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RESUMO
gama variada de atividades informais associadas a esse
setor, sobretudo, na faixa de praia à Beira Mar.

A pesquisa teve como foco a territorialização e a
mobilidade do comércio ambulante de artesanato no litoral
da cidade de Fortaleza, na região Nordeste do Brasil. O Palavras-chave: Beira Mar; Mobilidade; Território;
calçadão da Avenida Beira Mar se estabeleceu como um Comércio ambulante.
local do comércio ambulante, onde se fixou a feira de
artesanato, popularmente chamada “Feirinha da Beira
The seaside of Fortaleza-Ceará: Mobility and
Mar”, no início dos anos 1980. Observa-se, atualmente, o
territories
of the handicraft street vending
grande número de vendedores ambulantes, (não)
regularizados, que utilizam aquele espaço público como
ABSTRACT
local de trabalho. Essa realidade é resultante do processo
de urbanização marcado pela mudança do paradigma
The research focused on the territorialisation and
agrário-exportador pelo urbano-industrial que gerou uma
mobility
of the handicraft trade on the coast of the city
grande massa de trabalhadores “liberados” do campo
of
Fortaleza,
in the Northeast region of Brazil. The
transformando as cidades em lócus das atividades urbanas
boardwalk
of
Beira Mar Avenue was established as a
(indústria, comércio e serviços) e da concentração de uma
place for street vendors, where the handicraft fair,
grande massa de trabalhadores assalariados urbanos. No
popularly called "Feirinha da Beira Mar", was set up in
caso das metrópoles da região Nordeste, pode‐se falar de
the
early 1980s. Currently, the large number of (no)
uma urbanização que não se deu, em princípio, pelo viés
regularized
street vendors that use this public space as a
da indústria, mas pela expansão do comércio de bens de
place
of
work
can be observed. This reality results from
consumo. Desse modo, a expansão das atividades
the
process
of
urbanization, marked by the change from
informais, a exemplo do comércio ambulante é um
the agrarian-export paradigm to the urban-industrial,
fenômeno que faz parte da realidade brasileira, e que se
which generated a large mass of workers "liberated"
exacerba nas grandes cidades litorâneas. A atividade do
from the countryside, turning cities into the locus of
comércio ambulante surge como prática, em meio ao
urban activities (industry, commerce and services) and
desemprego, na cidade de Fortaleza. Poderíamos aqui
concentration of a large mass of urban wage earners. In
definir o calçadão da “Beira Mar” de Fortaleza, como um
the
case of the metropolises of the Northeast region, one
desses espaços onde se estabelecem mobilidades e
can speak of an urbanization that was not, in principle,
territorialidades. A pesquisa teve por referência as noções de
due to the bias of industry, but to the expansion of trade
mobilidade, território, territorialização, desterritorialização,
in consumer goods. In this way, the expansion of
precarização territorial e reclusão territorial. Pode-se afirmar
informal activities, like itinerant trading, is a
que dentre os diversos usos atribuídos ao calçadão,
phenomenon that is part of the Brazilian reality, and
destaca-se o trabalho do comércio ambulante de
which is exacerbated in the large coastal cities. The
artesanato. Em função da atividade turística, o comércio de
activity of itinerant trading comes as a practice, in the
artesanato surgiu como uma possibilidade para os
midst of unemployment, in the city of Fortaleza. Here
trabalhadores informais que se apropriam do espaço
we could define the "Beira Mar" boardwalk of
público, o calçadão, enfrentando a norma urbana
Fortaleza,
as one of those spaces where mobility’s and
estabelecida. Dessa forma, acredita-se que o território do
territorialities
are established. The research had as
calçadão é apropriado pelos vendedores ambulantes que
reference
the
notions of mobility, territory,
utilizam o espaço público como lócus do trabalho. Ao
territorialisation,
deterritorialization,
territorial
mesmo tempo em que vimos o desenvolvimento do
insecurity
and
territorial
seclusion.
It
can
be
affirmed
turismo na capital, concomitantemente, foi surgindo uma
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that among the several uses attributed to the boardwalk,
the work of the itinerant handicraft trade stands out. Due
to the tourist activity, the handicraft trade emerged as a
possibility for informal workers who appropriate the
public space, the boardwalk, facing the established urban
norm. In this way, it is believed that street vendors who
use the public space as the locus of work appropriate the

