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Resumo:

Esta pesquisa qualitativa buscou compreender a situação de trabalho de vendedores ambulantes, a
partir dos processos de ocupação de “territórios de trabalho” em espaços públicos na cidade de
Salvador. Como a informalidade é um fenômeno tradicional nesta cidade de origem colonial, trata
historicamente da formação do mercado de trabalho livre evidenciando que o comércio representava
uma possibilidade de ascensão social, envolvendo diferentes categorias de trabalhadores. Escravos
de ganho, libertos e trabalhad ores livres conviviam nas ruas realizando atividades comerciais e
outros serviços, que permitiam organizações de classe e conspirações. Diante das ambuiguidades e
controvérsias dos conceitos e das teorias que refletem sobre a questão social  dos trabalhadores
desprotegidos,  que  se  intensifica  em contexto  de  crise  e  de  avanço  da  precarização  social  do
trabalho, apresenta os debates e noções sobre a informalidade. Uma amostra diversificada, de 28
(vinte  e  oito)  ambulantes,  foi  selecionada  para  entrevista  e  acompanhamento  por  observações
repetidas.  A Avenida  Sete  de  Setembro  no  Centro  da  cidade  foi  recortada  como  campo  de
investigação,  por  conta  das  dinâmicas  urbanas  relacionadas  aos  processos  de  transformações
econômicas e políticas que tiveram impactos sobre o trabalho informal. Através do método dialético
utilizando  constatou-se  que  circunstâncias  estruturais  conduzem  os  indivíduos  a  uma  suposta
“escolha” pelo comércio ambulante, diante do desemprego e da superexploração do trabalho. Neste
sentido, a questão social do trabalho informal está além da falta de proteção social, considerando
que a ocupação do espaço público para o trabalho é uma luta individual que requer resistência,
nunca garantida como direito. A intensa presença de vendedores ambulantes ocupando “territórios
de trabalho” em áreas movimentadas acirra a concorrência e aumenta o controle com perseguições.
Mas, como a atividade dos ambulantes é funcional para a acumulação do capital, pela dimensão da
circulação,  em algumas  situações  o Estado faz “vista  grossa” e  até  incentiva.  Em Salvador,  as
políticas de requalificação da cidade da atual gestão municipal, baseadas na ideia de reordenamento
urbano, vêm provocando conflitos e tensões, demonstrando as contradições da regulamentação que
em determinados espaços e tempo permite o trabalho informal e em outros coíbe radicalmente, com
a expropriação dos “territórios de trabalho” negando aos trabalhadores o direito à cidade para o
direito ao trabalho.
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