) e que terminam no 

momento em que são realizadas. 

O setor terciário é composto por várias categorias, de acordo com a função exercida, tais 

como a prestação de serviços, o comércio varejista e o comércio atacadista, as atividades de 

lazer, de educação, de cultura, de turismo, os profissionais liberais, administração e marketing, 

etc. Em relação à sua estrutura, ela pode ser dividida em três níveis: o de comando, e o de 

serviços ao consumidor e ao produtor. Na concepção de Vargas (2001, p. 55):  

 

No nível de comando encontram-se as atividades de direção das 
empresas. A base das suas relações são os contatos com a direção das 
demais empresas, quer essas pertençam ou não ao mesmo grupo. 
Nesse nível de comando é também desenvolvida toda a negociação 
necessária com o setor privado e governamental nacional ou 
internacional. No nível de serviços ao consumidor (atendimento) o 
relacionamento é de outra ordem e as exigências locacionais passam a 
ser diferentes. No nível de serviços aos produtores e distribuidores, os 
estabelecimentos tendem a estar espacialmente mais concentrados, 
podendo ser mais descentralizados em relação aos  mercados, 
buscando boa acessibilidade de transporte e infra-estrutura de 
comunicação (contatos). Pode-se dizer também, de acordo com 
Rochefort, que as atividades de serviços fornecem bens e serviços e as 
de comando fornecem decisões.  

 

 

Para Santos (2004, p.93-105), sugere a existência de dois circuitos na economia:o 

“informal”, o “inferior” e o “superior”,sendo que  “a diferença fundamental entre as 

atividades do circuito superior e do circuito inferior está baseada nas diferenças tecnológicas e 

de organização”. O circuito superior seria formado pelos bancos, o capital intensivo, o 
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comércio de exportação e a indústria de exportação, a indústria urbana moderna, o comércio 

moderno, os serviços modernos, o comércio atacadista, os produtos especializados, os 

transportes, o grande volume de bens e o elevado nível tecnológico. Dispõe de créditos 

bancários e  se beneficiam  da assistência governamental. O circuito inferior abrange os 

serviços oferecidos a varejo e o comércio de pequeno porte com dinheiro líquido; pequenas 

quantidades de bens; trabalho intensivo; crédito pessoal direto. O interesse primordial é o de 

sobreviver e de assegurar a vida familiar diária, e não conta com a ajuda governamental, como 

é o caso dos ambulantes.  

Noronha (2003, p.2) esclarece que no Brasil a diferença entre setor “formal” e setor 

“informal” está na concepção jurídica, ou seja, são considerados “informais” aqueles sem 

registro em carteira de Trabalho assinada e ao “formal”  aqueles com algum tipo de contrato – o 

em tempo parcial, específicos para pequenas empresas e  temporários - regidos pelas normas da  

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O autor aponta três diferentes modos de 

interpretação sobre o fenômeno da “informalidade”: 

 

A primeira é justamente a interpretação econômica. Contrastando-a, juízes e 
procuradores, por seu próprio ethos profissional classificam como ilegal a 
maior parte das situações entendidas como “informal” pelos economistas. [...] 
Desta forma, há três pares contrastantes de conceitos por meio dos quais são 
percebidos os contratos de trabalho: formal e “informal”; legal e ilegal; justo e 
injusto. Embora “informal tenda a ser identificado com “sem carteira” e este 
como “injusto” (NORONHA, 2003, p.5). 

 

 

2.3 Informalidade e Emprego.  

 

 

Sposito (2000, p.44) relata que, a Inglaterra é o berço do nascimento do modo de 

produção capitalista, surgindo desta forma, uma classe trabalhadora livre e sem moradia. 

Na visão de Engels, a formação do proletariado inglês é fruto da revolução industrial, 

advindo na segunda metade do século XVIII, com a descoberta da máquina a vapor e dos 

teares mecânicos. Nesse período, sem a introdução das máquinas, a maioria das pessoas vivia 

no campo, onde teciam e fiavam suas próprias vestimentas. A terra tinha valor de uso e passa 

a ter valor de troca, gerando, dessa maneira, a concentração de bens dos trabalhadores, mas 

sem a socialização desses bens. Esse trabalhador, que vivia de sua produção artesanal, nesse 
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momento,  perde sua ferramenta de trabalho, muda-se a técnica artesanal para a industrial e 

assim passa a vender sua força de trabalho (ENGELS, 1986, p.11-12). 

 Pochmann (2008, p. 07) no livro intitulado “O emprego no desenvolvimento da 

nação”, esclarece que, “a “informalidade” é parte do processo histórico de formação e de 

desenvolvimento de uma economia periférica que se industrializou tardiamente”. O autor 

enfatiza que desde a mudança do trabalho servil para o trabalho livre, decorrente do aumento 

do capitalismo no Brasil, não houve interrupção de imediato aos trabalhos servis, no qual se 

manifestava em trabalho de criadagem, serviços domésticos, capangas, etc. A abolição da 

escravatura ocorrida em 1888 ocorreu concomitantemente com a vinda de imigrantes 

europeus para substituição da mão-de-obra escrava, ocasionando desta maneira, uma parcela 

de população tanto negra ex-escrava agora livre à margem da inclusão possível na produção 

agropecuária. Esse contingente não teve acesso à terra, como também ficou excluída do 

mercado de trabalho, que aos poucos foi sendo substituído pela imigração de mão-de-obra, 

excedente da Europa. 

A exclusão do negro do mercado de trabalho, a imigração de mão-de-obra européia em 

quantidades superiores às necessidades do momento ocasionou o excedente de força de 

trabalho, gerando, desta forma, uma reserva de trabalhadores desempregados.  

Essa parcela de trabalhadores na “informalidade” gera conseqüências para a economia 

do Estado. O não pagamento de impostos aumenta o déficit da receita pública.  Sem receber 

qualquer tipo de contribuição, a Previdência social é o setor que mais sofre, o qual acaba 

pesando sobre serviços hospitalares e médicos, etc (SILVA, 1999, p. 28). 

Esse contingente de “informais” – sem registro, sem pagarem impostos ou receber 

salários – escapa da contabilidade nacional, como o Instituto Brasileiro e Geografia e 

Estatísticas (IBGE) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), e, conseqüentemente 

não se consegue traçar o perfil do setor informal. Assim, esse contingente também não 

aparece nas estatísticas de desempregados, ao menos no chamado desemprego aberto, ou seja, 

da grande massa de desocupados. 

A Constituição Brasileira de 1988 veda o trabalho a menores de 14 anos, mesmo que os 

pais sejam pobres e necessitem complementar a renda familiar. A participação de menores no 

comércio informal, em geral com salários muito mais baixos, expulsa adultos e aumenta o 

número de desempregados. “Num circulo vicioso, adultos desempregados acabam por engajar 
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filhos menores em atividades informais para ampliar a renda da família” (SILVA, 1999, p. 

33). 

Esses trabalhadores “informais” fazem parte da População Economicamente Ativa 

(PEA), que entretanto, não estão amparadas pela CLT. Essa insegurança causa uma das 

condições básicas da desigualdade social: o trabalho informal, na maioria dos casos, não é 

capaz de gerar remunerações condizentes com padrões de consumo acima de uma linha 

mínima de necessidades básicas. 

Em suma, “ao reconhecer o desenvolvimento histórico do capitalismo como gerador de 

excedente de trabalho, é possível compreender a informalidade como um tipo de uso e de 

remuneração do trabalhador no âmbito do excedente de mão-de-obra” (POCHMANN, 2008, 

p. 199).                               

Enfim, podemos observar que são diversos os agentes que atuam na configuração do 

espaço urbano e assim o mesmo se torna mercadoria concorrida, gerando a apropriação 

distinta desse espaço por diferentes segmentos da sociedade. Entre os mais importantes 

segmentos estão os proprietários de terras, os incorporadores imobiliários, a indústria da 

construção civil, capital financeiro e etc.  
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3 UMA ANÁLISE DOS ESPAÇOS DAS FEIRAS  E SUAS TRANSFORMAÇÕES NO 
ESPAÇO URBANO 

 

 

Nesta seção, é apresentado um estudo sobre o comércio medieval, tendo como marco 

referencial da pesquisa, as feiras de caráter periódico que se formaram na Europa durante a 

Idade Média.  . Também são apresentadas as origens das feiras no nordeste brasileiro, pois 

conforme  Cascudo (apud CARDOSO ; MAIA, 2007) [...] “através dos caminhos das boiadas, 

os velhos currais de gado, que foram os alicerces pivotantes das futuras cidades nordestinas.”  

Tal corte explica,  pois foram esses modelos de feiras que ocasionaram aglomerados e 

posteriormente cidades na Europa Medieval e, no caminho do processo de colonização  do 

Brasil. 

 

3.1 Feiras Medievais 

 

 

Nenhuma terra sem eles se pode governar;  
Por causa disto vão os mercadores trabalhar e penar  

Coisas necessárias aos países a todos os reinos levar;  
Por isso não os devemos, sem razão, maltratar.  

Que os mercadores vão para lá do mar, para cá do mar  
Para prover os países, isso faz que sejam estimados;  

Por nada não se queira os bons mercadores condenar,  
Mas eles fazem-se amar, leais e bons considerar.  

Caridade e amor pelos países nutrem;  
Por isso devemos regozijar-nos se enriquecem.  

É bem triste quando um bom mercador empobrece.  
E Deus tenha as suas almas quando do século partem!  

 Poema aos mercadores 

Giles le Muisit  (apud LE GOFF ,1982).  

 

         

 

As feiras medievais constituem uma das formas mais antigas e primitivas de 

comercialização. Sposito (2000, p. 12) elucida,  “está no paleolítico a primeira semente para o 

surgimento das cidades, a relação do homem com a caverna, como lugar de segurança e 
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acasalamento ou guarda de seus instrumentos”. É no período mesolítico que os grupos 

humanos desenvolveram a agricultura e deixaram de depender  exclusivamente  do que a 

natureza lhes oferecia, pois, passaram  a produzir seus alimentos e conseqüentemente 

domesticaram os animais, iniciando desta maneira as primeiras cidades.  Para a autora, “essa 

revolução agrícola não poderia ter ocorrido sem a domesticação do próprio homem, que 

passou a ter que se ocupar permanentemente de uma área, e acompanhar todo o ciclo de 

desenvolvimento natural de animais e produtos agrícolas.”  

Com o decorrer dos anos, o desenvolvimento da produção agrícola permitiu que o 

agricultor produzisse mais que o necessário para o seu sustento, gerando desta maneira, a 

formação de excedentes de produção que  possibilitaram o sistema de trocas. Gordon Childe ( 

apud VARGAS, 2001, p.21) aponta: 

 

Desde o paleolítico superior, há indícios de troca de produtos, o que 
representa, em certa medida, uma forma de comércio, normalmente de 
artigos de luxo como conchas. A existência desse intercâmbio de objetos 
demonstra que os grupos, então existentes, não se encontravam tão isolados 
e que a troca de idéias também acontecia. 

 

 

A partir de fins do século X, na Italia e na Europa em geral, a produção de alimentos 

atendia às necessidades básicas da população. Após esse periodo, melhoraram os diversos 

aspectos das atividades humanas da zona rural e aprimoraram-se técnicas e instrumentos que 

aumentaram a produtividade. Neste cenário de expansão, houve crescimento demográfico por 

toda a Europa, sendo que, como havia grande quantidade de terras, uma população maior 

pôde ser alimentada. Nas considerações de Hodget ( 1975, p. 113-115), 

 

 O aumento da produção na Idade Média deveu-se à maior utilização de 
mão-de-obra: não foi como crescimento moderno, resultado de uma maior 
utilização de capital ou de uma melhoria na qualidade da força de trabalho. 
Em relação à agricultura, o desenvolvimento foi, em grande parte, 
conseqüência de um maior número de pessoas trabalhando sobre uma maior 
extensão de terra e, desta forma, aumentando o produto total  

 

No decorrer do século IX houve a reabertura dos portos através do mar Mediterrâneo, 

antes sob o controle dos povos árabes, iniciando a expansão comercial, o que possibilitou aos 
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mercadores o comércio de produtos do Oriente como especiarias (canela, cravo, pimenta), 

jóias, perfumes, brocados e tecido de seda, entre outras. 

Para Souza (2009) (1), ainda no século IX, Alfred Marshall, ao discutir os aspectos que 

caracterizavam a economia e a sociedade européia do século XIX e a emergência econômica e 

tecnológica dos EUA, descreveu como teriam sido realizados os primeiros contatos entre a 

Europa e o Oriente para fins comerciais. Ainda segundo Souza, Marshall chama a atenção 

para a produção localizada, uma vez que grande parte dos objetos sofisticados que chegava às 

feiras da Europa, em especial, às feiras da Inglaterra, era originária de lugares distantes, 

trazidos por navios italianos ou por outros meios, cujos percursos eram feitos via terrestre e 

marítima.  

 

Desse modo, Marshall (1982, p.231), esclarece: 

 

Em um estágio primitivo da civilização, cada lugar tinha que depender de 
seus próprios recursos para a maioria das mercadorias pesadas que 
consumia, a menos que dispusesse de facilidades especiais para o transporte 
por água. As necessidades e os costumes, porém, foram pouco a pouco se 
transformando, o que tornou fácil aos produtores ir ao encontro das 
necessidades até mesmo de consumidores com os quais tinham poucos 
meios de comunicação, e permitiu que pessoas relativamente pobres 
pudessem adquirir certo número de mercadorias caras de lugares distantes. 
Alguns desses artigos eram produzidos em alguns lugares apenas, ou mesmo 
num único lugar, e se difundiram por toda a Europa, em parte por meio das 
feiras e dos mascates profissionais, e em parte pelos próprios produtores, que 
variavam de ocupação viajando, a pé, através de vários milhares de milhas, a 
fim de vender seus produtos e conhecer o mundo.  

 

 

Além do comércio local, foram desenvolvidas várias rotas comerciais internacionais, a 

rota comercial do norte e a rota do sul, realizada  através do mar Mediterrâneo, tendo como 

portos mais importantes os de Barcelona, Marselha, Gênova, Veneza, Tunis, Trípoli e 

Constantinopla. Pirenne (1974, p.108) discorre os seguintes comentários acerca dessas feiras, 

 

...as famosas feiras da Idade Média – que se assemelham às nossas feiras 
regionais – reuniam mercadores dos diversos locais, nas datas de festas 
religiosas, ocasiões em que os comerciantes faziam seus negócios. A 
tradição das feiras perdura até hoje nas sociedades ocidentais, ocorrendo, no 
entanto, adaptações regionais e culturais. 
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   Na planície de Champagne (nordeste da França) -  que era o centro comercial dessas 

rotas -,  aos poucos famosas e grandes feiras se estabeleceram em uma série de cidades, sendo 

as mais importantes Lagny, Provins, Bar-sur-Aube e Troyes, que, até ao fim do século XIII, 

desempenharam, na Europa medieval, o papel de bolsa e de “clearing house” (PIRENNE, 

1974, p. 84). Pernoud (1981, p. 67), descreve sobre os  produtos importados: 

 

 ... aonde chegam as sedas, os veludos e os brocados, o alúmen, a 
canela e o cravo-da-índia, os perfumes e as especiarias, vindos do 
centro da Ásia, e que eram trocados, em Damasco ou em Jaffa pelos 
tecidos de Douai ou de Cambrai, as lãs de Inglaterra, as peles da 
Escandinávia. 

 

 

Os mercadores3 dirigiam-se para as feiras, porque estavam situadas nas grandes vias de 

trânsito, bem como pelo fato de os príncipes territoriais os dotarem de franquias e privilégios. 

Essas feiras eram pontos de reunião e lugares de troca, onde se encontravam mercadores, 

como também vendedores; algumas feiras fixaram-se no local, a partir do qual se desenvolveu 

aglomerados mercantis, o que assegurou o desenvolvimento das cidades. 

Essas cidades e feudos medievais eram protegidos por altas muralhas e com o crescimento 

populacional, muitas delas tornaram-se superpovoadas. E para quem chegasse, restava fixar-

se no lado de fora. Construíram então, do lado de fora, novo burgo, ou seja, o subúrbio. Foi 

assim, por exemplo, com Lille, Ipres (Condado de Flandres) 4 e Troyes (Condado da 

Champagne, França) etc. 

Na Flandres, havia muitas e variadas feiras tais como a feira de Ypres, a feira de 

Bruges, a feira de Thourout, a feira de Lille e a feira de Messine da Flandres.  

Para Le Goff (1998, p. 111) em seu livro Por amor às cidades, elucida: 

 

0 modesto comércio medieval, limitado na Alta Idade Media (séculos 
VI ao X) às vias fluviais, ao desenvolver-se lentamente ao longo das 
rotas terrestres entre os séculos XI e XIV e ao aventurar-se aos mares 
de Alexandria a Riga, pelas rotas do Mediterrâneo, do Atlântico do 
canal da Mancha, do mar do Norte e do Báltico, preparava a expansão 
comercial da Europa moderna.  