territory of the boardwalk. At the same time as we saw
the development of tourism in the capital, a wide range
of informal activities associated with this sector
emerged, especially in the coastal stretch by the Beira
Mar.
Keywords: Seaside; Mobility; Territory; Itinerant Trade..
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A expansão do trabalho informal nas cidades
brasileiras, principalmente o comércio ambulante
e/ou comércio de rua, marca o espaço urbano
contemporâneo, suscitando novas territorialidades e
territórios urbanos, caracterizados por formas
precárias de trabalho. Fruto das mutações no mundo
do trabalho, elas produzem também outras relações
com o espaço urbano, sobretudo por meio da
apropriação e da improvisação de pontos de
comércio. Podemos afirmar que é quase impossível
caminhar/transitar pelos grandes centros sem nos
depararmos de algum modo com comerciantes que
circulam por toda a cidade, traçando trajetos em
busca de compradores para seus produtos. Eles estão
nos cruzamentos de ruas, nos canteiros das avenidas,
no entorno dos estádios de futebol, nas esquinas,
praças e passeios, sempre com uma banca ou barraca
ou, ainda, portando a mercadoria junto ao corpo.
O presente trabalho buscou lançar um olhar
sobre as mobilidades e territórios forjados pelos
trabalhadores do comércio ambulante de artesanato
da Avenida Beira Mar, em Fortaleza, Ceará- Brasil.
Esta, como as demais metrópoles brasileiras, registra
taxas históricas de sua população ocupada em
atividades informais, o que traz no seu bojo os
conhecidos problemas que caracterizam a
urbanização brasileira, ou seja, o crescimento urbano
acompanhado do crescimento da pobreza e suas
consequências, principalmente no que tange à oferta
insuficiente de empregos para a população que vive
na metrópole.
Os espaços públicos das grandes cidades da
região Nordeste brasileira, mais especificamente as
que se encontram no litoral, atraem grande número
de trabalhadores que encontram nas atividades
tradicionais, como o artesanato, oportunidades de
trabalho e renda, haja vista o dinamismo da

atividade turística desenvolvida nas últimas
décadas.
O Plano Diretor de Fortaleza (1962) deu início
ao processo de urbanização do litoral, com a
construção da Avenida Beira Mar, em 1963, fato
este que viria a modificar de forma significativa o
seu padrão ocupacional. Esta via litorânea que era
ocupada, em sua maioria, por residências de
veraneio, chácaras e ainda pela presença de
pescadores, se firmou, dos anos 1980 em diante,
como lugar da classe média alta que a utilizou para
morar e se divertir, evidenciando a orla marítima
como espaço de lazer e sociabilidade.
Situada no bairro de Meireles, essa área
litorânea, que no passado foi colônia de pescadores,
bairro residencial e, ainda, zona que concentrou os
clubes sociais, nas últimas décadas, a Avenida
Beira Mar tornou-se um espaço seletivo assinalado
pela valorização da paisagem litorânea e pelo
acirramento dos espaços construídos com vista para
o mar. Isto refletiu na alteração da tipologia dos
imóveis, antes marcados por moradias, atualmente
por prédios residenciais e comerciais de elevado
padrão, ligados à ordem segregadora impulsionada
pelos agentes do capital imobiliário. Tal
acirramento pelo espaço litorâneo promoveu uma
verticalização que se estendeu pela orla marítima,
adentrando as ruas contíguas com a construção de
edifícios cada vez mais altos que negam uns aos
outros, entorpecidos pela visão do mar. Aproveitam
os “espaços” que escapam entre um prédio e outro
a fim de ofertar a desejada vista para o mar, basta
observar a disposição das varandas dos prédios e
janelas para comprovar esse direcionamento para o
mar.
Dos tradicionais “clubes elegantes” que
pontilhavam a Avenida Beira Mar, apenas o
Náutico Atlético Cearense e o Ideal Clube resistem
à especulação imobiliária e às razões do capital
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voltado ao investimento turístico. Nessa mesma
lógica construtiva-destrutiva-construtiva, grandes
edifícios de condomínios residenciais, flats e hotéis
foram construídos nessa avenida litorânea.
Concomitantemente
aos
investimentos
turísticos que se concentraram na Avenida Beira
Mar, se desenvolveu um destacado comércio de
artesanato no calçadão da orla, estabelecendo-se,
com efeito, um elo entre as atividades tradicionais
da cultura nordestina e os aportes turísticos
modernos. O comércio do artesanato, como
atividade geradora de renda, assumiu destacado
relevo, principalmente pela expressão da cultura
local, mas também pelo contingente de
trabalhadores que não encontraram outra
possibilidade de inserção no mercado formal,
passando a sobreviver em atividades informais.
Na Avenida Beira Mar se desenvolveu uma
feira de artesanato, em meio às diferentes formas de
apropriação do espaço público. Ao longo do tempo,
a ocupação dessa área foi ganhando extensão e
diversidade de agentes, provocando uma dinâmica
marcada por conflitos de uso e ocupação. Para uma
melhor compreensão de nosso recorte espacial de
análise e seu contexto, coube destacar no segundo
tópico o trabalho informal como traço marcante na
paisagem urbana das cidades brasileiras. De modo
mais específico, expomos no terceiro tópico a
expressão do comércio ambulante de artesanato na
Beira Mar, sobretudo, com o processo histórico de
territorialização da feira de artesanato, popularmente
chamada “Feirinha da Beira Mar”. No quarto tópico,
a pesquisa qualitativa baseada nas entrevistas
realizadas com os feirantes e vendedores ambulantes
revela a dimensão das mobilidades e territórios
forjados por estes sujeitos.
Cabe, ainda, destacar o que estamos chamando
de “Beira Mar”. Esta noção ganha uma conotação
específica, pois não se restringe somente ao calçadão
da orla ou à faixa de praia. Seu entendimento se
estende ao plano do uso, do espaço vivido e, em
particular, para o fortalezense, contém uma carga de
determinações históricas, culturais e geográficas. A
expressão beira mar foi sendo cunhada pela relação
que partiu do prático-sensível, da descrição da
paisagem, do reconhecimento visual, ou seja, estar à
beira do mar. Nem sempre essa referência está
associada à faixa de praia, haja vista a abrangência