                                                           
3Os mercadores eram, sobretudo viajantes, «pés poeirentos» que calcorreavam as estradas européias, ou homens capazes de 
afrontar os riscos do mar. Deslocavam-se incessantemente, comprando num lado, vendendo no outro, acorrendo aos locais 
onde o negócio era mais certo ou prometia maiores ganhos (PIRRENE, 1971, p.  97). 
4 Condado de Flandres é uma das três regiões que inclui Bélgica, ao lado de Valónia e da região de Bruxelas - capital da 
Bélgica e Flandres- respectivamente. 
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Entretanto, ainda o mesmo  autor, o mercador, por sua vez carregava o pecado do lucro, 

da usura e da especulação perante o clero: essa atividade se opunha ao ideal cristão de 

pobreza.Com o aumento das atividades comerciais, surgem os “defensores” dos interesses dos 

comerciantes. As corporações de ofício delimitavam sua atuação de forma precisa.  Lê Goff 

afirma que “ [...] existiam também corporações intermunicipais, chamadas hansas Teutônica 

ou Liga Hanseática com sede na cidade de Lubeck, atualmente  na Alemanha formada em 

1358, cujo objetivo era defender os interesses de mercadores de um grupo de cidades” (1992, 

p. 90). 

Vargas (2001, p.135) enfatiza que, “o poder dessas ligas era tão expressivo que se 

manifestava fisicamente na cidade, com a construção de edifícios para a sua sede, destacando-

se nas praças e ruas da cidade e que hoje podem ser contemplados”. 

          A partir do século XII e XIII, houve um crescimento das atividades financeiras, como a 

troca de dinheiro (moedas de ouro)5. A economia feudal estava em ascensão e 

concomitantemente exigia um volume maior de moeda corrente para financiá-la. 

 Essa transação comercial era constantemente realizada nas feiras de Champagne, que, a 

partir do século XII, deixaram de ser o centro do comércio internacional, tornando-se o centro 

do comércio de câmbio.  

 Le Goff (1982, p.36) na obra  “Mercadores e banqueiros na Idade Média”, conceitua:  

“a cidade suscita aqueles que, a partir do século XIII, serão chamados de banqueiros, isto é, 

pessoas que faziam então operações muito simples, em lugares muito simples, sobre bancas 

(banqueiro vem daí). Sua atividade essencial é o câmbio”.  

No estudo dos espaços de comércio (feiras), observou-se que, desde a antiguidade, a 

rua, espaço público por natureza, é ponto central para o desenvolvimento do comércio não 

planejado6, sempre lembrado como pontos tradicionais de compra, venda e/ou troca. 

 Dentro desse contexto, não se pode deixar de mencionar os espaços varejistas 

expressivos que também surgiram , tais como os bazaars árabes, a àgora grega, os mercados, 

os fóruns romanos, as praças medievais e os edifícios de mercados.7  

 

                                                           
5 As primeiras moedas de ouro a circular pela Europa foram o Florim Florentino, cunhado em 1252. HODGETT, (1975,p. 
124)   
6 Segundo Vargas (2001, p. 100): “o desenvolvimento varejista  não-planejado é aquele gerado espontaneamente, por meio do 
aparecimento de estabelecimentos comerciais, construídos ou  não para essa finalidade e o comercio planejado  é aquele 
projetado, especificamente, para atividade de comércio e serviços.” 
7 Ver também, Heliana Comim Vargas. Espaço Terciário, 2001, p. 104-156.  
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3.2 As feiras  nordestinas brasileiras. 

 

O comércio de vendedores ambulantes ou mascates está vinculado à dinâmica da 

cidade. Muitos aglomerados nordestinos surgiram  nesse  mercado de produtos agropecuários, 

sustentado pelo movimento e pela circulação de pessoas. 

Em geral, as feiras de gado exerceram papel muito importante para a ocupação do 

território nacional e nordestino, e, por conseguinte, tornaram-se importantes elementos no 

contexto da formação econômica nordestina. 

Jean Baptiste Debret (1981, p. 279) no livro “Viagem Pitoresca e histórica do Brasil”, 

registra e documenta em suas pranchas, as atividades exercidas pelos escravos, nas ruas do 

Rio de Janeiro no século XIX, as vendas realizadas de porta em porta,  levando aves, leite, 

frutas, carne defumada, pão-de-ló, lingüiça, sonhos, café torrado, refrescos, cadeiras, cestos e 

ainda prestando serviços de barbeador e carregador (figura 1). 

 

 

   

              Figura 1 - Vendedoras de angu (prancha 35). 
              Fonte: Jean Baptiste Debret, 1981. 
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Cascudo (apud CARDOSO; MAIA, 2007, p. 509) explana,  

 

muitas cidades do interior do nordeste, surgiram através dos 
“caminhos das boiadas”; os velhos currais de gado foram os alicerces 
pivotantes das futuras cidades. As fazendas coincidem com 
denominadoras das regiões povoadas”. Através dessas estradas, 
formadas pelas boiadas, criaram-se condições para o surgimento de 
vilas e povoados, ocasionando grandes feiras de agropecuária; varias 
cidades do interior do nordeste tiveram sua origem nessas feiras 
primitivas como Pedras de Fogo na Paraiba8.  

 

 

        Desenvolveram-se  e tornaram-se devidamente conhecidas através dessas feiras de gado 

cidades  como: Quixadá e Baturité e Caruaru, no Ceará; Itabaiana e Campina Grande, na 

Paraíba; Itambé, Goiana e Arcoverde, em Pernanbuco; Feira de Santana, na Bahia.  

Nas considerações de Elza Souza  (apud CARDOSO ; MAIA, 2007, p. 521),  a venda de 

gado era comercializado na feira (figura 2). 

 

...que em días certos da semana se realizavam em determinadas 
cidades e vilas que, por sua posição como  entroncamento  de estradas, 
pela proximidade dos mercados consumidores ou, então, das zonas de  
criação, apresentam-se como centros de propícios a tal comercio. 
(CARDOSO; MAIA, 2007, p.522) 

 

                                                           
8 Pedras de Fogo: pequeno núcleo formado em terras paraibanas originado de uma feira de gado, datada meado 
século XVII, aproximadamente 1660, nome dadas em referência ás pedras avermelhadas que soltavam faíscas 
quando em atrito com os cascos dos bois e cavalos dos colonos e tropeiros (CASCUDO apud 
CARDOSO;MAIA,2007). 
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  Figura 2 - Feira de gado. 
  Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tipos e aspectos do Brasil.  
 
 

Essas feiras modificavam todo o cotidiano interiorano, ou seja, geralmente a cidade 

pacata e tranquila transformava-se em uma  cidade  com   movimento frenético de vai-e-vêm , 

balbúrdias e mafuás9. 

          Na atualidade, as boiadas já não traçam e nem abrem caminhos, quando encontradas 

fazem pequenos cursos, e geralmente são transportadas em caminhões para os matadouros. 

Desta forma, e consequentemente, diminuindo o tempo de transporte de mercadorías e de 

gado foi  elevado o lucro do fazendeiro e/ou agricultor.   

 Mott (apud Cardoso e Maia, 2007, p. 524) ressalta, que “desde o período colonial, as 

feiras caracterizaram o surgimento de algumas povoações e simbolizaram pontos de   

convergência  de população em locais escasamente povoados”. 

Essas feiras sucediam  como manifestação da atividade comercial, em que pequenos 

cultivadores e comerciantes  vendiam os seus produtos  de primeira necessidade. Essas feiras 

nordestinas são destacadas não só como pontos de comercialização, mas também por serem 

pontos de encontros e sociabilização de pessoas. 

Além da função mercantil, as feiras nordestinas de Caruaru, em Pernambuco, e a de 

Campina Grande, na Paraíba, destacavam-se pelo seu papel centralizador, elas exerciam um 
                                                           
9  Mafuá é coisa pitoresca. Funciona aos domingos e é a festa, o passeio domingueiro, por excelência, do povo dos  subúrbios. 
“Toda  aquela  humilde gente que lá se acantona da melhor  maneira possível, fustigada  pelo látego da vida , durante toda a 
semana, encontra no domingo de ‘mafuá’ um derivativo da alegria e consolação para a suas magoas, necessidades e 
tormentos morais.”(  BARRETO, 1961, p. 23) 
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importante papel na vida da população interiorana, para quem nunca viu  é  um fenômeno 

que, para Cardoso e Maia (2007, p.524):  

 

...Espanta e atordoa. Espanta sobremodo pelo contraste flagrante 
entre a fartura da feira e a pobreza da área rural circunvizinha. 
Atordoa, pois é verdadeiramente caótico o seu aspecto, dado a 
imensa profusão de mercadorías que ali surgem, ora expostas 
em toscas barracas ora espalhadas pelo chão.  

 

 

A importância da feira de Caruaru (PE) foi reconhecida pelo Governo Federal, por 

intermédio do Ministério da Cultura que em 06 de dezembro de 2006, concedeu à feira   o 

título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro através do Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional (IPHAN).10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

                                                           
10 Disponível em 
<http://http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=13492&sigla=Institucional&retorno=det
alheInstitucional     acesso em 20.07.09. 
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“As cidades são como as estrelas 

é preciso amá-las, para 

 poder entendê-las”. 

Flávio Vilaça, (1998). 

 

O município de São José dos Campos (SP) localiza-se na porção leste do Estado de São 

Paulo, e abrange uma área 1099,60Km² (figura 3). Faz divisa com os seguintes municípios: 

Jacareí, Caçapava, Igaratá, Jambeiro, Monteiro Lobato, Joanópolis, e os municípios do estado 

de Minas Gerais: Camanducaia e Sapucaí Mirim. O município é cortado pela rodovia federal 

BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), que ligam São Paulo e Rio de Janeiro, pela rodovia 

estadual SP-50, que ligam São José dos Campos aos municípios mineiros e Campos Jordão 

(SP), e pela rodovia Estadual SP-99 (Rodovia dos Tamoios) que liga o município ao litoral 

norte do estado (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado- PDDI, 2006). 

 

 

   
   Figura 3- Localização da área de estudo. 

Fonte: PMSJC,2009. < http://www.sjc.sp.gov.br/acidade/> acesso em 23.06.2009 
             IBGE, 2009.< http://www.ibge.gov.br acesso em 23.06.2009. 
   Elaboração da autora, 2009. 
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Segundo o Censo Demográfico de 2000, a Região Sul, a mais populosa, centraliza  

37,55% da população total, ou seja, 199.913 habitantes. A Região Leste concentra 136.180 

habitantes (25,58%), a Região Centro, com 70.863 habitantes (13,31%) e a Região Norte com 

61.504 habitantes (11,55%). As Regiões Sudeste e a Oeste são as menos populosas, 

correspondendo a 38.761 habitantes (7,28%) da população total e a Oeste, com 25.182 

habitantes (4,73%) do total (São José em Dados, 2006). A população do município de acordo 

com o censo demográfico de 2000 era de 539.313 habitantes, sendo 532.717 habitantes 

residindo na zona urbana e 6.596 residindo na zona rural (figura 4). 

 

 

 
               Figura 4 - Distribuição da População segundo Regiões Urbanas. 
                Fontes: PMSJC - São José em dados – 2006. 
 
 

O processo de industrialização ocorrido no Brasil a partir da década de 1950, afetou o 

município de São José dos Campos, dobrando  a sua população entre os períodos de 1950  

a  1960 de 44.804habitantes  para 77.533 habitantes, esse fenômeno volta a repetir entre 1960 

a 1970  de 77.533 habitantes para 148.332, 1970 a 1980 de 148.332 passa para 287.513 e 
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volta a repetir nas décadas de 1980 a 1991 de 287.513 para 442.370, conforme tabela 1.Várias 

indústrias deslocaram-se para a cidade e com a perspectiva de trabalho, verificou-se um 

processo de migração intenso (SOUZA; SOARES, 2002, p. 108-109).  

 

  Tabela 1 – Evolução da População de São Jose dos Campos – 1940 a 2000. 

                       População 

Ano 

 

Total Urbana Rural 

1940 36.279 14.474 21.805 

1950 44.804 26.600 18.204 

1960 77.533 56.882 20.651 

1970 148.332 132.482 15.850 

1980 287.513 276.901 10.612 

1991 442.370 425.515 16.855 

2000 539.313 532.717 6.596 

    

                                     Fonte: PMSJC - São Jose em Dados, 2008. 

                                      

Em 1950, foi inaugurada a Rodovia Presidente Dutra, que proporcionou um grande 

impulso para o crescimento econômico do município. Sua localização  entre as metrópoles de 

São Paulo e Rio de Janeiro e a facilidade de saída da produção trouxeram várias indústrias 

para São José dos Campos, como a Johnson & Johnson (1953); a Ericsson do Brasil (1954); a 

Alpargatas (1961); a Matarazzo (1962); a Bundy (1961) e  entre outras (SOUZA; SOARES, 

2002, p. 109-113).(2) 

A instalação do Comando Geral da Tecnologia Aeroespacial (CTA) e do Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

possibilitou a criação de infra-estrutura tecnológica e a subsequente instalação da indústria 

aeroespacial no município. 

 

4.1  Primórdios do setor  informal em São José dos Campos 

 

[…] ás 3 horas passei pela Vila de São José, três léguas  além de 
Jacareí; esta vila é ordinária. Tem só duas ruas – a do Comércio e a 
Direita, esta está em frente da matriz e aquela nos seus fundos. A 
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situação de São José é um bonito lugar, pois está em um alto, que já a 
uma légua de Jacareí se avista a vila. Desta se vê o Paraiba de longe; a 
cadeia é na rua Direita; menos ordinária. As casas são tôdas antigas; a 
Vila está no meio de um campo, que vem desde uma légua de Jacarei. 
As terras são ordinarias porém o povo mais vistoso […] (M ANOEL 
ELPíDIO PEREIRA DE QUEIROZ, 1854 apud  SOUZA; SOARES , 
2002).(2) 

 

 

      Nesta subseção, será apresentado um estudo referente ao local na cidade que a 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos estabeleceu para a comercialização de produtos 

alimentícios em 1865. Após esse período, muita informação tornou-se fragmentada, o que 

impossibilitou o traçado do perfil desse comércio de rua. A feira livre volta a aparecer em 

documentos na década de 1980, com a criação da Companhia de Desenvolvimento Rural e 

Abastecimento S/A (CODRAB), o qual também será abordado, na próxima seção.  

Em São José dos Campos, analisando o Suplemento do Código de Posturas Municipais 

de 1865 da cidade, em seu artigo 19, identificou-se o local determinado pela Câmara, onde 

seria o comércio dos mascates (ambulantes) da cidade. Nos documentos consultados, 

identifica-se certa preocupação, em relação ao crescimento do número desses vendedores no 

município. Assim, determinava o pagamento de licença por ano; caso contrário, já eram 

determinados o valor da multa e números de dias de prisão (anexo A). 

O relatório sobre as condições sanitárias da cidade, elaborado pelo Dr. João Flório, 

Inspetor Sanitário do Departamento de Saúde Pública do Estado de São Paulo em 1944, no 

Capítulo 12, itens III, IV e V, discorre sobre a descrição do edifício, instalações e 

considerações gerais sobre o mercado municipal da cidade de São José dos Campos. (Anexo 

B). 

No mesmo relatório, Capítulo 13 FEIRAS; constata-se que não há feiras livres no 

município de São José dos Campos, sendo o comércio de produtos alimentícios perecíveis 

realizados no mercado municipal   através dos ambulantes e mascates do município. 

 Esse mercado era então, pequeno, rústico e sem condições higiênicas; foi preciso a 

construção de um novo mercado, mais amplo, que ocupasse todo o largo. O espaço ocupado 

pelo largo do mercado compreende hoje o Mercado Municipal -  que se  localiza na rua 

Siqueira Campos no centro do município - reinaugurado em 1921 e edificado no mesmo 

local. No restante da área, existia uma pequena praça, o Largo do Mercado ou Largo 

D’Aparecida, defronte à igreja de Nossa Senhora Aparecida. O largo também teria servido 
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de dormitório com bebedouro público, para os mercadores e seus animais descansarem das 

longas viagens, que traziam as mercadorias para o município (FCCR, 2008). 

O novo mercado municipal fazia parte do projeto de expansão urbana, com as novas 

exigências sanitaristas da década de 1920; sua construção foi iniciada em 1921 e concluída 

em 1923, na gestão do Prefeito João Alves da Silva Cursino. Compreende a Rua Siqueira 

Campos (antiga Rua da Quitanda - Rua 28 de Setembro - Rua Matadouro - Rua do Mercado), 

Travessa Chico Luiz (antiga Travessa do Mercado). Na lateral, havia um jardim, pertencente à 

atual Rua Sete de Setembro (antiga Rua do Fogo) e posteriormente o espaço ajardinado, foi 

somado à área do mercado. A figura 5  mostra a planta aproximada de São José dos Campos 

em 1895 (SOUZA; SOARES, 2002, p.108).(2) O mercado municipal foi  preservado pelo 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e 

Cultural (COMPHAC) em 04 de Julho de 1994, pela Lei Municipal nº 4595/94.  

 

  
          Figura 5 - Ilustração representando aproximadamente, a planta de São José dos Campos, 1895.  
          Fonte: Souza e Soares,  2002.  (2) 
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          Foi verificado o teor da Ata da Câmara Municipal, sessão extraordinária do dia 06 de 

novembro de 1925, onde se obtêm informações sobre projetos e solicitações de munícipes, 

em relação aos ambulantes que faziam o seu comércio no centro da cidade. Essa 

preocupação foi manifestada por Manoel Rosendo e Rodrigues e mais vinte e dois 

negociantes: a elevação do imposto sobre o comercio ambulante (anexo C).  

A mesma ata revelou essa preocupação em relação aos negociantes chamados de 

mascates (ou ambulantes), como concorrência desleal aos comerciantes da praça entende que 

deve ser elevado o imposto.  

Em resposta à solicitação, foi aprovado, nas discussões, o projeto de Lei nº 184, 

estabelecendo medidas sobre as taxas dos ambulantes (ou mascates) no município, uma 

medida da Câmara para conter o comércio de mascates no centro do município, que 

prejudicava o comércio local (anexo C).  

Subentende-se, nessas leituras, que havia um crescimento de migrantes, ou seja, de 

vendedores ambulantes e mascates, que se estabeleciam na cidade, com suas mercadorias 

trazidas de outros municípios.  

Desconhecem-se outros textos e trabalhos publicados a respeito dessas feiras livres e 

comércio ambulante no município. O que se encontram  são informações fragmentadas, entre 

vários períodos, o que impossibilitou remontar o traçado daquele comércio. A figura 6 mostra 

o mercado municipal na década de 1925. 
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                      Figura 6 - Vista interna do mercado municipal, 1925.    
                      Fonte: Arquivo Público do Município, 2007. 
 
 

4.2 Organizando o espaço das Feiras Livres em São José dos Campos 

 

Segundo o jornal “Dia de feira” (figura 7), publicado pela Associação dos Feirantes em 

maio de 2007, em São José dos Campos, José Vicente Fernandes, o seu Zé é feirante desde 

1959. Ele e um pequeno grupo vendiam suas mercadorias em frente ao cemitério central da 

cidade. É o feirante mais antigo, com registro na Prefeitura, desde 1963. 
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                Figura 7:Conteúdo Jornal “Dia de Feira”,2007. 
                Fonte: Associação dos feirantes de São José dos Campos,2007. 
                Elaborado pela autora, 2009. 
 
 

As feiras livres foram reorganizadas a partir de 1979, através da Companhia de 

Desenvolvimento Rural e Abastecimento S/A – CODRAB, autorizada pela Lei Municipal nº 

2241, de 13 de novembro de 1979, (FCCR, Arquivo Público do Município, inventário Fundo 

CODRAB, São José dos Campos, 2007). 

 A Companhia tinha como acionista majoritária a Prefeitura Municipal e 114 

acionistas ligados à economia rural. De acordo com as informações retiradas do 
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Inventário e segundo seu ex-diretor administrativo e atual diretor do Programa de 

Orientação e Proteção ao Consumidor (PROCON) de São José dos Campos, Sr. Dr. 

Sérgio Augusto Werneck de Almeida, a CODRAB surgiu da vontade dos agricultores 

locais visando à organização da distribuição de gêneros alimentícios por preços mais 

acessíveis, auxiliando a população que sofria com a crise econômica vivificada no 

município. Essa iniciativa foi aceita pelo Poder Público, dando inicio a CODRAB (anexo 

D). Para  Werneck,  

 

A CODRAB é uma empresa que foi criada com a maior participação 
de número de pessoas da comunidade. Não existia nenhuma empresa 
publica que tivesse um número de acionistas privados, como teve a 
CODRAB, ou seja, isso é uma coisa que a gente na época, até dizia 
que era significativa. Não era uma empresa que tinha nascido do 
populismo de um governante, mas de interesse de uma coletividade, 
de pessoas, que na época eram feirantes, eram comerciantes 
atacadistas ”11 (informação verbal). 

 

Somente o programa de abastecimento local de gêneros alimentícios foi desenvolvido 

e previa a distribuição dos gêneros alimentícios produzidos e/ou adquiridos em comércio 

atacadista, como a Companhia de Entreposto e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP, 

ou dos produtores rurais municipais para a população mais carente, através da criação de 

entrepostos comerciais; previa também a gestão dos preços cobrados pelos varejistas no 

município, criando tabelas de valores, de acordo com a região atendida e, por fim, previa a 

alteração do eixo de comércio, atendendo às necessidades de desobstrução do trânsito do 

centro da cidade, no entorno do Mercado Municipal. 

Visando desafogar o transito   -  caminhões carregados de mercadorias, ônibus e carros 

em geral -  e  buscando dar continuidade às atividades já desenvolvidas pelo Centro de 

Abastecimento de São José dos Campos (CEAB), cujo modelo foi referência para a 

constituição da CODRAB. O CEAB, na Vila Industrial, de São José dos Campos, passou a ser 

o principal entreposto da Companhia. Nas considerações de    Werneck, 

 

 

                                                           
11 Entrevista realizada por Nádia. C.D.Kojio Historiadora e Pesquisadora  da APM e pela autora e então 
estagiária de História da APM, com o Sr. Sérgio Augusto Werneck de Almeida em 02/06/2005. Neste trabalho, o 
Sr. Sérgio é citado como Sr. Werneck, pois é desse modo que o mesmo é conhecido no município. 
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 Esses caminhões começavam a chegar por volta das seis, sete horas 
da noite, envolta do mercado e o transito do centro ficava 
impossível. Isso se estendia até nove, dez e onze horas do outro dia. 
Então, quero dizer, em volta do Mercado Municipal, que os feirantes 
vinham comprar nesses caminhões aquilo que abastecia nossas feiras 
livres, que a Prefeitura tinha lá, e outros supermercados da região 
vinham também comprar aqui. Então o problema em função do 
transito: o lixeiro não passava o ônibus não passava, o transito era 
complicado. A Prefeitura resolveu limpar o transito, a blitz de fiscais 
para desobstruir o transito, ou seja, vamos acabar com esse problema 
(Informação verbal)12. 

  

 

Como coordenador da distribuição e descentralização dos produtos hortigranjeiros, a 

CODRAB ampliou áreas de atendimento ao público, implantou normas para venda e trato 

com os alimentos, padronizou tabelas de preços e controlou os locais e horários de mini-

feiras e feiras-livres13. 

As Mini-feiras destinavam-se a oferecer à população produtos hortigranjeiros de boa 

qualidade e outros que vinham a ser autorizados pela diretoria da CODRAB, sendo o serviço 

de comercialização exercitado por terceiros autorizados pela companhia, os feirantes. De 

acordo com  Werneck, 

 

 O comércio era o de vendas a varejo, em logradouros públicos e 
condomínios fechados que autorizavam em dias e horários pré-
determinados pela diretoria, observadas a necessidades do 
abastecimento local, conforme autorização da pela lei nº 2241/79 
(informação verbal)14. 

 

 

Conforme o programa, a CODRAB fiscalizava o produto, os preços, padronizava os 

layouts dos stands e controlava a programação das feiras e mini-feiras. Como entreposto 

comercial, a Companhia atendeu munícipes e funcionários de órgãos públicos e empresas 

privadas, através de convênios, segundo os quais os funcionários poderiam adquirir gêneros 

alimentícios e de primeira necessidade, sendo os descontos realizados em folha de pagamento. 

Embora tenha auxiliado a população e funcionários, esta prática foi uma das principais 

                                                           
12 Ibid  
13 Ibid 
14 Ibid 
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responsáveis pelo encerramento da CODRAB, pois, conforme documentos provenientes da 

Companhia e de informações de  Werneck, ela ocasionou  problemas contábeis, provenientes 

de atraso no recebimento dos repasses dos órgãos conveniados, gerando problemas entre a 

companhia e seus fornecedores.  Werneck expõe, 

 

...o entreposto que servia aos funcionários (...) de uma forma ou de 
outra terminou com a empresa. A Prefeitura tinha que repassar aquilo 
que era descontado em folha dos funcionários e em função do declínio 
do caixa da Prefeitura, ela não repassava, em conseqüência, a Codrab 
não conseguia fazer os pagamentos a esses fornecedores que ela tinha. 
Como ela perde a capacidade financeira, ela não consegue mais 
comprar direto das indústrias e as indústrias são lógicas. Elas 
entregam para quem paga. Então, a Codrab passou a comprar de 
atacadistas, ou seja, de intermediários, com preços mais elevados. Em 
função do preço elevado, ela dava mais prazo para o pagamento. 
Claro, isso é uma bola de neve. Um dia isso vai ficar impagável 
(Informação verbal)15. 

 

 

A CODRAB exerceu parte de seus programas, mas não resistiu à força da agroindústria, 

dos problemas financeiros da Prefeitura e da diminuição do capital que vinha do Governo 

Federal. Ela entrou em liquidação em 29 de julho de 1983; suas atividades foram encerradas 

no dia 30 de setembro de 1983 e sua extinção foi decretada em 10 de outubro de 1984. 

Segundo o jornal “Dia de Feira”, na década de 1980, os feirantes enfrentavam 

fiscalizações severas, por parte da prefeitura municipal, especialmente pela falta de uma 

legislação que regulamentasse as normas nas feiras. Dessa maneira, pode-se dizer que a 

CODRAB, nesse período, já não atendia às diretrizes da política de desenvolvimento 

econômico e social do município, como um dos objetivos da empresa. 

Com a liquidação da CODRAB, os feirantes resolveram  buscar apoio junto ao Prefeito 

Robson Marinho, o qual sugeriu a criação de uma associação. A idéia foi aceita pelo grupo de 

feirantes. Em março de 1983, cria-se a Associação dos Feirantes,  como descreve  o Jornal 

“Dia de Feira”, Associação dos feirantes de São José dos Campos, 2007). 

Percebemos que se nos uníssemos seria mais simples resolver os 
problemas. Até mesmo para sermos recebidos na prefeitura seria mais 
fácil se tivéssemos representantes, relembra Miguel Takashi Izawa, 
um dos fundadores da associação que por 17 anos ocupou o cargo de 
diretor.  

                                                           
15 Ibid 
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Entretanto, só a partir de 1990, as feiras passaram a ser regidas por legislação especifica 

a Lei Municipal nº 3770, de 29 de maio de 1991, ficando a cargo da Secretaria de 

Abastecimento da Prefeitura Municipal de São José dos Campos a sua organização e 

funcionamento (anexo E). 

Os regulamentos definem o conjunto de regras referentes à instalação, tipos e grupos 

de mercadorias que podem ser comercializados, regras de higiene, dentre outras. A 

autorização para trabalhar como feirante é concedida pela Secretaria de Abastecimento, que 

define o rol de feiras livres nas quais o feirante titular (detentor de autorização) pode 

trabalhar. Característica estrutural importante é o fato de as feiras instalarem-se no espaço 

público e serem itinerantes. 

Cabe à Secretaria de Abastecimento a organização e disposição de barracas; à 

Prefeitura Municipal a inspeção da limpeza e trânsito no local; à Polícia Civil e Polícia 

Federal, a fiscalização sobre os produtos piratas. 

Atualmente, segundo a Secretaria de Abastecimento, são 360 feirantes, cadastrados na 

Prefeitura do município, divididos e designados para a Feira Livre 1, Feira livre 2, Feira 

livre 3 e Feira livre 4, no total de 38 feiras livres, atendendo à população, de terça a 

domingo, das 07:00 às 12:00 horas. Também existe outra feira, chamada de Feira da 

Barganha, situada no bairro Jardim Paulista, que funciona aos domingos das 07h00min às 

12h00min horas. (anexo F). 

 No período recente, a modernidade também se instalou nas feiras livres, um bom 

exemplo disso é a utilização de cartões de crédito e débito como pagamento nas compras. 

(Jornal “Dia de Feira”, 2007).    
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5  FEIRA DOS AMBULANTES NO JARDIM COLONIAL : UM RET RATO DA 
INFORMALIDADE URBANA 

 

 

Por ser economia de rua, depende, como é natural, 

exclusivamente do espaço público. Deste ângulo, não pagam 

aluguéis mas apenas taxas municipais, quando são legalizados. 

Nesta territorialidade, caracterizam-se ainda, em variados casos, 

por nomadismos: conforme o calendário de eventos, deslocam-se 

para onde há concentração de pessoas, conforme o horário de 

entrada-saída: jogos de futebol, escolas etc. Em alguns casos, há 

continuidade noturna. Estes são os genuínos ambulantes. 

Yázigi (apud Bertulucci, 2003) 

 

5.1 Área de estudo 

 

A área de estudo para o desenvolvimento desta dissertação compreende a Região Sul do 

município de São José dos Campos, bairro Jardim Colonial, onde se encontra o objeto deste 

trabalho, a Feira dos Ambulantes que é agregada à Feira Livre (figura 8). 

 

 
Figura 8 – Mapa de localização da região sul. 
Fonte: IBGE, 2009.       Elaborado pela autora. 
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  A figura 9 mostra a localização da Região Sul e o bairro Jardim Colonial. 

 
               Figura 9 - Localização da Região Sul de São José dos Campos. 
             Fonte:< http://www.google.earth.com.br > acesso em  20.04.2009. 
  

         Observa-se na Figura 10 a  Feira livre e a  Feira dos Ambulantes,na avenida José 

Ribeiro Bastos com 376,53 m de extensão  e a rua Ângelo Belmiro Pintus com 576,95 m de 

extensão (PMSJC, Secretaria de Abastecimento, 2007). 

 

 

               Figura 10 – Ilustração da extensão da Feira Livre e Feira dos Ambulantes. 
               Fonte: <http://www.google.earth.com.br >   acesso em 20.04.2009. 
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               5.2 Feira dos Ambulantes: feira da Barganha ou Feira do Rolo? 

 

 

A legislação que regulamenta o comércio na feira-livre é a Lei Municipal 5396/99, de 

25 de junho de 1999, na qual a feira dos ambulantes também se insere (anexo E).  

A terminologia “Feira dos Ambulantes” é designada pela Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos, mas, entre os feirantes ou ambulantes, é conhecida como “Feira da 

Barganha ou Feira do Rolo”. 

Durante a elaboração desta pesquisa, buscou-se compreender e analisar as formas de 

uso e ocupação do espaço público, também sua organização ao longo das avenidas Ângelo 

Belmiro Pintus, José Ribeiro Bastos, totalizando 895 m de cumprimento, segundo a Secretaria 

de Abastecimento da PMSJC. É através da observação, obtenção de fotografias, diálogos e 

pesquisa do perfil socioeconômico desse fenômeno urbano, que se revelarão as relações 

socioeconômicas, que serão incluídas nesta pesquisa. 

Percebe-se na figura 11  a avenida Ângelo Belmiro Pintus e a rua José Ribeiro Bastos  

em 16 de maio de  2004, observa-se nesse momento  o movimento na Feira Livre e  a Feira 

dos Ambulantes. 
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          Figura 11- Ilustração da Feira do Jardim Colonial em 16 de maio de 2004. 
             Fonte: Fonte:< http://www.google.earth.com.br>  acesso em 20.04.2009. 

 

 

Segundo a Lei nº 4170/92 de 03 de abril de 1992 que altera o Artigo  11 da Lei nº 

3970/91 que dispõe sobre a organização e funcionamento das feiras livres do município de 

São José dos Campos, estabelece que o comércio ambulante somente poderá ser praticado a 

uma distancia mínima de 1000 metros de raio das feiras livres. Entretanto, a figura 11 mostra 

que a Feira dos Ambulantes ou Feira da Barganha e a Feira Livre estão convivendo 

harmoniosamente juntas.   

          A chamada “Feira dos Ambulantes” ou “Feira da Barganha” é um desses lugares onde a 

ilusão de que  mercadorias diversas podem ser trocadas como se fossem iguais, ou seja, é 

possível trocar tênis usados, livros e revistas usados, ferramentas, peças de computador e 

videogame por outros produtos inusitados.  

      O Jornal Valeparaibano, edição do dia 29 de março de 2009, p. 15, informa: 

 

Feira do Colonial é igual a 25 de março: tem de tudo. 