que foi sendo dada à expressão. Assim, ir a um
restaurante ou a um apartamento de um amigo, na
área próxima à orla, ganha a referência espacial da
Beira Mar; aí, já tanto faz estar ao lado da faixa de
praia ou a mais de uma quadra de distância
(GONÇALVES & AMORA, 2009).
É no calçadão, entretanto, onde essas
apropriações se estabelecem, onde se misturam
diferentes grupos sociais, compreendendo turistas,
residentes da área, moradores de bairros próximos e
muitos outros que vêm de bairros distantes,
situados na periferia da cidade (GONÇALVES,
2009). Enquanto muitos vão ao calçadão para fazer
exercícios, passeios, caminhadas, outros vão à
busca do seu sustento e o da família, ambos
constituindo diferentes territorialidades no calçadão
em meio a essa diversidade de apropriações e usos,
conforme veremos mais a frente.
O TRABALHO INFORMAL COMO
TRAÇO MARCANTE NA PAISAGEM
URBANA
A urbanização brasileira, resultante da
mudança do paradigma agrário-exportador pelo
urbano-industrial, trouxe consigo uma grande
massa de trabalhadores “liberados” do campo,
decorrentes de um modelo de desenvolvimento que
primou pela acumulação no sentido de repor e
recriar
as
condições
de
expansão
da
industrialização. As cidades passaram a pólos das
atividades urbanas (indústria, comércio e serviços)
e da concentração de uma grande massa de
trabalhadores assalariados urbanos (OLIVEIRA,
2003). A regulamentação da relação entre o
trabalho e o capital, através das leis que fixaram o
preço da força de trabalho, foi decisiva para o
prosseguimento do novo modo de acumulação que
tinha na população que chegava às cidades a base
necessária para a formação do “exército de reserva”
(OLIVEIRA, 2003).
No caso das metrópoles da região Nordeste do
Brasil, podemos falar de uma urbanização que não
se deu, em princípio, pelo viés da indústria, mas
pela expansão do comércio de bens de consumo
fruto do modelo nacional de industrialização, cujo
centro estava localizado na região Sudeste, mais
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precisamente nas metrópoles do Rio de Janeiro e
São Paulo. Às metrópoles nordestinas coube a
expansão dos setores do comércio e dos serviços
através da comercialização dos bens industrializados
produzidos no eixo centro/sul, quadro esse que só se
alteraria com a criação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE – que
promoveu o estímulo à industrialização por meio de
incentivos fiscais com isenção de impostos e a oferta
de infraestrutura. Conforme ARAÚJO (1995, p.
128) vai apontar: “O movimento de integração
econômica comandado pelo processo de acumulação
de capitais do País nas últimas décadas havia,
portanto, atingido o Nordeste e ‘solidarizado’ sua
dinâmica econômica às tendências gerais da
economia nacional [...]”.
Na atualidade, percebe-se com a modernização
do parque produtivo nacional, a mecanização e
incorporação da tecnologia científica no campo; uma
incontestável
reestruturação
das
atividades
econômicas cujo caráter modernizante tem se
expressado com saltos na produtividade e
lucratividade, diminuindo a inserção de trabalho
vivo no processo produtivo. Isso também se
expressa no papel preponderante que os setores de
comércio e serviços assumem na absorção da força
de trabalho e criação de empregos urbanos.
Nesta realidade precarizada do trabalho bastam
alguns minutos caminhando por nossas cidades para
se perceber a quantidade de pessoas sem emprego
que atuam na dita economia informal como meio de
sobrevivência, compondo assim o modo de vida
urbano. As atividades ligadas a esse setor se
propagam pelos vários espaços da cidade,
geralmente espaços públicos, pela falta e/ou
impossibilidade de espaço próprio para atuarem, o
que conduz a uma relação quase sempre marcada
pela conflitualidade.
O mercado informal, ao longo do tempo, foi se
concentrando em áreas específicas como praças,
mercados públicos, feiras livres, cruzamentos de
trânsito e calçadões. Várias ações visaram
regularizar e normatizar o comércio ambulante, a
mais difundida é aquela em que reserva um espaço
para a fixação desses trabalhadores, também
popularmente conhecido como “camelódromo”, uma
analogia a um circuito próprio dos camelôs.
No caso do calçadão da Avenida Beira Mar na