Pólo de comércio popular vende de roupa a perfume, mas nada é legitimo. 
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Assim como a rua 25 de março em São Paulo, na Feira do Colonial são 
encontrados os mais diversos produtos e réplicas de marcas famosas, como 
bolsas, roupas e perfumes são vendidos com preços tão bons quanto o centro 
de compras em São Paulo. 

                                         

 

Foram observados nas conversas com os feirantes, detalhes sobre as condições de 

trabalho, os negócios realizados em comparação com outros espaços de troca, os preços 

praticados, os transportes utilizados no deslocamento dos produtos e rendimentos familiares.        

       De acordo com a Secretaria de Abastecimento e a Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos, são 582 “ambulantes” cadastrados,16 porém, não pagam nenhum tipo de imposto ou 

taxa, o referido cadastro é para não se deixar aumentar o número de indivíduos e se obter um 

controle melhor sobre a Feira dos Ambulantes (ou da Barganha).  

Assim sendo, a Secretaria cadastrou e organizou um croqui numerado pertencente a 

cada ambulante cadastrado, que compreende a Avenida José Ribeiro Bastos com a rua Ângelo 

Belmiro Pintus e a rua  José Caetano Clemente. Encontra-se descrito na subseção 5.3. 

 MAGNANI (2000, p. 31) na obra intitulada, Quando o campo é a cidade, afirma: “O 

pedaço é um termo que expressa um espaço intermediário entre o privado e o público, onde se 

desenvolve uma sociabilidade básica mais ampla que a fundada nos laços familiares, porém 

mais densa significativa e estável que as relações formais impostas pela sociedade”  

Ainda o mesmo autor (2000, p. 32), 

 

É a rua que resgata a  experiência da diversidade, possibilitando a presença do 
forasteiro, o encontro entre desconhecidos, a troca entre diferentes, o 
reconhecimento dos semelhantes, a multiplicidade de usos e olhares - tudo 
num espaço público e regulado por normas também públicas. Este é o espaço 
que se opõe em termos de estrutura, àquele outro, o do domínio privado, da 
casa, das relações consangüíneas. 

 

 

Em 29 de agosto de 2009 foram  realizados entrevistas com os moradores da avenida 

Ângelo Belmiro Pintus e das ruas  José Ribeiro Bastos e  José Caetano Clemente (local da 

feira)  sobre a interferência da Feira dos Ambulantes no cotidiano dos moradores. Foi 

                                                           

16 Terminologia adotada pela Secretaria de Abastecimento (PMSJC).  
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identificado que  a maioria dos depoentes (nove)  gosta da feira e não se incomoda de ter uma 

feira dos ambulantes na porta de sua casa, mas muito pelo contrário, nas respostas acabam 

deixando registrados  o parecer dos moradores, sendo a feira “ uma festa no domingo”. Para 

Renata Aparecida Santana: (anexo. I 1). 

 

Olha eu conheço aqui como feira do rolo, eu não conheço por feira 
dos ambulantes, mas a feira é muito boa mesmo, sempre tem gente 
entrevistando aqui, tira foto e tudo.Já faz mais de dez anos que moro 
aqui e a cada vez mais está aumentando a feira, tem umas ruas aqui do 
lado que tem gente vendendo ali, mas é preciso tomar cuidado, parece 
que tem muita coisa roubada ali. Agora lá pra baixo tem muita 
tranqueira, livros velhos, ferramentas velhas. Eles carregam de tudo 
nos carrinhos de madeira, coloca criança em cima misturada com 
roupa. È a maior confusão. Só vendo mesmo pra você ver17.  

 

 

Magnani explica que “é nesses espaços em que se tece a trama do cotidiano: a vida do 

dia-a-dia, a prática da devoção, a troca de informações e pequenos serviços, os inevitáveis 

conflitos”. Dessa forma, “o pedaço é ao mesmo tempo conseqüência de práticas coletivas 

(entre as quais as de lazer) e condição para seu exercício e fruição”( 1996, p. 32). 

Quanto à forma de uso e ocupação do espaço na feira, observa-se que ao longo das 

avenidas, muitos feirantes ou ambulantes colocam suas mercadorias expostas em lonas 

plásticas ou panos no chão (figura 12).   

  Vargas (2001, p. 303) afirma: 

 

 

O Comércio ambulante assumiu formatos diferentes, quer na forma de 
mercados temporários ou feiras, quer como barracas isoladas, panos 
estendidos no chão, carroças, carros e o próprio ambulante 
perambulando em busca de consumidores. 

 

                                                           
17(informação verbal, 2009).  
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        Figura 12: Exposição de brinquedos em lona no chão, Feira dos Ambulantes. 
        Fonte: Acervo da autora (2007). 

 

 

Nas conversas com os ambulantes sobre as condições do local, as respostas foram 

unânimes, ao concordarem que a feira carece de higiene, organização, qualidade de vida, 

saneamento básico. 

 

Falta de tudo: local para estacionar veículos, faltam banheiros públicos, 
falta mais higiene e água nas barracas de alimentação, uma completa 
desordem na arrumação das barracas, falta segurança. (mulher de 50 
anos)18 (informação verbal). 

 

 

Apesar disso, percebe-se que os feirantes não querem mudar, desejam apenas mais 

conforto e segurança. Quanto à organização de mercadoria dentro da barraca, é possível dizer 

que algumas são organizadas. Tais como (roupas, sapatos, perfumes, eletroeletrônicos, 

geladeira, peças de eletrodomésticos, vasos de flores artificiais, livros velhos): peças iguais 

ficam juntas, atendendo à sua ordem (figura 13). 

                                                           
18 Pesquisa de campo realizada no Bairro Jardim Colonial, na Feira dos Ambulantes que está agregada à Feira 
Livre, em 11/11/2008.      
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        Figura 13 – Barraca de venda e troca em geral. 
        Fonte: Acervo da autora ( 2007). 

 

        De fato, cada ambulante apresenta seus produtos de acordo com suas condições 

socioeconômicas. Na atividade de venda e/ou troca realizada na Feira dos Ambulantes pode-

se encontrar de tudo em um só lugar, a oferta de diferentes produtos atrai os olhos dos 

passeantes, que procuram por um determinado produto e acabam levando outros.  Vargas em 

seu livro Espaço Terciário (2001, p. 19),destaca:  

 

 

O caráter social da atividade de troca está nela implícito, pois a troca 
para se realizar existe a necessidade do encontro: encontro de pessoas 
com bens e serviços para serem trocados. O ato de troca pressupõe a 
conversa para que o negócio seja efetivado. No entanto, a troca só se 
realiza porque existe a necessidade ou o desejo pelo bem, levando 
assim, à busca de uma real satisfação quando a troca se conclui. Aliás, 
uma boa negociação é aquela em que ambos os envolvidos (vendedor e 
comprador) saem satisfeitos.  

 

 

Para os consumidores, a Feira dos Ambulantes é espaço privilegiado para a compra e a 

troca de mercadorias, justificam-se pelos preços mais acessíveis e por ser espaço de 

sociabilidade, de encontros e de lazer aos domingos. Na concepção de  Magnani (2000, p. 30),  
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O lazer só pode ser pensado como contraponto ao trabalho. o contexto 
de seu surgimento, com efeito, é o dos primeiros tempos da Revolução 
Industrial, quando a disciplina, o ritmo e intensidade do trabalho só 
conheciam um limite: o da exaustão física e psíquica daqueles 
contingentes de trabalhadores arrancados de seu tradicional modo de 
vida, no qual a interrupção do trabalho – seja agrícola, artesanal, de 
coleta – era ditada pelos ciclos da natureza e legitimada por um 
calendário religioso que marcava o tempo através das festas e rituais” . 

 

 

Na feira dos ambulantes, existe um grupo que vende jogos de azar como o da 

“tampinha”, aquele jogado com três potinhos e uma pedrinha embaixo de uma das tampas. 

Com uma mudança rápida de posição, por várias vezes, o apostador tenta adivinhar onde está 

a pedrinha, e, geralmente, o apostador não ganha, ocasionando  muita confusão e briga. Há 

um alto grau de diversidade nos equipamentos, mas de forma geral, eles podem ser divididos 

entre aqueles que são montados no local, e aqueles, improvisados com caixotes (figura 14). 

 

 

               
Figura 14 – Jogador de tampinha com seu equipamento. 
Fonte: Acervo da autora (2007). 
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“A feira é boa, mas o que atrapalha é o pessoal da tampinha” (informação verbal)19. 

“Dona patroa perdeu, perdeu dona patroa” (informação verbal)20.                                  

De acordo com o morador Raimundo Donizete Machado (2009):  

 

Nossa essa feira é muito legal!Vende de tudo. [...] De vez em quando 
acontecem umas brigas , por causa do pessoal que brinca com as 
tampinhas,é um jogo que não pode jogar,é proibido, mas o pessoal joga 
escondido, e dá maior rolo. (informação verbal) (anexo I. 2). 

 

 

Conforme o Decreto Lei nº 3.688/41 Capítulo VII, Das Contravenções Relativas à 

Política de costumes, Art. 50 Dispõe: Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público 

ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. Pena - prisão simples, 

de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa, estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos 

móveis e objetos de decoração do local (anexo G).             

Segundo opinião de uma senhora com  idade acima de 60 anos: “Gosto de vir aqui aos 

domingos e, quando chove, fico triste, estou acostumada a levantar cedo e vir trabalhar aqui” 
21 (informação verbal). Ela comenta sobre o interior da feira como espaço de sociabilidades, 

comércios e encontros religiosos. A igreja evangélica também participa da Feira dos 

Ambulantes, no qual se apresenta em uma tenda branca de lona, cercada por um cordão, com 

cadeiras brancas de plástico, que se volta para o altar, o qual, constiui-se apenas de uma 

mesinha, pregando a história da bíblia com fantoches e brincadeiras para as crianças (figura 

15)  

                                                           
19 Pesquisa de campo realizada no Bairro Jardim Colonial, na feira dos Ambulantes que está agregada à Feira 
Livre, em 11/11/2008 (Mulher de 40 anos). 
20 Pesquisa de campo realizada no Bairro Jardim Colonial, na feira dos Ambulantes, que está agregada à Feira 
Livre, em 25/01/2009 (Homem de 45 anos, fala do jogador de tampinha). 
21

  Pesquisa de campo realizada no Bairro Jardim Colonial, na feira dos Ambulantes que está agregada a Feira 
Livre, em 11/11/2008 (senhora, ambulante acima de 60 anos). 
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Figura 15 – Barraca da Igreja Cristã Evangélica.. 
Fonte: Acervo da  autora (2007). 

 

 

Normalmente, os consumidores costumam chegar logo cedo à Feira dos Ambulantes (ou 

da Barganha) para evitar o calor excessivo e aproveitar, enquanto ela ainda está vazia, para 

passear e prosear com as pessoas. 

Foi possível observar que alguns consumidores, após as compras, freqüentam as 

barracas de comidas para apreciar e saborear pratos como pastel com caldo de cana, churrasco 

no palito ou tapioca do nordeste (figura 19), acarajé, churros, sorvetes, entre outros. 

Para o morador Valmir Batista Santos: “... Aqui vende de tudo e mais um pouco. É uma 

festa no domingo, agente passeio o dia inteiro. Aqui o pessoal assa frango, churrasco, o que 

mais tem aqui é pastel frito na hora” (anexo I. 3) (figuras 16 e 20). 
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                              Figura 16: Vendedor de Frango Assado. 

                                               Fonte: Acervo da  autora ( 2007). 
 

 

Quanto à armação dos equipamentos encontrados, ela é basicamente improvisada a 

partir de sucata, como caixotes, ferro velho, carrinhos de madeira, panos e plásticos no chão e 

outras embalagens (figuras 17 e 18). 

 

 

       

     Figuras 17 e 18 - Exposição de mercadoria em carrinho de madeira e caixote.  
     Fonte: Acervo da autora (2007). 
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Algumas das barracas na feira dos ambulantes foram  projetadas para  acompanhar as 

barracas das feiras livres padronizadas  pela Secretaria de Abastecimento da PMSJC (figura 

19). 

 

 

 
Figura 19 – Barraca Tapioca do Nordeste. 
Fonte: Acervo da autora (2007). 

 

 

O Jornal Valeparaibano, edição de 29 de março de 2009: 

 

 

Se ao final de tantas compras, a fome aumentar, por toda a feira há 
quitutes que agradam todos os gostos. Tem bolo de tapioca, 
churrasquinho e o tradicional pastel. Para refrescar, o visitante pode 
escolher entre água de coco, caldo de cana, suco de milho ou ainda uma 
cerveja.  

 

 

 Normalmente, a alimentação é preparada na feira, e seus equipamentos e utensílios de 

cozinha tais como pratos, talheres e panelas ficam expostos. Dessa maneira, o cheiro da 

comida se propaga de modo a aguçar o paladar dos visitantes. A maioria dos freqüentadores 

está ciente de que a higiene praticamente não existe. 
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Observa-se nesta figura uma barraca montada sob cobertura com um grande balcão de 

madeira, forrado de alumínio onde é exposta a mercadoria. Usa-se um veículo utilitário como 

dispensa ou armário em seu interior (figura 20). 

 

 

 
                      Figura 20 - Barraca de pastel. 
                             Fonte: Acervo da autora (2008). 

 

 

Permeando a extensão da feira dos ambulantes deparamos com a venda de aves 

domésticas como patos, galinhas e frangos vivos em gaiola, como se fossem passarinhos. 

(figuras 21 e 22) A numeração 577 escrita no chão (figura 22) indica o cadastramento 

realizado pela PMSJC, mas, consultando o cadastro dos ambulantes, essa numeração está 

cadastrada para exposição de venda de livros usados. Um fato como este nos induz a pensar 

que a própria dinâmica da feira leva ao remanejamento de lugares sem aviso à PMSJC (ver 

subseção 5.3). 
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Figura 21e 22 – Venda de aves vivas. 
Fonte: Acervo da  autora (2007). 

 

 
          Certau (2003, p. 202) conceitua, [...] o espaço é um lugar praticado. “Assim, a rua 

geometricamente definida por um urbanismo é transformada em espaços pelos pedestres”.                                  

Neste sentido, observou-se claramente na feira do Jardim Colonial, o trânsito de pessoas, 

objetivando o lazer, as práticas culturais, o consumo pelo modo de comercialização, pela 

prática da troca e/ou venda ou pela barganha nas manhãs de domingo. 

Conforme entrevista realizada em 29 de agosto de 2009, na rua José Ribeiro Bastos e 

avenida Ângelo Belmiro Pinto da feira do ambulantes , com a moradora Joelma de Lourdes 

Maria relata sobre a feira:  

 

Olha é ótima, é boa mesmo, é divertido. Fico aqui sentada no portão 
para ver a feira e fico conversando com as pessoas. Quando recebo 
minha aposentadoria, eu compro roupa aqui mesmo, é mais barato 
(Informação verbal), (anexo I. 4). 

 

 

Para o comerciante e morador da citada rua, Sr. Roque José dos Santos, afirma que: 

 “... Aqui vende de tudo, a feira aqui chama feira do rolo, aí você imagina o que vende. Tem 

de tudo: a maioria é roubada. Não abro porque as pessoas vêm aqui para testar os rádios aqui 

e o que eu ganho com isso?” (anexo I. 5). 

 O conceito das práticas é o cotidiano. “Graças às artes de fazer astúcias sutis, táticas 

de resistência pelas quais ele altera os objetos e os códigos, se reapropria do espaço e do uso a 

seu jeito” (CERTAU, 2003, p. 95). 
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É nesse lugar que se apresenta uma tentativa de resgate das raízes nordestinas que na 

maioria das vezes, é representada pelo violão e pela prosa. O levantamento de dados 

socioeconômicos mostrou que dos trabalhadores das feiras 23,88% são de migrantes 

nordestinos (figura 23) (gráfico 2). 

 

 

    
          Figura 23 – Barraca de venda de CD’s e prosa  nordestina. 
          Fonte: Acervo da autora (2007). 

 

 

Para o morador da rua José Ribeiro Bastos, Sr. Raimundo D. Machado.“Nossa essa feira 

é muito legal. Vende de tudo. Brinquedos, cd’s piratas, 3 por dez reais, roupas velhas, 

ferramentas, de tudo mesmo. Tem tudo que é tipo de gente. O bar ali na esquina toca forró o 

dia todo, e as pessoas ficam bebendo e dançando.”(informação verbal), (anexo I.2) (figura 

24). 
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                                              Figura 24 - Bar do forró. 
                                              Fonte: Acervo da autora (2007). 
 
 

Descendo a Avenida Ângelo Belmiro Pintus observa-se que, de todos os setores, são os 

de roupas usadas, sapatos usados, ferramentas em geral, CD’s e DVD’s,  os que constituem o 

maior número de barracas . Entretanto, também é nesse local que a maioria dos trabalhadores 

coloca suas mercadorias em pano, plásticos ou diretamente no chão (figura 25). 

 

. 