cidade de Fortaleza, Ceará, em razão do dinamismo
da atividade turística, a orla marítima concentrou
grande número de trabalhadores vendedores
ambulantes de artesanato que se deslocam todos os
dias para essa área a fim de comercializar seus
produtos e obterem renda, conforme veremos a
seguir.
A BEIRA MAR
AMBULANTE

E

O

COMÉRCIO

O turismo surgiu como nova atividade
econômica para Fortaleza no final dos anos 1980,
possibilitando a oferta de empregos por meio dos
serviços de hospedagem, transporte, alimentação,
dentre outros. Assim, com a atividade turística, o
comércio de artesanato tornou-se uma oportunidade
de sobrevivência para os trabalhadores informais
que se apropriaram do espaço público, o calçadão,
enfrentando a norma urbana estabelecida. Podemos
aqui definir o calçadão da Avenida Beira Mar como
um desses espaços que se particulariza,
notadamente, pelo comércio ambulante do
artesanato, além da venda de outros produtos.
A atividade do comércio ambulante é
distribuída pelo calçadão de tal forma que podemos
perceber três tipos destes vendedores: o fixo
(estacionário), o semifixo e o móvel ou itinerante.
Consideramos o feirante que é fixo como comércio
ambulante,
isto
porque
mesmo
sendo
permissionário fixo na feira, ele monta e desmonta
sua barraca todos os dias. Verifica-se, ainda, a
ocorrência de outros pontos fixos ao longo do
calçadão, que realizam a venda de bebidas, a
exemplo da água mineral, refrigerante e água de
coco.
Consideramos como semifixo o comerciante
de pipoca e tapioca, por exemplo, que é realizado
em carrinhos móveis, bem como a venda de milho
cozido. Há, ainda, a venda de acarajé, realizada em
pontos fixos no calçadão. Além deste comércio,
registra-se a presença de bancas de venda de
bombons e cigarros, além dos quiosques que
comerciam sorvetes e picolés, que também são
vendidos em carrinhos móveis.
Enquadram-se como móvel e/ou itinerante os
vendedores que não têm ponto fixo e perambulam
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no calçadão em busca de compradores, sendo que,
para tanto, existe também uma regulamentação e
limite de cadastros, porém nem todos são
cadastrados. A atividade do comércio ambulante no
calçadão é fiscalizada pelas equipes do
Departamento de Serviços Urbanos - DSU/PMF,
que atuam no sentido de fazer cumprir as normas de
uso/ocupação do espaço público, reprimindo e/ou
inibindo a ação dos vendedores não cadastrados no
calçadão. Com exceção dos trabalhadores
ambulantes cadastrados pelo órgão municipal, e
consoante entrevista com fiscais da Prefeitura,
estimava-se, em 2009, que aproximadamente 550
vendedores trabalham no calçadão sem registro no
DSU. A regulamentação da atividade do comércio
ambulante no Município de Fortaleza é de 29 de
julho de 1993, quando foi publicado, no Diário
Oficial do Município, o Decreto 9.143/93; porém,
em 1994, o referido decreto ganhou nova redação
pelo Decreto 9.300/94, preservando o texto relativo
à conceituação, em seu artigo primeiro, conforme
explicitado a seguir:
É considerado comércio ambulante toda atividade
comercial e de prestação de serviço, de caráter

permanente ou eventual, exercida de maneira
estacionária e itinerante, em vias ou logradouros
públicos, por pessoas que não possuam qualquer
tipo de vínculo empregatício ou funcional com
pessoa pública ou privada. (PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, 1994, negrito
nosso).

Conforme se constatou em observação de
campo, era grande o número de vendedores
ambulantes não cadastrados que têm no calçadão o
seu local de trabalho e que se apropriam daquele
espaço público para a prática da sua atividade. Essa
condição marca a relação conflituosa entre os
trabalhadores informais e o Poder Público, presente
na paisagem do calçadão da Beira Mar de
Fortaleza. Cabe destacar o fato de que muitos
destes vendedores atuam em outros espaços
públicos da cidade, havendo, ainda, uma variação
quanto aos dias e tempo de permanência no
calçadão. O número de vendedores ambulantes,
todavia, aumenta nos períodos de férias (julho,
dezembro e janeiro) em função do maior
movimento de turistas e visitantes no calçadão da
orla.

Tabela I. Produtos comercializados no calçadão da Beira Mar.
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A
feira
de
artesanato
conta
com
aproximadamente 600 feirantes (dados de 2006).
Além destes, o DSU/PMF registra ainda perto de
140 vendedores permissionários que trabalham no
calçadão da Beira Mar, comercializando comidas
típicas, bebidas, água de coco, tapioca, acarajé,
lanches rápidos, bombons, cigarros, sorvetes e
picolés. É grande o número de trabalhadores que
comercializam produtos alimentícios ligados à
culinária local e regional, além de outros que
vendem produtos mais ligados ao ambiente
litorâneo. A Tabela I expressa a grande
heterogeneidade de produtos vendidos pelo
comércio ambulante no calçadão da Beira Mar.
A territorialização destes trabalhadores no
calçadão implica não somente apropriação do
espaço público, mas também a conquista de um
local de trabalho. Nesse sentido, a variável “tempo
de calçadão” é determinante. Assim, observa-se que
o trabalhador informal fixo é aquele que já se
estabeleceu no lugar, tendo um histórico de
conquista do local de trabalho, a exemplo dos
trabalhadores da feira. O semifixo, por mais que
tenha uma história acumulada, depende de arranjos
que lhe permitam deslocar-se pelo calçadão, porém
estes atuam de acordo com as especificidades do
seu comércio. O móvel é aquele trabalhador mais
precarizado e que ainda formula os laços territoriais
naquele lugar.
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equipamentos/utensílios, a exemplo do uso de
rodas, na tentativa de maior mobilidade por parte
destes trabalhadores. Assim, eles improvisam o
uso de carrinhos, expositores, suportes, bancadas e
bicicletas para vender as mais diversas
mercadorias (Figuras 1 e 2).

Figura 2. Uso da bicicleta para o transporte das
mercadorias no calçadão.

Dentre esses trabalhadores, podemos observar
aqueles que se dedicam à venda de artesanato no
calçadão da Beira Mar, tendo como principal
público o turista. Em decorrência da expansão do
comércio de artesanato e do número de barracas,
foi reservado um espaço na faixa de praia para a
montagem das barracas no intuito de retirá-los do
calçadão.
A lógica de ocupação dos espaços públicos
pelo comércio ambulante resulta dessa resposta da
população à difícil circunstância de desemprego.
Assim, corrobora-se a ideia de SANTOS (2006, p.
322), ao acentuar que a cidade grande se torna um
enorme espaço banal, onde “[...] todos os capitais,
todos os trabalhos, todas as técnicas e formas de
organização podem ai se instalar, conviver,
prosperar.”, sendo assim, “[...] o espaço onde os
fracos podem subsistir.”.
QUANDO O ARTESÃO VAI AO ENCONTRO DO
TURISTA: A CONQUISTA DO TERRITÓRIO

Figura 1. Adaptação de carrinhos para comércio de
água mineral e refrigerante.

Outra característica do trabalhador móvel
revela-se
por
meio
da
adaptação
de

No final dos anos 1970, teve início, na calçada
do Othon Palace Hotel (atual Oásis Atlântico
Imperial), a venda de artesanato aos turistas ali
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hospedados, fato por vezes comum em cidades
turísticas dos países ditos periféricos. Com base em
relato dos feirantes, foi dessa maneira que se deu o
processo de apropriação do espaço público da Beira
Mar pelo comércio de artesanato. Nas entrevistas
realizadas, um feirante enfatizou: “sou da época da
calçada, quando tinha só duas ou três barraquinhas,
[...] sou uma das primeiras pessoas a chegar aqui.
Comecei vendendo trabalho em chifre/coco.”; e
acrescenta: “O hotel [Othon] é que chamava o
turista.”. Cabe destacar, com base, ainda, nos relatos
dos feirantes mais antigos, que esta prática já havia
surgido quando os hotéis ainda se concentravam no
Centro de Fortaleza, sobretudo, em frente àqueles de
padrão mais elevado como o Savanah Hotel.
Esse comércio foi aumentando na medida em
que o turismo foi se expandindo em Fortaleza, de
modo que os artesãos se estabeleceram do outro lado
da Avenida Beira Mar, na calçada contígua à faixa
de praia. Conforme o relato de outro feirante, diante
do incomodo que o comércio ambulante de
artesanato trazia aos hotéis, “[...] como os hotéis
expulsaram os ambulantes, eles ficaram andando no
calçadão [...] eu era ambulante.”. Desse modo, surge
uma feira improvisada na orla marítima, de forma
desordenada, provocando dificuldades no tráfego de
pessoas já naquele momento.
A feira foi crescendo na calçada da orla e tendo
em vista o caráter espontâneo, as mercadorias eram
expostas em bancas desmontáveis ou, ainda, em
panos estendidos sobre a calçada, como recorda uma
artesã entrevistada: “Não tinha mesa, nem barraca,
era na beira da calçada, vendia e ia embora”. A área
ocupada pelos vendedores é descrita por outro
feirante: “sou do tempo da calçada, era os dois lados
da calçada ocupado. Era a sacola, o tripé e a mochila
nas costas. Era melhor do que um emprego com
carteira.”.
De acordo com COELHO (1989, p. 3), a
atividade do comércio de artesanato tornou-se a
alternativa para “[...] aqueles que não [possuíam]
emprego fixo ou que mesmo tendo emprego, este
não [garantia] rendimento suficiente para a
sobrevivência própria e de sua família.”. Constatouse que essa condição persiste para muitos feirantes,
embora encontremos relatos de sucesso de feirantes
que, através do comércio da feira, conseguiram