                             Figura 25 - Distribuição de mercadoria no chão: ferramentas usadas, bicicletas, etc. 
                             Fonte: Acervo da autora (2008). 
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Na rua José Ribeiro Bastos, originaram-se algumas ruas transversais, onde o comércio 

começa a crescer e a se ramificar, como é o caso da Rua Milton Andrade, onde encontram-se 

várias pessoas aglomeradas, com bicicletas novas e velhas, tanto para compra como para 

venda e troca, em meio ao intenso burburinho, fala mansa, tranquila, voz baixa, realizam o 

seu comércio (figura 26).  

 

 

 

                            Figura 26 – Comércio de bicicletas. 
                            Fonte: Acervo da autora ( 2008). 
 

  

 

Como não poderia deixar de ser, o lojista também participa da Feira dos Ambulantes, 

onde comercializa suas mercadorias sem pagar impostos e taxas, uma forma de fugir da 

fiscalização tributária, obtendo maior lucro. São peças novas  (aro, selim, quadro, guidão e 

etc) e bicicletas (feminina, masculina e para crianças) e motocicletas novas (figuras 27 e 28).     
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Figuras 27 e 28 – Mercadoria de lojista. 
Fonte: Acervo da  autora (2007). 

 

 

Em entrevista com o proprietário da barraca, este confirmou que tem uma loja de 

bicicletas novas e usadas na zona sul de São José dos Campos. Devido à inadimplência de 

seus clientes, o alto custo do aluguel e as vendas fracas, ele optou por expor sua mercadoria 

na feira para sobreviver, uma vez que, nela não se paga nenhum tipo de imposto ou taxa para 

negociar.   

  Entretanto, a Lei nº 3970/91 de 25 de Junho de 1999, que dispõe sobre a organização e 

funcionamento das feiras livres, em seu artigo 16º item 22: “Não apregoar, por si ou por seus 

empregados ou auxiliares, as mercadorias ou seus respectivos preços”. 

Na Feira dos Ambulantes do Jardim Colonial, no entanto, percebe-se que a maioria dos 

feirantes e ambulantes, trabalha dessa forma, apregoando suas mercadorias, como mostra os 

versos abaixo.  

“Banca de 1 real, brinco 1 real, anel 1 real, corrente 1 real, caneta para marcar CD e 

DVD tudo por 1 real” (informação verbal)22. 

 “Cinqüenta centavos picolé, picolé cinqüenta centavos, só 1 real sorvete 3 sabores 1 

real” (informação verbal) 23, (figura 29). 

 

                                                           
22 Pesquisa de campo realizada em 11/01/2009 no Bairro Jardim Colonial, na feira dos Ambulantes que está 
agregada a Feira Livre. Senhor ambulante de 40 anos. 
23 Pesquisa de campo realizada no Bairro Jardim Colonial, na feira dos Ambulantes que está agregada a Feira 
Livre, em 11/01/2009 (feirante, 30 anos). 
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                             Figura 29: Ambulante apregoando sua mercadoria. 
                             Fonte: Acervo da autora (2009). 

 
 

Consta na Lei nº 3970/91 e Lei nº 5396/99 (anexo E) em seu artigo 16 item 06 - Das 

obrigações dos feirantes, dispõe: “Não utilizar de aparelhos sonoros, no perímetro das feiras-

livres, para quaisquer tipos de propaganda.” 

Observa-se na feira a utilização do “megafone”.  Na Feira da Barganha tudo acontece. 

Existem feirantes com megafone fazendo propaganda de sua banca em tabuleiro de madeira. 

“Tá acabando, tá acabando, ta acabando, tá acabado”  (informação verbal) 24. 

 Continuando ainda com a mesma Lei, em seu artigo 10º (anexo E) dispõe:  

“As barracas não poderão ser armadas junto aos muros, grades e paredes dos imóveis 

existentes nas vias e logradouros de sua localização, devendo entre eles existir, 

obrigatoriamente, uma distância de no mínimo 0,50 cm (cinqüenta centímetros)” (anexo E). 

Mais uma vez, na Feira dos Ambulantes, tudo acontece, são vários feirantes que colocam suas 

mercadorias penduradas em cabides ou diretamente nas grades, nas cercas e nos muros de 

terrenos e moradias, ao longo da avenida Ângelo Belmiro Pintus.  

Também se fazem presentes os vendedores de assistência funerária (figura 29).  

 

 

                                                           
24 Pesquisa de campo realizada no Bairro Jardim Colonial, na feira dos Ambulantes que está agregada a Feira 
livre, em 11/01/2009 (feirante, 28 anos, com megafone). 
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                             Figura 30 - Vendedora de Assistência Funerária. 
                             Fonte: Acervo da autora (2007). 

 

 

Não só o espaço de trabalho – venda e troca - existe no interior da feira, mas também o 

espaço de lazer, diversão (como barraca de jogo de roleta) e a pratica de esporte (capoeira). 

Que para alguns é trabalho e para outros entretenimentos (figuras 31 e 32). 

 

 

 
                              Figura 31 - Barraca de jogo de roleta. 
                              Fonte: Acervo da autora (2007). 
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                                 Figura 32 - Apresentação de Capoeira. 
    Fonte: Acervo da autora (2007). 

 

 

Para entender as particularidades que envolvem a dinâmica do espaço da feira, somente 

a observação não daria conta. Para tal, se fez necessária a aplicação de pesquisa sobre perfil 

socioeconômico através da qual se buscou extrair dos ambulantes as seguintes informações: 

bairro onde o ambulante mora; qual (ou quais) o(s) tipo(s) de produto vendido(s) ou 

trocado(s); entre outras (apêndice A). 

Durante essa etapa do trabalho,dos 582 ambulantes foram entrevistados 145 individuos , 

escolhidos aleatoriamente. Os questionários foram divididos por setores da feira, para que ao 

final, fosse possível identificar qual o setor predominante, entre outros, conforme se apresenta 

na seção 5.3 “Perfil socioeconômico dos ambulantes da Feira do Jardim Colonial.” Também 

foi elaborada uma pesquisa com os moradores das residências onde se encontram a feira livre 

e feira da barganha (anexo I). 

 

5.3 Cadastros dos ambulantes.  

 

Conforme a Secretaria Municipal de Abastecimento do município de São José dos 

Campos, são 582 ambulantes cadastrados entre as ruas Ângelo Belmiro Pintus, avenida José 

Ribeiro Bastos e rua  José Caetano Clemente e  marcou no chão a numeração de cada 
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ambulante cadastrado para indicar  o  local de seu espaço para comercializar o seu produto 

(figura 33). 

 

 Figura 33 – Numero do cadastro do ambulantes demarcado no chão da Av.Ângelo Belmiro                       
Pintus. 

                 Fonte: Acervo da autora (2008). 

 

 

Em seguida são apresentados, mapas de localização com a numeração de cada 

ambulante cadastrado e sua localização (figuras 34 e 35). Encontra-se no anexo H  referente 

ao cadastro dos ambulantes, elaborados pela Secretária de Abastecimento da PMSJC, 

apresentando as atividades comercializadas na feira dos ambulantes. Salientamos que os 

dados como Carteira de Identidade (RG), cadastro de pessoas físicas (CPF), endereço e nome 

completo, foram omitidos por razões éticas.  
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Figura 34: Mapa de localização dos ambulantes cadastrados na avenida José Ribeiro 
Bastos.Fonte: Secretaria de Abastecimento PMSJC, 2008. 
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Figura 35: Mapa de localização dos ambulantes cadastrados na rua Ângelo Belmiro Pintus. 
    Fonte: Secretaria de Abastecimento da PMSJC, 2008. 
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5.4 Perfil socioeconômico dos ambulantes da feira do jardim colonial 

 

 

Esta subseção tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa realizada com os 

ambulantes da feira do jardim Colonial neste município. 

A pesquisa foi realizada de setembro de 2008 á janeiro 2009, e, dos 582 ambulantes25 

foram entrevistados 143 indivíduos, e, desse total, 12 indivíduos não quiseram responder à 

pesquisa. Quanto ao perfil dos expositores, na Feira dos Ambulantes, várias questões 

interessantes foram levantadas para o trabalho. 

        Na pesquisa do perfil socioeconômico da Feira dos Ambulantes, ficou constatada que a 

participação de maior peso pertence aos homens, em torno de 64,92%. As mulheres ficam no 

total de 35,07%, ficando talvez o perfil feminino preponderante para o segmento de outras 

tarefas, para cuja comprovação não há dados suficientes (gráfico1). 

 

 

 
 Gráfico 1- Estrutura dos ambulantes por sexo. 

                 Fonte e elaboração da autora, 2009. 
                  

 

                                                           
25 Segundo a Secretaria de Abastecimento do Município de São José dos Campos, foram cadastrados, 582 
ambulantes, porém, não pagam nenhum tipo de imposto. 
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                De acordo com a tabela abaixo, pode-se constatar, que, dos 134 ambulantes 

entrevistados, 43,28% encontram-se entre a faixa etária de 36 a 50 anos; 15,67% possuem o 

1º grau incompleto. O que pode ser observado é que a maioria dos ambulantes encontra-se 

nessa faixa etária, de 36 a 50 anos e acima de 50 anos, possuindo grau de instrução mais baixo 

(tabela 2). 

 

 

       Tabela 2 – Participação dos ambulantes por faixa etária e grau de instrução. 

 

Faixa 
Etária 

 

% 

Grau de Instrução 

Analfa- 

betos 

1º Grau 

Incompleto 

1º Grau 

Completo 

2º Grau 

Incompleto 

2º Grau 

Completo 

Abaixo 

20 

 

0,74 

 

0% 

 

0,74 % 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

21 a 25 12,68 0% 0,74% 3,73% 3,73% 3,73% 

26 a 35 21,64 0,74% 8,20% 5,22% 5,22% 4,47% 

36 a 50 43,28 0,74% 15,67% 8,95% 5,22% 4,47% 

Acima 

50 

 

21,68 

 

0% 

 

11,94% 

 

2,23% 

 

3,73% 

 

0,74% 

      Fonte e elaboração da autora, 2009. 

       

 

          Com relação à procedência dos trabalhadores, da Feira dos Ambulantes de São José dos 

Campos, 51,49% são de outras cidades e/ou estados e 47,76% das pessoas que estão nesta 

atividade, são do próprio município (gráfico 2).  
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                  Gráfico 2 – Procedência dos Ambulantes. 
                        Fonte e Elaboração da autora, 2009. 
 
 
 

O que se observou também é que, desses 51,49% de migrantes, 23,88% são de 

procedência nordestina (Pernambuco, Bahia, Recife, Paraíba, Sergipe, São Luis do Maranhão, 

Fortaleza, Rio Grande do Norte e Piauí), sendo que 14,17% masculino, 7,46% na faixa etária 

de 36 a 50 anos, possuem 1º grau incompleto. A população feminina com mais de 50 anos e 

1º grau incompletos ficou em torno de 9,70% e 3,73%. Os 27,59% restantes são originados de 

outros estados, tais como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

Em relação aos tipos de atividades de comércio entre os pesquisados, há uma grande 

concentração de vendas de roupas novas e/ou usadas e ferramentas novas e/ou usadas. Tal 

opção ocorre pelas facilidades encontradas no acesso aos produtos até a facilidade de venda. 

Em segundo lugar está o setor de miudezas em geral e em terceiro lugar o setor de 

alimentação (churrasquinho, tapioca, pastel com caldo de cana, salgados em geral, etc.) 

(tabela 3). 
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Tabela 3 - Atividades de comércio exercido na Feira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                       Fonte e elaboração da autora, 2009.   

                                        

 

Entre os ambulantes analisados na amostra, 64,92% são casados, sendo 52,23% com 

renda mensal de 01 a 02 salários mínimos, 12,68% com renda mensal de 03 a 04 salários 

mínimos; com média de 02 a 04 filhos maiores de idade e 02 a 04 filhos menores de idade. 

21,64% são solteiros; 4,47% viúvos e 8,95% divorciados (tabela 4).  

Segundo o Atlas das condições de vida de São José dos Campos (2003), elaborado pela 

Secretaria de Planejamento Urbano da PMSJC, 43% das famílias no município de São José 

dos Campos possuem ganho mensal de 01 a 03 salários mínimos nos setores: Campo dos 

Alemães (local onde o objeto de estudo se insere); São Francisco Xavier; favelas e ocupações 

irregulares. O percentual de domicílios nesta faixa de rendimentos chega a 70%. 

 

Atividades de Comércio 

 

 

% 

Alimentos em geral   9,70 

Artesanato   2,98 

Brinquedos e conserto de bonecas   3,72 

Bijouteria   2,98 

CD’s, DVD’s   9,70 

Perfumaria   2,98 

Bicicletas novas e usadas   3,00 

Vestuário novo e usado 18,67 

Aves vivas   1,50 

Ferramentas novas e usadas 12,70 

Peças de carros novas e usadas   6,77 

Livros usados   3,73 

Miudezas em geral 11,19 

Produtos de limpeza   0,74 

Conserto de relógio   1,50 

Bolsas, cintos, óculos   3,00 

Tapetes   0,74 

Sapatos usados   0,74 

Eletrônicos usados    3,73 
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Tabela 4 - Estado Civil e Renda em salários mínimos. 

Casados 64,92% 

 

Solteiros 21,64% Viúvos 4,47% Divorciados 8,95% 

Renda 
Mensal 

 

% 

Renda 
Mensal 

 

% 

 

Renda 
Mensal 

 

% 

 

Renda 
Mensal 

 

% 

01 á 02  52,23 01 á 02 16,41 01 á 02 4,47 01 á 02 7,46 

03 á 04 12,68 03 á 04 3,73 03 á 04 0 03 á 04 1,49 

05 á 06 0 05 á 06 1,49 05 á 06 0 05 á 06 0 

07 á 08 0 07 á 08 0 07 á 08 0 07 á 08 0 

08 á 09 0 08 á 09 0 08 á 09 0 08 á 09 0 

Acima 10 0 Acima 10 0 Acima 10 0 Acima 10 0 
Fonte e elaboração da autora, 2009. 

 

 

Pelos resultados obtidos, percebe-se que 2,98% estão trabalhando há menos de um ano; 

58,20% estão entre 1 a 5 anos; 37,31% estão entre 6 a 10 anos; 0,74% estão de 11 a 15 anos e 

0,74% mais de 16 anos trabalhando na feira dos ambulantes (gráfico 3). Segundo a Secretaria 

de Abastecimento da PMSJC,  não há registro sobre o início das atividades dos ambulantes na 

feira livre, no qual gerou a feira dos ambulantes.     

 

                      
                    Gráfico 3 – Tempo de Trabalho na Feira dos Ambulantes. 
                           Fonte e elaboraçãoda autora, 2009. 
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Em relação ao motivo pelo qual os trabalhadores entraram para a atividade informal, 

pôde-se averiguar que há uma diversidade, segundo o resultado do questionário. Em primeiro 

lugar, estão aqueles que optaram por trabalhar na Feira dos Ambulantes para agregar renda 

extra no orçamento familiar; em segundo lugar, o desemprego (gráfico 4). 

 

            
            
           Gráfico 4 – Motivos da Entrada na Informalidade. 
              Fonte e elaboração da autora ( 2009). 

 

 

Conforme o “Atlas das Condições de vida de São José dos Campos de 2003” da 

PMSJC, a taxa de desemprego do município ficou em torno de 21,3% considerando os 

indivíduos com mais de 10 anos de idade. Vale lembrar que esta região (Setor Campo dos 

Alemães, onde a feira dos Ambulantes se insere) é a região mais populosa do município e é 

tida como uma das regiões que apresentam maior taxa de desemprego do município, em torno 

de 27 a 28%.  

               Em relação aos dados socioeconômicos da PMSJC de 2003, a região sul, possui 

51,8% de sua população de 10 anos e mais ocupada segundo o ramo de atividade em 

prestação de serviços, sendo que a indústria concentra-se em 20,3% e o comércio em 17,6%. 

Os ambulantes da feira do Jardim Colonial pertencem ao setor de serviços, mas não 

contribuem com impostos (quadro 1).  
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              Ao analisar as informações sobre a Percentagem de Ocupados por Atividade 

Principal da Empresa ou Instituição, Setores Socioeconômicos do Município de São José dos 

Campos (2003), percebemos que o município possui 51,8% de sua população ocupada na 

prestação de serviços, 20,3% na atividade industrial e 17,6% no comércio. 

Isto talvez explique a quantidade de ambulantes  trabalhando na feira do Jardim 

Colonial?  Essa região é tida como a mais populosa e contém  maior índice de 

desempregados, desta forma, e   segundo a análise dos dados coletados  entre os ambulantes e 

moradores, a feira dos ambulantes alem de ser espaço de trabalho também é espaço de lazer.  

 

 

                       Quadro 1 - População de 10 Anos e mais Ocupada Segundo o Ramo de Atividade no município de 
São José dos Campos. 