adquirir a casa própria ou pagar a faculdade privada
dos filhos.
O comércio de artesanato posicionou-se de
forma estratégica na área próxima aos hotéis e
restaurantes, que foram sendo construídos nas
décadas seguintes na orla marítima (Figura 3). O
local da feira, porém, era marcado por vários
problemas, dentre os quais a interrupção da
passagem dos pedestres, a falta de higiene, a
insegurança e os conflitos por pontos de venda, em
razão do já crescente número de vendedores de
artesanato no local (COELHO, 1989). Esses
conflitos foram amplamente noticiados pela
impressa local. Já nos anos 1980, havia uma
proposta de construção de “[...] uma subcalçada na
areia da praia como forma de melhor organização.”,
favorecendo a locomoção dos compradores que
transitavam pela feira, desafogando, assim, o trecho
da calçada (DIÁRIO DO NORDESTE, 05/01/86).
Diante da necessidade de organização desse
comércio, o poder público municipal passou a
atuar, haja vista se tratar de um espaço público,
idealizado como equipamento de lazer e turismo.
Na gestão da prefeita Maria Luiza Fontenele (19861989), ocorreu o ordenamento dos ambulantes com
a intervenção da Empresa Municipal de Limpeza e
Urbanização – EMLURB. O projeto de reorganização
da Beira Mar foi elaborado no sentido de recadastrar
todos aqueles que já trabalhavam na orla, fossem eles
artesãos e/ou vendedores de artesanato, fossem
vendedores de confecção, o que deu origem a duas
áreas de comercialização denominadas de polos
artesanais I e II. Os polos artesanais ocuparam uma
área entre a calçada e a faixa de praia, de modo que
os feirantes pudessem comercializar seus produtos
em barracas padronizadas.
Havia,
entretanto,
nesse
projeto
de
intervenção, a intenção do poder público de
valorizar o artesão, ou seja, aqueles que fabricavam
o artesanato. Desse modo, a concepção do polo II
previa que este fosse destinado preferencialmente
aos artesãos, enquanto o polo artesanal I seria
destinado àqueles que comercializavam o
artesanato e/ou confecção e que não se
enquadravam necessariamente na condição de
artesãos. Para a regularização da atividade no
calçadão, ficou convencionado que não poderia
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haver membros da mesma família beneficiados com
mais de um ponto de venda, nem pessoas que
possuíssem outra fonte de renda.
Na regulamentação da feira, conforme
depoimentos dos próprios feirantes, para distinguir o
artesão do vendedor de artesanato e também do
vendedor de confecção, a EMLURB realizou testes

práticos com os artesãos, para que esses
demonstrassem suas habilidades, fabricando suas
peças diante de uma comissão, comprovando,
assim, o domínio do seu ofício. Com a instalação
da feira, os artesãos passaram a ser beneficiados
com a cobrança de taxas menores do que a dos
outros feirantes.
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Área ocupada pela feira na
calçada
Área da Feira após
intervenção EMLURB

Figura 3. Localização da área ocupada pelo comércio de artesanato na avenida Beira Mar.

Aqueles, porém, que trabalhavam fabricando
confecção, sentindo-se prejudicados, promoveram
uma grande mobilização, que resultou no
relaxamento do conceito de artesanato 1 utilizado
1

COELHO (1989) acentua que no primeiro momento o
conceito de artesanato adotado pela EMLURB não admitia
aquele que fabricava confecções como artesão, ou seja, aquele

pelo Órgão público, admitindo a confecção como
atividade artesanal (COELHO, 1989). No sentido
de abranger, assim, maior número de trabalhadores,
que comprava o tecido e fabricava as peças; porém, segundo
essa autora, no segundo momento, houve uma reformulação
do conceito, de modo a inserir como artesãos aqueles que
fabricavam confecção.
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ocupação daquela porção da orla marítima como
espaço funcional sob demanda de um grupo de
trabalhadores. Acredita-se que essa territorialização
dos feirantes, também, se deveu ao contexto
político que envolveu, além das relações de poder
marcadas pelo controle e ordenamento do calçadão,
outras perspectivas política e simbólico-cultural.
A feira ainda viria a passar por intervenções
nos anos 2000, dado o crescimento do número de
feirantes. A área reservada à feira, que era
constituída de areia e brita, foi substituída por
pavimento, além da instalação de postes de
iluminação pública. Ademais, foram realizados
outros recadastramentos para regularização dos
feirantes e da concessão do uso do espaço público
da Beira Mar. Em 2006, a feira passou por um
reordenamento, quando houve nova padronização e
layout da disposição das barracas. Dessa forma, a
feira foi redimensionada, passando a ter 195 metros
de testada e aumentando de 41 para 50 fileiras de
barracas de frente em uma área de 6.514 m². As
fileiras foram redimensionadas e passaram a ter
nova numeração, do mesmo modo, as barracas e
respectivos carrinhos de mercadorias2. As barracas
foram padronizadas em módulos de 2 x 2m e corredores
com três metros de largura, além da abertura de dois
novos corredores de acessos no interior da feira
(Figura 4).

o critério utilizado passou, desse modo, a distinguir
aqueles que produziam a mercadoria (artesanato e
confecção) e os que somente a comercializavam.
Desse modo, ainda nos dias atuais, os feirantes são
classificados em duas categorias: os que são artesãos
e/ou fabricam seus produtos vendendo-os na feira; e
aqueles que apenas os comercializam, seja o
artesanato seja a confecção. No período atual, os
valores das taxas, com exceção daqueles
reconhecidamente artesãos, variam de acordo com a
mercadoria vendida pelo feirante, sendo os valores
recolhidos por meio do Documento de Arrecadação
Municipal – DAM. Embora tenha havido a
regulamentação do comércio ambulante e da
atividade na feira de artesanato, o calçadão da orla
continuou tendo intensa procura de pessoas nas
décadas seguintes, visando se inserir naquela
atividade.
A FEIRINHA DA BEIRA MAR
Em Fortaleza, foram criados outros centros de
comercialização de artesanato, a exemplo do Centro
de Turismo (antiga EMCETUR), do Mercado
Central e, posteriormente, da Central de Artesanato
Luiza Távora – CEART. A constituição e a
consolidação desses equipamentos decorreram,
sobretudo, da intervenção do poder público, tanto
estadual quanto municipal, no fomento, dinamização
e formalização do comércio da produção artesanal
no Ceará. A produção e o comércio de artesanato,
entretanto, passaram a ser amplamente difundidos
pelo discurso de geração de renda e ocupação para a
população pobre, de modo que a dimensão espacial
desse processo ganhou expressão com a promoção
de feiras de artesanato itinerantes em outras praças e
espaços públicos da cidade. É nesse contexto que
surge na calçada da Avenida Beira Mar, o comércio
de artesanato formado por artesãos e vendedores que
estabeleceram ali uma feira, a chamada Feirinha da
Beira Mar.
A feira surge como alternativa de
comercialização de artesanato, no período noturno,
quando os outros locais de comércio de artesanato já
estão fechados, inclusive aos feriados e finais de
semana. A feira favoreceu a formação de um
território que foi sendo reafirmado pelo uso e
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Figura 4. Área da feira após reordenamento das
barracas e a abertura dos corredores de acesso.

Com a nova disposição, ela passou a ter mais
barracas de frente, ou seja, que margeiam o
calçadão, sendo que outra área ao lado foi destinada
à exposição/comercialização de peças de madeira
talhada. Outra alteração na área da feira constituiu
2

Diário do Nordeste (12/07/06).