 

                        Ramo de Atividade (%) 

Indústria 20,3 

Comércio 17,6 

Prestação de Serviços 51,8 

Público 7,8 

Construção Civil 2,1 

Outros (ONG-3º Setor/Agropec.) 0,3 

                                    Fonte: Secretaria Planejamento Urbano, PMSJC - 2003. 
                                    Elaborado pela autora (2009). 

 

 

Entretanto, foi questionado aos ambulantes, se eles exerciam outra atividade paralela a 

esta. Dos 134 entrevistados, 44,77% trabalham em outra atividade, porém só 9,70% contêm 

registro em carteira, conseqüentemente, o restante está na informalidade, o custo da 

informalidade para esses ambulantes está na falta de qualquer assistência trabalhista, sem 

direito a férias, 13º salário, FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e etc. (quadro 

2). 
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                    Quadro 2 – Trabalha em outra atividade. 

Trabalha em outra 
atividade 

% Registrado % 

Sim 44,77 Sim   9.70 

Não 55,22 Não 31.34 

                      Fonte e elaboração da autora (2009). 

                                             

 

Constatou-se que 88% que estão satisfeitos com o trabalho informal na Feira dos 

Ambulantes e 11,19% não gostam de estar na informalidade. Entre as respostas apresentadas 

pelos ambulantes nota-se uma relação com a aceitação pela sociedade (gráfico 5). 

Com base nas informações dos gráficos 4 e 5, podemos entender  que a maioria desses 

ambulantes da feira esta lá por que gosta.  E segundo relato  de  uma ambulante “Gosto de vir 

na feira no domingo, para conversar, conhecer outras pessoas; se não vier na feira no domingo 

para mim não é domingo” (informação verbal) 26                                                          

 Com base nessas  questões fica subentendido se  é trabalho ou lazer?   Para Certeau 

(2003, p. 91),diz  “que essas duas regiões de atividades, trabalho e lazer se homogeneízam, 

elas se repetem e se reforçam uma à outra.”  

 

 

 

                    

                                                           
26 Senhora ambulante de 67 anos – Pesquisa de campo realizada na Feira dos Ambulantes que está agregada a 
Feira Livre, em 11/11/2008. 
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                       Gráfico 5 - Grau de Satisfação de trabalho na feira dos ambulantes. 
                       Fonte e elaboração da autora (2009). 

 

 

 

Na pesquisa foi questionada, aos trabalhadores, a relação dos bens que possuem. 

Analisando-se os resultados, 48,50% possuem casa própria; 41,04% possuem carro; 2,23% 

possuem terreno; 27,61% possuem computador e 0,74% possuem moto (gráfico 6). 

Entretanto, confrontando os gráficos 4 e 6, verifica-se que 48,50% possuem casa 

própria, desse montante 28,35% têm, na feira, uma ajuda no orçamento familiar e 13,43% 

encontram-se desempregados. Cabe ressaltar que os bairros Campo dos Alemães e Parque 

Dom Pedro I e II, são projetos resultantes de conjuntos habitacionais populares organizados 

pela PMSJC e constituídos também por loteamentos mais antigos e consolidados como os do 

Jardim Colonial e Jardim Imperial (PDDI, 2006). 
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                     Gráfico 6 – Bens. 
                           Fonte e elaboração da autora (2009). 

 

De acordo com o gráfico 7, verifica-se que 82% dos ambulantes não pagam o INSS, 

consequentemente não possuem seguridade social, nem férias remuneradas. Aposentadorias 

não são assistidas pela Previdência Social; não possuem FGTS e 13º Salário.       

 

 

 
        Gráfico 7 – Pagamento de INSS. 
        Fonte e elaboração da autora (2009). 
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        Constatou-se que 88,05% são arrimo de família e 11,94% trabalham com os filhos 
e/ou esposo (a) (gráfico 8).  

 

            
       
        Gráfico 8 – Único da família a participar dessa atividade. 
            Fonte e elaboração da autora ( 2009). 

            

          Segundo a pesquisa socioeconômica, verificou-se que 81,34% das vendas na Feira dos 

Ambulantes são realizadas a dinheiro e 18,65% são realizadas à base de troca (gráfico 9). 

 

 
                      Gráfico 9 – Tipo de venda. 
                      Fonte e elaboração da autora (2009). 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Nesse trabalho buscou-se mostrar a dimensão do comércio ambulante no espaço da 

Feira dos ambulantes agregada a feira livre do bairro jardim Colonial da cidade de São José 

dos Campos e desvendar contradições presentes no cotidiano desses ambulantes e   moradores 

no perímetro da feira. 

A cidade de São José dos campos tem por tradição a feira livre aos domingos, a qual se 

tornou referência dos passeios dominicais. Analisando a Feira dos Ambulantes  observou-se 

que a maioria dos ambulantes trabalha por que gosta e que está se tornando tradição e lazer 

aos domingos, naquela região.  

Entre Tabuleiros, Barracas e Megafones mostra as várias faces da questão da Feira dos 

Ambulantes; como espaço de comércio; espaço de lazer; espaços de encontros e desencontros; 

de venda/troca como estratégias de sobrevivência,  de alegria e festa nas manhãs de 

domingos, enfim, espaços de sociabilidades 

Percebemos que esses encontros e desencontros sempre estiveram em destaque, e, desde 

a Idade Média, esses espaços de mercado, compra, venda e/ou troca, são palco de muita 

alegria, pois essas atividades somadas à criatividade da população mais carente são formas de 

sobrevivência que, para alguns, significa uma forma de complementar a renda familiar, e para 

outros, meios de lazer e entretenimento. 

Por meio das entrevistas realizadas com os moradores, buscou-se entender as 

particularidades que envolvem a dinâmica desses espaços ou pedaço, como diria Magnani ( 

2000,p.33)  “[...] é o espaço privilegiado para a prática do lazer nos fins de semana nos bairros 

populares”. Desta forma, [...] “o pedaço é ao mesmo tempo resultado (ainda que não 

exclusivo) de práticas de lazer, e condição para a sua prática.” 

Concordando com Magnani, de acordo com alguns relatos tais como o de  Maria José 

de Oliveira (2009), que enfatizou sua satisfação com a feira, “Eu acho legal. Aqui todo mundo 

gosta da feira.Todo domingo é uma festa.Vem gente de todo lugar. De vez em quando faço 

pão caseiro e vendo aqui na minha porta mesmo”, e  o de Valmir Batista Santos (2009), que 

disse , “ Eu gosto da feira, não atrapalha nada. Tiro o meu carro as 04 h da manhã e deixo na 

rua lateral e depois recolho lá pelas duas da tarde.[...]“É uma festa no domingo, agente passeia 

o dia inteiro.” (informação verbal) (anexo I.3). 
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Conforme observado nesses espaços, é importante ressaltar que, a própria dinâmica da 

feira faz com que os ambulantes  constantemente mudem seus produtos de venda e ou troca 

em função da demanda.  

Constatou-se também  que não há propostas elaboradas pelo poder público no sentido 

de  implementar   mudanças na organização da feira dos ambulantes no jardim Colonial, mas 

apenas um projeto relacionado aos ambulantes (camelôs) da área central do município para 

construção de um camelódromo. Esses ambulantes ou camelôs que praticam comércio na área 

central da cidade são cadastrados pela PMSJC e possuem inscrição municipal para feirante, o 

referido projeto ainda encontra-se em discussão. 

A feira dos Ambulantes reproduz, como um posto de abastecimento, a loja, o 

supermercado, diluindo o comércio oficial com toda espécie de serviços e produtos que, 

oferecidos através do espaço público, apresentam-se mais acessíveis aos usuários. Em função 

disso, esses espaços públicos, muito mais além de fornecerem produtos de subsistência, 

proporcionaram-se lugares de encontro, lazer, divertimento e distrações, de conversas fiadas 

engendradas pelos vendedores, compradores e passeuntes constituem-se desta maneira, 

relações de sociabilidades.  

Neste sentido, considera-se que, conforme os resultados das pesquisas  realizadas com 

os moradores e ambulantes, o espaço da feira dos ambulantes do jardim Colonial, além de ser 

local de comércio também é espaço de lazer, uma vez que, a população necessita de espaços 

livres   para o seu descanso e entretenimento e como foi observado – sendo a região sul a mais 

populosa do município -   a região carece desses espaços. 
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APÊNDICE A 
Questionário  Perfil  Socioeconômico 

01 -Bairrro:    .............. 

02- Local de nascimento..................................................  

03-Sexo         F   (  )            M(  ) 

04-Idade       abaixo de 20   (  ) 

                        21 á 25          (  )   

                        26 á 35          (  ) 

                       36 á 50           (  ) 

                       Acima de 50       

05- Estado civil 

                      Casado   (  ) 

                       Solteiro (  ) 

                       Viúvo      (  ) 

                       Divorciado  (  ) 

06- Filhos,  quantos .............                menores de 18 anos ...... 

                                                              maiores  de  18 anos ...... 

07- Grau  de instrução  

              1º grau (  )                         completo  (  )  

              2º grau (  )                         incompleto   (  ) 

 08- Tipo de negócio 

         (  )    Alimentos em geral                          Bicicleta Novas (  )        Livros, revistas  (  ) 

         (  )    Artesanato                                         Bicicletas usadas (  )     Peças de carros usadas (  ) 

         (  )    Brinquedos                                         Roupas usadas  (  )  

         (  )    Bijuteria                           Roupas novas  (  ) 

         (  )    CDs, DVDs..                                         Aves vivas (  )    

         (  )    Perfumaria                                          Ferramentas (  ) 

         (  )    Outros  , especificar.......................................... 

09- Há quanto tempo trabalha nesta atividade?........................................................................ 

10- Qual foi o motivo que levou você a trabalhar nesta atividade? 

         (  )    Desemprego                (  )    Salário baixo 

         (  )    Não ter patrão   

         (  )    Ajuda no orçamento familiar 

         (  )    Não precisa de capital 

         (  )    Alguma influência de parente ou amigo? 

         (  )   Outros        especificar...........................................   

 11- Trabalha em outro local?.............Qual?...............................Registrado  (  ) não  (  ) sim 
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12- Renda mensal da família 

         (  )      1 á 2 salário mínimo  

         (  )      3 à 4 salário mínimo 

         (  )      5 à 6 salário mínimo 

         (  )      7 á 8 salário mínimo 

         (  )      8 á 9 salário mínimo 

         (  )      Acima de 10 salário mínimo 

13- Na sua família você é o único nesta atividade. Sim (  )    Não (  )   Quem?.......Quantos ...... 

14- Você está satisfeito com sua  atividade? 

         (  ) Sim       (  ) Não 

       Porquê?....................................... 

15-Qual tipo de venda que você faz?  Troca (  )    Venda (  )     

16- Quem são os seus clientes ?........... 

17- Dê sua opinião sobre a feira ............................................ 

18- Que bens possui:    

       (  ) casa própria 

       (  ) carro   

       (  ) terreno 

       (  ) computador 

19-Paga INSS  (  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO A – Suplemento do Código de Posturas municipais. 

 

Capítulo 1º das Disposições Diversas, 28 de abril de 1865 

Art. 15  Dispõe: Os taboleiros de fazendas pelas ruas desta cidade, pagarão de licença à 

Comarca 20$000 por anno, excepto os de negociantes do município, os contraventores 

pagarão a multa de 200#000 e cinco dias de prisão. 

Art. 19 Dispõe: A câmara mandará fazer casinhas no largo do mercado que D’ora em diante 

fica designado no fim da rua do fogo, esquina da rua nova, que sai para o lavapés debaixo, 

cujas casinhas serão postas em praças todas os annos logo no primeiro de julho, e haverá 

termo lavrado desta arrematação, no mesmo livro que serve para o termo do ramo de 

afferição, passado pelo secretario e assignado pelo fiscal, porteiro da câmara e arrematente. 

 

Art.20 Dispõe:  Para as casinhas, a câmara mandara fazer termo, de medida de pão, para 

mantimentos, balança grande com, conchas e correntes a ferro, vara e  furos, conforme o art. 

9º, deste supplemento, e também serão afferidos pelo padrão da comarca, e esta afferição o 

aferido nada cobrará; também a camara mandará fazer uma banca no cumprimento todo das 

casinhas, dividida em trez partes, uma para carne de vacca, outra mais para toucinho e carne 

de porco, e outra do mesmo tamanho para peixe, devendo mandar fazer também , copos, 

ganchos, e o mais que conveniente por para a parte pertinente, ao açougue. 

 

 Art. 21 Dispõe:  O arrematante das casinhas cobrará 100 reis de cada cargueiro, de todos e 

quaisquer gênero comestíveis da terra e fumo que ali vinhão para ser vendidos; o arrematante 

é obrigado a ceder as casinhas a todos quantos quiserem recolher seus affeitos para a 

abrigarem das chuvas nos dias de mercado; a carne de vaca será vendida nas casinhas , no 

lugar para isso destinado, e os vendedores nada pagarão; o arrematante sera obrigado a ceder-

lhes balança e pesos sem nada cobrar; o arrematante das casinhas passará recibo no mesmo 

termo, da arrematação de todos os utenseis pertencentes ás casinha , e disso dará conta, 

quando entregar as casinhas , depois de findo o tempo, da arrematação.  

Art. 22 Dispõe: O fiscal obrigará o povo, no mercado, o afastar os animais para um lado, que 

não estorvem as compras e vendas, também mandará os vendedores separarem os effeitos de  

cada qualidade para um lado, deixando em nelas com largura sufficiente para o transito 

público: o que não quiserem obdecer  serão multados em 2000 
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Art. 28 Dispõe: “ Fica designado para a praça de mercado, o largo das casinhas. “ 

 

Capítulo 5º Dos Comestíveis e modo de expol-os à venda 

 

Art 47 Dispõe: Os que trouxeram para ésta Villa mantimentos de outro município, para 
vender, não o farão por atacado, exporão à venda a miúdo por espaço de vinte e quatro horas, 
no lugar designado pela Comarca, por Editaes, sob pena de doze a vinte mil reis de multa, e 
oito dias de prisão. 

Art 48 Dispõe: Todo aquelle que nesta Villa vender mantimentos, mesmo os de sua lavoura, 
em casas particulares, sem que tenha tirado licença na forma de artigo 64, será multado em 
quatro a oito mil reis e o duplo na reicidencia. 

Art 68 Dispõe: Os taboleiros de fazendas pelas ruas, desta Villa, e os bilhares, pagarão de 
licença anualmente 10#000, sob pena de 10#000 de multa, além da obrigação de tirar a 
licença, excepto os negociantes. 

Art 69 Dispõe: Todo aquelle que trouxer calçado para vender, pagarão de licença 10#000 reis 
sob pena de 10#000 de multa. 
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  ANEXO B –  Suplemento dos  Códigos de Posturas Municipais 

 

Ponderações  referentes ao relatório do sanitarista Dr.João Flório, Inspetor  Sanitário do 
Departamento de Saúde Pública do Estado de São Paulo, em 1944, sobre o Mercado 
Municipal de São José dos Campos 

 

Capítulo 12 MERCADO, item III – Descrição do edifício: 

 

Construído de pedra,alvenaria, areia, cal cimento coberto com telhas de barro, com piso de 

cimento, paredes de 5 metros de pé direito, construído em 4 alas, as quais se comunicam 

entre si; as paredes externas são revestidas de algamassa, cal e areia e cimento e as internas 

revestidas também de algamassa, cal e areia;as paredes internas possuem barra a óleo em 

dois metros de altura e parte restante caiada; numa área central do edifício há 4 galpões 

cobertos de telhas, destinados: 1 para venda de verduras e finalmente um para venda de 

farinha.Contendo no centro um cômodo para a administração. 

 

Capitulo12 MERCADO, item  IV – Descrição das instalações: 

As instalações existentes no mercado, são as seguintes:Mesas construídas de cimento e 

pedra; gaiolas de madeira para guarda  de aves.Uma balança que se destina a pesar todas as 

mercadorias que entram para venda. 

 

Capitulo12,MERCADO,  item V - Considerações gerais: 

O mercado municipal na parte que se refere ao açougue, necessita de reforma, pois que, 

como já foi dito, não possue revestimento de azulejo e nem água corrente.Quanto as 

instalações sanitárias são insuficiente,visto que,somente há um mictório e uma privada. 
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ANEXO C – Acta da sessão Extra Ordinária do dia 06 de Novembro de 1925. 

 

Acta  da sessão  Extra Ordinária do dia 06 de Novembro de 1925. 

 

A comissão de finanças e justiça, tendo conhecimento da concorrência desleal que o comercio 
estabelecido desta praça, fazem os negociantes chamados mascates, sendo que aquelle é que 
sempre tem cooperado  para o progresso local,nunca recusando o seu concurso em qualquer 
obra que se projecta realisar , por mais vultosa que seja, e ainda mais, sendo que esses 
mascates não trazem somente caixa com caixa com os artigos  de seu comercio , mas grande 
quantidade de mercadorias em carroças, para offerecerem de casa em casa, entende que deve 
ser elevado o imposto que incide sobre esses negociantes, apresentado á deliberação da 
camara. 

Representação de Manoel Rosendo & Rodrigues e mais vinte e dois negociantes estabelecidos 
nesta praça, solicitando a elevação dos impostos sobre o commercio ambulante. 

 

Acta da sessão Extra Ordinária    do dia 10 de Dezembro de 1925. 

Alterando as taxas do comercio ambulante. Approvado e assignada, a acta da sessão anterior. 
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ANEXO D – Companhia de Desenvolvimento Rural e Abastecimento- CODRAB. 

 

 

 



 
102

 



 
103
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ANEXO E - Cópia da Lei Municipal nº 4170/92 de 03 de abril de 1992. 
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ANEXO F - Listas das localizações das feiras de São José dos Campos 

 

 

 



 
114

ANEXO G- Das Contravenções Relativas à Policia de Costumes  

 

CAPÍTULO VII 
DAS CONTRAVENÇÕES 

RELATIVAS À POLICIA DE COSTUMES 

 

 Jogo de azar 

 

Art. 50 - Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o 
pagamento de entrada ou sem ele: 

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, estendendo-se os 
efeitos da condenação à perda dos móveis e objetos de decoração do local. 

§ 1° - A pena é aumentada de um terço, se existe en tre os empregados ou participa do jogo 
pessoa menor de 18 (dezoito) anos.  

§ 2° - Incorre na pena de multa, quem é encontrado a participar do jogo, como ponteiro ou 
apostador. 

§ 3° - Consideram-se jogos de azar:  

a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou principalmente 
da sorte;  

b) as apostas sobre corrida de cavalos fora de hipódromo ou de local onde 
sejam autorizadas; 

c) as apostas sobre qualquer outra competição esportiva.  

§ 4° - Equiparam-se, para os efeitos penais, a luga r acessível ao público:  

a) a casa particular em que se realizam jogos de azar, quando deles 
habitualmente participam pessoas que não sejam da família de quem a 
ocupa;  

b) o hotel ou casa de habitação coletiva, a cujos hóspedes e moradores se 
proporciona jogo de azar;  

c) a sede ou dependência de sociedade ou associação, em que se realiza 
jogo de azar; 

d) o estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, ainda que se 
dissimule esse destino. 



 

 

ANEXO H -  Cadastro dos ambulantes          Fonte: Secretaria de Abastecimento/PMSJC, 2007.            Elaboração: Lacerda, 2009.  

Nº  

Cadastro 

Atividades Rua Nº 

Cadastro 

Atividades Rua Nº 

Cadastro 

Atividades Rua 

01 CD'S  José R Bastos 29 Miudezas em Geral José R Bastos 57 Miudezas em Geral José R Bastos 
02 Roupas José R Bastos 30 Miudezas em Geral José R Bastos 58 Miudezas em Geral José R Bastos 
03    31 Bolsas e Calçados José R Bastos 59 Miudezas em Geral José R Bastos 
04 Miudezas Geral José R Bastos 32 Cd's José R Bastos 60 Miudezas em Geral José R Bastos 
05 Cd's José R Bastos 33 Calçados José R Bastos 61 Miudezas em Geral José R Bastos 
06 Miudezas em geral José R Bastos 34 Roupas José R Bastos 62 Churrasco José R Bastos 
07 Miudezas em Geral José R Bastos 35 Cd´s José R Bastos 63 Miudezas em Geral José R Bastos 
08 Roupas José R Bastos 36 Cd's José R Bastos 64 Miudezas em Geral José R Bastos 
09 Roupas José R Bastos 37 Tapetes José R Bastos 65 Miudezas em Geral José R Bastos 
10 Roupas José R Bastos 38 Miudezas em Geral José R Bastos 66 Ferramentas José R Bastos 
11 Roupas José R Bastos 39 Miudezas em Geral José R Bastos 67 Perfumes José R Bastos 
12 Cd´s José R Bastos 40    68 Miudezas em Geral José R Bastos 
13 Calçados José R Bastos 41    69 Miudezas em Geral José R Bastos 
14 Miudezas Gerais José R Bastos 42 Miudezas em Geral José R Bastos 70 Miudezas em Geral José R Bastos 
15   43 Brinquedos José R Bastos 71 Miudezas em Geral José R Bastos 
16 Artesanato José R Bastos 44 Artigos de bicicletas José R Bastos 72 Miudezas em Geral José R Bastos 
17 Roupas José R Bastos 45 Roupas José R Bastos 73 Miudezas em Geral José R Bastos 
18    46 Miudezas em Geral José R Bastos 74 Miudezas em Geral José R Bastos 
19 Miudezas Gerais José R Bastos 47 Miudezas em Geral José R Bastos 75 Miudezas em Geral José R Bastos 
20 Brinquedos José R Bastos 48 Churrasco José R Bastos 76 Miudezas em Geral José R Bastos 
21 Bijuterias José R Bastos 49 Miudezas em Geral José R Bastos 77 Miudezas em Geral José R Bastos 
22 Miudeza Geral José R Bastos 50 Miudezas em Geral José R Bastos 78 Miudezas em Geral José R Bastos 
23 Cd's José R Bastos 51 Lanches e Sucos José R Bastos 79 Ferramentasl José R Bastos 
24 Bijuterias José R Bastos 52 Miudezas em Geral José R Bastos 80   Miudezas José R Bastos 
25 Miudezas em Geral José R Bastos 53 Miudezas em Geral José R Bastos 81 Produtos do norte José R Bastos 
26 Miudezas em Geral José R Bastos 54 Miudezas em Geral José R Bastos 82 Legumes José R Bastos 
27 Ferramentas José R Bastos 55 Miudezas em Geral José R Bastos 83 Caldo de cana José R Bastos 
28  56 Miudezas em Geral José R Bastos 84 Miudezas em geral José R Bastos 
        



 

 
 

 
Nº 

Cadastro 

Atividades Rua Nº 

Cadastro 

Atividades Rua Nº 

Cadastro 

Atividades Rua 

85 Açaí e Sorvete José R Bastos 113 Miudezas em Geral José R Bastos 141 Roupas José R Bastos 
86 Miudezas Geral José R Bastos 114 Miudezas em Geral José R Bastos 142 Bijouterias José R Bastos 
87    115 Moveis usados José R Bastos 143    
88 Miudezas Geral José R Bastos 116 Miudezas em Geral José R Bastos 144 Miudezas em Geral José R Bastos 
89 Miudezas Geral José R Bastos 117 Miudezas em Geral José R Bastos 145 Miudezas em Geral José R Bastos 
90 Miudezas Geral José R Bastos 118 Miudezas em Geral José R Bastos 146 Miudezas em Geral José R Bastos 
91 Cd's José R Bastos 119 Miudezas em Geral José R Bastos 147 Cd's José R Bastos 
92    120 Miudezas em Geral José R Bastos 148 Roupas José R Bastos 
93    121 Roupas José R Bastos 149 Cd's José R Bastos 
94    122 Lanches José R Bastos 150 Miudezas  Geral José R Bastos 
95 miudezas José R Bastos 123 Roupas José R Bastos 151 Caldo de Cana José R Bastos 
96 Bicicletas José R Bastos 124 Miudezas em Geral José R Bastos 152 Miudezas em Geral José R Bastos 
97 Roupas José R Bastos 125 Roupas e Calçados José R Bastos 153 Roupas José R Bastos 
98    126 Travesseiros José R Bastos 154 Miudezas em Geral José R Bastos 
99    127    155 Miudezas em Geral José R Bastos 
100    128    156 Roupas José R Bastos 
101 miudezas José R Bastos 129 Doces José R Bastos 157    
102 miudezas José R Bastos 130 Caldo de Cana José R Bastos 158 Roupas José R Bastos 
103 miudezas José R Bastos 131 Móveis José R Bastos        159 Roupas José R Bastos 
104 miudezas José R Bastos 132 Roupas José R Bastos 160 Cosméticos José R Bastos 
105 Miudezas em Geral José R Bastos 133 Miudezas em geral José R Bastos 161 Miudeza em Geral José R Bastos 
106 Miudezas em Geral José R Bastos 134   José R Bastos 162 Miudeza geral José R Bastos 
107 Roupas José R Bastos 135 Miudezas em Geral José R Bastos 163 Miudeza  geral José R Bastos 
108 Miudezas em Geral Ângelo B P 136 Miudezas em Geral José R Bastos 164 Miudeza  geral José R Bastos 
109 Roupa infantil José R Bastos 137 Roupas José R Bastos 165 Relógios José R Bastos 
110  Pastel , C de Cana José R Bastos 138 Miudezas em Geral José R Bastos 166 Miudezas em  geral José R Bastos 
111 Miudezas em Geral José R Bastos 139 Moveis José R Bastos 167 Miudezas  em geral José R Bastos 
112 Pastel José R Bastos 140 Roupas José R Bastos 168 Miudezas em geral José R Bastos 



 

 

 

 

Nº 

Cadastro 

Atividades Rua Nº 

Cadastro 

Atividades Rua Nº 

Cadastro 

Atividades Rua 

169    197   225 Roupas Jose Caetano C 
170 Roupas José R Bastos 198   226 Miudezas em Geral Jose Caetano C 
171 Miudezas em geral José R Bastos 199   227 Miudezas em Geral Jose Caetano C 
172 Miudezas  em geral José R Bastos 200 Miudezas em Geral Jose Caetano C 228 Miudezas em Geral Jose Caetano C 
173 Miudezas  em geral José R Bastos 201 Chaveiro Jose Caetano C 229    
174 Churrasco José R Bastos 202 Miudezas em Geral Jose Caetano C 230 Pastel Jose Caetano C 
175 Ervas José R Bastos 203 Miudezas em Geral Jose Caetano C 231 Miudezas em Geral Jose Caetano C 
176    204 Games Jose Caetano C 232 Miudezas em Geral Jose Caetano C 
177 Roupas José R Bastos 205 Cd's e Games Jose Caetano C 233 Roupas Jose Caetano C 
178 Calçados José R Bastos 206 Miudezas em Geral Jose Caetano C 234 Roupas Usadas Jose Caetano C 
179    207 Presentes  utilidades Jose Caetano C 235 Miudezas em geral Jose Caetano C 
180 Roupas José R Bastos 208 Artigos de presentes Jose Caetano C 236 Miudezas em Geral Jose Caetano C 
181    209 Roupas Jose Caetano C 237 Miudezas em Geral Jose Caetano C 
182 Miudezas em  geral José R Bastos 210 Roupas Jose Caetano C 238 Miudezas em Geral Jose Caetano C 
183 Miudezas em geral José R Bastos 211 Miudezas em Geral Jose Caetano C 239 Miudezas em Geral Jose Caetano C 
184 Miudezas em geral José R Bastos 212 Miudezas em Geral Jose Caetano C 240 Roupas Jose Caetano C 
185  Miudezas em Geral José R Bastos 213 Miudezas em Geral Jose Caetano C 241 Roupas Jose Caetano C 
186 Miudezas em Geral José R Bastos 214 Miudezas em Geral Jose Caetano C 242 miudezas Jose Caetano C 
187 Roupas José R Bastos 215 Miudezas em Geral Jose Caetano C 243 miudezas Jose Caetano C 
188 CD’s José R Bastos 216 Roupas Jose Caetano C 244 Calçados e Roupas Jose Caetano C 
189   217 Roupas Jose Caetano C 245 miudezas Jose Caetano C 
190 CD’s José R Bastos 218 Cd's Jose Caetano C 246 Churrasco Jose Caetano C 
191   219 Miudezas em Geral Jose Caetano C 247 miudezas Jose Caetano C 
192   220 Roupas Jose Caetano C 248 miudezas Jose Caetano C 
193   221 Miudezas em Geral Jose Caetano C 249 Miudeza em Geral Jose Caetano C 

       194   222 Eletrônicos Jose Caetano C 250 Miudeza em Geral Jose Caetano C 
       195   223 Miudezas em Geral Jose Caetano C 251 Miudeza em Geral Jose Caetano C 
       196   224 Roupas Jose Caetano C 252 Miudeza em Geral Jose Caetano C 



 

 

Nº 

Cadastro 

Atividades Rua Nº 

Cadastro 

Atividades Rua Nº 

Cadastro 

Atividades Rua 

253 Miudeza em Geral Jose Caetano C        281 Sapatos usados Ângelo B Pintus 309 Roupas usadas Ângelo B Pintus 
254 Miudeza em Geral Jose Caetano C 282 Equip de informática Ângelo B Pintus 310 Miudezas em geral Ângelo B Pintus 
255 Cd's Jose Caetano C 283 Roupas usadas Ângelo B Pintus 311 Sucatas em geral Ângelo B Pintus 
256 Roupas Jose Caetano C 284 Ferramentas Ângelo B Pintus 312 Miudezas em Geral Ângelo B Pintus 
257 Roupas Jose Caetano C 285 Miudezas em Geral Ângelo B Pintus 313 Relógios Ângelo B Pintus 
258 Roupas Usadas Jose Caetano C 286 Miudezas em Geral Ângelo B Pintus 314 Verduras, frangos Ângelo B Pintus 
259 Miudezas Jose Caetano C 287 Roupas usadas Ângelo B Pintus 315 Sucatas em geral Ângelo B Pintus 
260 Miudezas Jose Caetano C 288 Óculos de sol Ângelo B Pintus 316 Miudezas em geral Ângelo B Pintus 
261 Churrasco Jose Caetano C 289 Miudezas em Geral Ângelo B Pintus 317 Miudezas m gerais Ângelo B Pintus 
262 Miudezas Jose Caetano C 290 Ferramentas Ângelo B Pintus 318 Sucatas em geral Ângelo B Pintus 
263    291 Miudezas em Geral Ângelo B Pintus 319 Miudezas Ângelo B Pintus 
264 Miudezas Jose Caetano C 292 Miudezas em Geral Ângelo B Pintus 320 Miudezas Ângelo B Pintus 
265 Cd's Jose Caetano C 293 Rádios, celulares Ângelo B Pintus 321 Miudezas Ângelo B Pintus 
266 Roupas Jose Caetano C 294 Art telhas pintados Ângelo B Pintus 322 Material de inform Ângelo B Pintus 
267 Calçados Jose Caetano C 295 Produtos eletrônicos Ângelo B Pintus 323 Roupas e calçados Ângelo B Pintus 
268 Brinquedos Jose Caetano C 296 Roupas Ângelo B Pintus 324 Caldo de cana ,salg Ângelo B Pintus 
269 Roupas e Calçados Jose Caetano C 297 Roupas usadas Ângelo B Pintus 325 Roupas e sucatas Ângelo B Pintus 
270 Miudezas em Geral Jose Caetano C 298 Roupas Usadas Ângelo B Pintus 326 Miudezas Ângelo B Pintus 
271    299 Miudezas em geral Ângelo B Pintus 327 Miudezas Ângelo B Pintus 
272 material de pesca Jose Caetano C 300 Roupas usadas Ângelo B Pintus 328 Roupas e sap usados Ângelo B Pintus 
273 miudezas em geral Jose Caetano C 301 Miudezas em Geral Ângelo B Pintus 329 Artesanato Ângelo B Pintus 
274 Roupas Semi-novas Jose Caetano C 302 Miudezas em Geral Ângelo B Pintus 330 Cds e Dvds Ângelo B Pintus 
275 Miudezas em Geral Jose Caetano C 303 Roupas usadas Ângelo B Pintus        331 Miudezas Ângelo B Pintus 
276 Brinquedos usados Jose Caetano C 304 Sucatas  em geral Ângelo B Pintus        332 Aces de Celulares Ângelo B Pintus 
277   305 Miudezas em Geral Ângelo B Pintus        333 Miudezas Ângelo B Pintus 
278 Roupas Jose Caetano C 306 Miudezas em geral Ângelo B Pintus        334 Miudezas Ângelo B Pintus 
279 Roupas Jose Caetano C 307 Roupas usadas Ângelo B Pintus        335 Miudezas Ângelo B Pintus 
280 Miudezas em geral Jose Caetano C 308 Roupas e calçados Ângelo B Pintus        336 Miudezas Ângelo B Pintus 

 

 



 

 

Nº 

 Cadastro 

Atividades Rua Nº 

Cadastro 

Atividades Rua Nº 

Cadastro 

Atividades Rua 

337 Miudezas .Angelo B Pintus 366 miudezas em geral Angelo B Pintus       395 Roupas Angelo B Pintus 
338 Roupas e calçados .Angelo B Pintus 367 miudezas em geral Angelo B Pintus       396 Salgados e Geral Angelo B Pintus 
339 roupas .Angelo B Pintus 368    397 Lanches em geral Angelo B Pintus 
340 roupas usadas .Angelo B Pintus 369 Produtos eletronicos Angelo B Pintus 398 Miudezas Angelo B Pintus 
341 sapatos e cestos .Angelo B Pintus 370 Roupas e calçados Angelo B Pintus 399 Miudezas Angelo B Pintus 
342 Miudezas .Angelo B Pintus 371 Sucatas em geral Angelo B Pintus 400 roupas Angelo B Pintus 
343 verduras .Angelo B Pintus        372 Ferramentas  geral Angelo B Pintus 401 roupas e calçados Angelo B Pintus 
344 Miudezas .Angelo B Pintus 373 miudezas em geral Angelo B Pintus 402 miudezas Angelo B Pintus 
345 Miudezas em gerais .Angelo B Pintus 374 miudezas em geral Angelo B Pintus 403 produtos eletronicos Angelo B Pintus 
346 Miudezas em geral .Angelo B Pintus 375 Roup e sapatos usad Angelo B Pintus 404 miudezas Angelo B Pintus 
347 Eletr em gerais .Angelo B Pintus 376 miudezas Angelo B Pintus 405 roupas Angelo B Pintus 
348 Ferramentas  geral .Angelo B Pintus 377    406 roupas Angelo B Pintus 
349 Sucatas em geral .Angelo B Pintus 378 miudezas Angelo B Pintus 407 produtos eletronicos Angelo B Pintus 
350 Miudezas .Angelo B Pintus 379 Peças de bicicletas Angelo B Pintus 408 produtos eletronicos Angelo B Pintus 
351 Miudezas .Angelo B Pintus 380 aces de celulares Angelo B Pintus 409 roupas em geral Angelo B Pintus 
352 Sucatas   em geral .Angelo B Pintus        381 roupas Angelo B Pintus 410 roupas e sapatos Angelo B Pintus 
353   382 produtos eletrônicos Angelo B Pintus 411 artesanato Angelo B Pintus 
354   383 miudezas em geral Angelo B Pintus 412 Miudezas Angelo B Pintus 
355 Roupas .Angelo B Pintus 384 artigos eletronicos Angelo B Pintus 413 ferramentas usadas Angelo B Pintus 
356 Roupas .Angelo B Pintus 385 ferramentas usadas Angelo B Pintus 414 Miudezas Angelo B Pintus 
357 Calçados em geral .Angelo B Pintus 386 miudezas Angelo B Pintus 415 miudezas Angelo B Pintus 
358 Miudezas em geral .Angelo B Pintus 387 churrasco em geral Angelo B Pintus 416 miudezas Angelo B Pintus 
359 Miudezas em geral .Angelo B Pintus 388    417 Miudezas Angelo B Pintus 
360 Roupas .Angelo B Pintus 389 Roupas Angelo B Pintus 418 roupas Angelo B Pintus 
361 Sucatas em geral .Angelo B Pintus 390 roupas Angelo B Pintus 419 eletronica Angelo B Pintus 
362 Roupas .Angelo B Pintus 391 Ferramentas usadas Angelo B Pintus 420 roupas em geral Angelo B Pintus 

       363 Miudezas .Angelo B Pintus 392 Eletr e mat. Elétrica Angelo B Pintus        421    
       364 Miudezas .Angelo B Pintus 393 roupas e usadas Angelo B Pintus        422 Miudezas Angelo B Pintus 
       365 miudezas em geral .Angelo B Pintus 394 roupas Angelo B Pintus        423 Miudezas Angelo B Pintus 

 

 



 

 

Nº 

Cadastro 

Atividades Rua Nº 

Cadastro 

Atividades Rua Nº 

Cadastro 

Atividades Rua 

424 Miudezas Angelo B  Pintus 454   484 Miudezas Angelo B  Pintus 
425 Roupas e calçados Angelo B  Pintus 455 peças de carro Angelo B  Pintus 485 Miudezas Angelo B  Pintus 
426 Miudezas Angelo B  Pintus 456 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 486 Miudezas Angelo B  Pintus 
427 Miudezas Angelo B  Pintus 457 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 487 Miudezas Angelo B  Pintus 
428 Miudezas Angelo B  Pintus 458 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 488 Miudezas Angelo B  Pintus 
429 Roupas e calçados Angelo B  Pintus 459 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 489 Miudezas Angelo B  Pintus 
430 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 460 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 490 Miudezas Angelo B  Pintus 
431 Miudezas  em geral Angelo B  Pintus 461 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 491 Miudezas Angelo B  Pintus 
432 Miudezas em  geral Angelo B  Pintus 462 churras e verduras Angelo B  Pintus 492 Miudezas Angelo B  Pintus 
433 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 463 Roupas e pizzas Angelo B  Pintus 493 Miudezas Angelo B  Pintus 
434 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 464 Miudezas Angelo B  Pintus 494 Miudezas Angelo B  Pintus 
435 ferram automotivos Angelo B  Pintus 465 Miudezas Angelo B  Pintus 495 Miudezas Angelo B  Pintus 
436 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 466 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 496 Miudezas Angelo B  Pintus 
437 Roupas em geral Angelo B  Pintus 467 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 497 Miudezas Angelo B  Pintus 
438 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 468 Roupas em geral Angelo B  Pintus 498 Miudezas Angelo B  Pintus 
439 Plantas  , roupas Angelo B  Pintus 469 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 499 Miudezas Angelo B  Pintus 
440 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 470 caldo de cana Angelo B  Pintus 500 Miudezas Angelo B  Pintus 
441 Roupas Angelo B  Pintus 471 Miudezas em geral Angelo B  Pintus        501   Miudezas Angelo B  Pintus 
442 Roupas Angelo B  Pintus 472    502 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 
443 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 473 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 503 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 
444 Roupas e calçados Angelo B  Pintus 474 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 504 Frango assado Angelo B  Pintus 
445 Roupas Angelo B  Pintus 475 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 505 Roup e brinquedos Angelo B  Pintus 
446 Roupas Angelo B  Pintus        476 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 506 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 
447 Miudezas em geral Angelo B  Pintus        477 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 507 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 
448 Miudezas em geral Angelo B  Pintus        478 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 508 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 
449 Miudezas Angelo B  Pintus        479 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 509 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 
450 Roupas e calçados Angelo B  Pintus        480 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 510 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 
451 Miudezas Angelo B  Pintus        481 Miudezas em geral Angelo B  Pintus        511 Roup e brinquedos Angelo B  Pintus 
452 Miudezas Angelo B  Pintus        482 Miudezas em geral Angelo B  Pintus        512    
453 miudezas Angelo B  Pintus        483 Miudezas em geral Angelo B  Pintus        513 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 
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514 Churrasquinho Angelo B  Pintus 543 queijos Angelo B  Pintus 572 Roupas,calçados Angelo B  Pintus 
515 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 544 Miudezas  geral Angelo B  Pintus 573 Artesanto Angelo B  Pintus 
516 bananas Angelo B  Pintus 545 Miudezas  geral Angelo B  Pintus 574 Miudezas Angelo B  Pintus 
517 Caldo de cana Angelo B  Pintus 546 Miudezas  geral Angelo B  Pintus 575 Livros usados Angelo B  Pintus 
518 pastel Angelo B  Pintus 547 Roupas e bijoteria Angelo B  Pintus 576 Miudezas Angelo B  Pintus 
519 meias Angelo B  Pintus 548 roupas usadas Angelo B  Pintus 577 Ferramentas Angelo B  Pintus 
520    549 roupas usadas Angelo B  Pintus 578 Miudezas Angelo B  Pintus 
521 frutas Angelo B  Pintus 550    579 Miudezas Angelo B  Pintus 
522    551 churrasco Angelo B  Pintus 580 Roupas Angelo B  Pintus 
523 sorvetes Angelo B  Pintus 552 roupas usadas Angelo B  Pintus 581 Legumes Angelo B  Pintus 
524 Roup usadas Angelo B  Pintus 553 roupas e calçados Angelo B  Pintus 582 Roupas Angelo B  Pintus 
525    554 roupas Angelo B  Pintus    
526 Verduras e frutas Angelo B  Pintus 555 Roupas usadas Angelo B  Pintus    
527 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 556       
528 Miudezas em geral Angelo B  Pintus 557       
529 Miudezas  geral Angelo B  Pintus 558 Roupas Angelo B  Pintus    
530 Dvd Angelo B  Pintus 559 Miudezas Angelo B  Pintus    
531 Miudezas  geral Angelo B  Pintus        560 Sorvetes Angelo B  Pintus    
532 Pastel Angelo B  Pintus 561 Roupas Angelo B  Pintus    
533 Miudezas geral Angelo B  Pintus 562 Prod Eletronico Angelo B  Pintus    
534 Miudezas  geral Angelo B  Pintus 563 Miudezas Angelo B  Pintus    
535 Cd's Angelo B  Pintus 564 Miudezas Angelo B  Pintus    
536 Miudezas  geral Angelo B  Pintus 565 Roupas usadas Angelo B  Pintus    
537 Roupas Angelo B  Pintus 566 miudezas Angelo B  Pintus    
538 Perfumes Angelo B  Pintus 567 miudezas Angelo B  Pintus    
539 roupas Angelo B  Pintus 568 Miudezas Angelo B  Pintus    
540 caldo de cana Angelo B  Pintus 569 Eletronico usado Angelo B  Pintus    
541 Produtos do norte Angelo B  Pintus 570 Ferramentas Angelo B  Pintus    
542 Tapioca Angelo B  Pintus 571 Miudezas Angelo B  Pintus    
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Anexo I. 1 Entrevistas 

 

Renata Aparecida Santana 

Senhora de 50 anos, moradora da Rua José Caetano Clemente, nascida em São José dos 
Campos.  

O que você acha sobre a Feira dos Ambulantes? 

Olha eu conheço aqui como feira do rolo, eu não conheço por feira dos ambulantes. Mas a 

feira é muito boa mesmo, sempre tem gente entrevistando aqui, tira foto tudo. Já faz mais de 

dez anos que moro aqui e a cada vez mais esta aumentando a feira, tem umas ruas aqui do 

lado que tem gente vendendo ali, mas é preciso tomar cuidado, parece que tem muita coisa 

roubada ali. Agora lá pra baixo tem muita tranqueira, livros velhos, ferramentas velhas. Eles 

carregam de tudo nos carrinhos de madeira, coloca criança em cima misturada com roupa. È a 

maior confusão. Só vendo mesmo pra você ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 

 



125 

 

Anexo I. 2 

 

Raimundo Donizete Machado 

 

Senhor de 60 anos, morador da Rua José Ribeiro Bastos, nascido em São José dos Campos. 

 

O que você acha da Feira dos Ambulantes? 

 

Nossa essa feira é muito legal. Vende de tudo. Brinquedos, cd’s piratas, 3 por dez reais, 

roupas velhas, ferramentas, de tudo mesmo. Tem tudo quanto é tipo de gente. O bar ali na 

esquina toca forró o dia todo, e as pessoas ficam bebendo e dançando. De vez em quando 

acontecem umas brigas, por causa do pessoal que brinca com as tampinhas, é um jogo que 

não pode jogar, é proibido, mas o pessoal joga escondido, e dá maior rolo. Mas fora isso é 

uma festa só. Venha aqui no domingo para a senhora ver a feira. Garanto que a senhora vai 

gostar muito! 
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Anexo I. 3 

 

Valmir Batista Santos.  

 

Senhor de 49 anos, morador da Rua José Ribeiro Bastos, nascido em Taubaté. 

 

O que você acha da feira dos Ambulantes? 

 

Eu gosto da feira, não atrapalha nada. Tiro o meu carro as 04h da manha e deixo na rua 

lateral, e depois recolho lá pelas duas da tarde. Aqui vende de tudo e mais um pouco. É uma 

festa no domingo, agente passeia o dia inteiro. Aqui o pessoal assa frango, churrasco, o que 

mais tem aqui é pastel frito na hora. Mas tem muita coisa roubada também. Tem que tomar 

cuidado com isso. O meu irmão Amauri, morava aqui também, mas mudou para rua lateral 

por causa da garagem, ele não gosta da feira e do barulho em frente a sua casa. Ele achou 

mais fácil mudar do que ficar levantando de madrugada para tirar o carro, e sem contar do 

barulho logo cedo. Ele é meio bravo. 
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Anexo I. 4 

Joelma de Lourdes Maria 

Senhora de 69 anos, moradora na Avenida Ângelo Belmiro Pintus, nascida em São José dos 

Campos. 

O que você acha da Feira dos Ambulantes? 

Olha é ótima, é muito boa mesmo, é divertido. Fico aqui sentada no portão para ver a feira e 

fico conversando com as pessoas. Quando recebo minha aposentaria, eu compro roupa aqui 

mesmo, é mais barato, compro perfume, sapato, cd sertanejo, sei lá. 
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Anexo I. 5 

Roque José dos Santos 

Senhor de 73 anos, morador da Rua José Ribeiro Bastos, nascido em Jacarei. 

Ele tem uma eletrônica na rua da feira há 20 anos, mas não abre o comércio aos domingos. 

O que você acha da feira dos Ambulantes? 

Há! A feira é enorme, começa lá em cima vira a rua e vai até lá em baixo. Mas não abro 

o meu comercio aos domingos. Aqui vende de tudo, a feira aqui chama feira do rolo, ai você 

imagina o que vende. Tem de tudo a maioria é roubado. Não abro por que as pessoas vêm 

aqui para testar os rádios aqui e o que eu ganho com isso. Vem pessoas de outras cidades com 

produtos queimados e depois vem testar aqui. Vem de Jacareí. 

Essa feira tem mais ou menos trinta anos e faz vinte anos que moro  aqui, mas não abro 

aqui mais aos domingos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 



133 

 

Anexo I. 6 

Elza Regina da Silva. Senhora de 61 anos, moradora da rua José Caetano Clemente, Nascida 

em São José dos Campos. 

Ela relata que abriu  comercio na sua garagem para aproveitar o movimento da feira para tirar 

uma renda extra. 

O que você acha sobre a feira? 

Muito boa, aqui vem pessoas de São José dos Campos inteiro, e aproveito para abrir 

meu comércio e vender. Abri minha loja aqui mesmo na garagem, eu não tenho carro.  

(Artigos para presentes e artesanato) O movimento  muito é bom. A maioria das pessoas 

daqui da rua gostam, eles fazem churrasco, musica alta e dançam é a maior festa.Os meus 

parentes do nordeste estiveram aqui e gostaram muito da feira. 
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Anexo I.7 

Maria José de Oliveira 

Senhora de 39 anos, moradora na Avenida Ângelo Belmiro Pintus, nascida em São José dos 

Campos. 

O que você acha sobre a Feira dos Ambulantes? 

Eu acho legal. Aqui todo mundo gosta da feira. Todo domingo é uma festa. Vem gente de 

todo lugar. De vez em quando faço pão caseiro e vendo aqui na minha porta mesmo. Quando 

tenho roupa velha, penduro no cabide e ponho na porta para vender. Rapidinho eu vendo. Até 

sapato velho eu já vendi. Mas tem muita gente que vem pedir esmola aqui, um monte de 

crianças tudo pobrezinha, aproveita para pedir esmola. Eu já vi o pessoal da fiscalização 

conversando com eles, por que eles ficam sozinhos, mas a gente vê o pai ou a mãe de longe 

olhando o filho pedir. Acho que eles até mandam os filhos pedir esmolas. Ai eles ficam por ai 

andando, tudo sujo, da até dó. 
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Anexo I. 8 

 

Maria Aparecida dos Santos 

Senhora de 34 anos, moradora da Rua José Ribeiro Bastos, nascida em São José dos 

Campos/SP 

O que você acha da feira dos Ambulantes? 

Eu adooooro... Adoro porque gosto de conhecer pessoas novas, ver gente, comer pastel fico 

aqui olhando a feira e tem muita gente que não quer mais a feira na porta de sua casa, por 

causa do barulho  e as vezes acontece alguma briga, e as pessoas saem correndo e teve uma 

vez que um homem pulou na casa do meu vizinho, é por isso que ele não gosta mais. 
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ANEXO I. 9 

 

Maria das Graças Leite 

Senhora de 55 anos, moradora da Avenida Ângelo Belmiro Pintus, nascida em Pernambuco. 

O que você acha da Feira dos Ambulantes? 

Todo muito gosta da feira aqui. Algumas  não gostam, por que atrapalha a garagem, mas eu 

não tenho carro, pra mim, tanto faz, eu gosto mesmo é da festa. No domingo levanto cedo 

faço minha feira de verduras e depois aproveito para conversar e ver o movimento da feira do 

meu quintal, ta vendo aquele banquinho ali, é ali que fico sentada. Meu marido gosta de ficar 

ali em baixo da arvore tomando cerveja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