Luiz Araújo Gonçalves

Mares e Litorais: Perspetivas transdisciplinares - Tomo VII da Rede BRASPOR

da retirada dos boxes de alimentos e bebidas que se
localizavam já próximo à faixa de praia. Assim, com
a inserção de novas barracas, segundo o
reconhecimento visual e contagem realizada na
pesquisa de campo, registraram-se 645 barracas
montadas na feira da Beira Mar (dados de 2006)
Juntamente com o ordenamento físico, uma
série de normas incidiu sobre o funcionamento da
feira, tais como: a padronização de medidas, peso e
numeração dos carrinhos utilizados para guardar e
transportar as mercadorias comercializadas, além do
estabelecimento de horários fixos para o transporte
dos carrinhos até o calçadão.
O reordenamento da feira provocou a mudança
do ponto de venda de muitas barracas, ocasionando
descontentamentos por parte dos feirantes, que
tinham territorialidades já firmadas há anos. Essas
alterações nos remetem ao questionamento dos
critérios elencados pelo poder público e repõe as
questões postas em HAESBAERT (2006) quanto à
fragilização territorial ou, ainda, à imobilidade sem
o efetivo controle territorial mediante as relações de
poder e a impossibilidade de construção e exercício
efetivo do território pelo feirante. Diante dessa
condição, vale ressaltar as estratégias espaciais –
mobilidades e territorialidades utilizadas pelos
vendedores ambulantes e feirantes para permanecer
trabalhando ali – no calçadão da Avenida Beira Mar.
É o que buscaremos expor no tópico seguinte.
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AS
ESTRATÉGIAS
ESPACIAIS:
TERRITORIALIDADES E MOBILIDADES
COMPULSÓRIAS
HAESBAERT (2004) forneceu o arcabouço
teórico desta pesquisa naquilo que se refere às
noções de mobilidade, território, territorialização,
desterritorialização, precarização territorial e
reclusão territorial. A ação dos ambulantes é
marcada pela territorialidade humana, que envolve
“[...] ‘o controle sobre uma área ou espaço que deve
ser concebido e comunicado’[...]” sendo “[...]
melhor entendida como uma estratégia espacial para
atingir, influenciar ou controlar recursos e pessoas,
pelo controle de uma área e, como estratégia, a
territorialidade pode ser ativada e desativada”,
conforme afirma Sack (como citado em

HAESBAERT, 2006, p. 86). A reação de inibir o
comércio ambulante no calçadão da Beira Mar
pode ser interpretada como desterritorializadora,
visando excluir, privar o trabalhador ambulante do
calçadão por meio da imposição de uma mobilidade
compulsória e da precarização territorial
(HAESBAERT, 2004). A primeira atuou no sentido
de imprimir maior fluidez a esses trabalhadores e a
segunda primou por não permitir a fixação dos
ambulantes e seus materiais de trabalho no
calçadão. A condição de instabilidade constante e
da imposição do movimento, todavia, fez com que
estes trabalhadores, ante a necessidade de
sobrevivência, buscassem traçar estratégias
espaciais no sentido de resistir à norma urbana e
permanecer trabalhando no calçadão.
A territorialidade dos vendedores ambulantes
foi, assim, constituída paulatinamente na própria
mobilidade espacial, em circuitos compulsórios,
cujo movimento, domínio e controle de trajetos
foram e são realizados por estes trabalhadores que
caminham pelo calçadão; territorialidades que
atribuem uso ao calçadão em uma apropriação sem
chão nem lugar fixo nesse espaço normatizado.
HAESBAERT (2006), nesse sentido, defende uma
concepção mais dinâmica de território em que se
pode falar em uma territorialização no movimento,
reconhecendo que a “[...] territorialização pode ser
construída no movimento, um movimento sobre o
qual exercemos nosso controle e/ou com o qual nos
identificamos.” (p. 236). Esses trabalhadores se
territorializam, assim, pelo movimento, pelo
controle que exercem sobre o seu movimento no
calçadão, lado a lado de uma fiscalização que não
lhes permite parar, um território da sobrevivência
que não se restringe ao caráter político-disciplinar
do ordenamento territorial.
A mobilidade aqui adquire relevância maior do
que no passado para os trabalhadores ambulantes,
que fugiam da fiscalização, e passa a ser uma
característica particular para o calçadão em que
tudo deve ser móvel, desmontável, suscetível ao
movimento, corroborando a definição de
mobilidade descrita por Jacques LÉVY (2001, p. 1)
como uma “[...] relação social ligada à mudança de
lugar, isto é, como o conjunto de modalidades pelas
quais os membros de uma sociedade tratam da
possibilidade de eles próprios ou outros ocuparem
sucessivamente vários lugares.”. Aqui mobilidade
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não está restrita ao mero deslocamento, mas sim
como relação social que envolve o capital social
disponível, sem esquecermos as determinações
postas aos sujeitos no espaço urbano. A mobilidade
está ligada, assim, às possibilidades e à competência
de mobilidade que o indivíduo desenvolve no espaço
urbano.
Para o vendedor ambulante, a mobilidade ora é
uma condição positiva, tendo em vista conseguir
alcançar outros públicos e auferir maior renda, ora é
uma imposição e condição sine qua non para
manter-se no calçadão, tornando-se, com efeito, uma
condição negativa, haja vista que a fiscalização não
lhe permite ficar parado em determinado ponto. Isso
foi observado no relato de um vendedor ambulante
(41 anos), que trabalhava há pouco tempo no
calçadão, vindo de outra praça no centro de
Fortaleza. Ele decidiu trabalhar como vendedor
ambulante na Beira Mar em função da necessidade
de sustentar a família, haja vista a pouca renda que
conseguia com o emprego formal. Esse vendedor,
juntamente com a esposa, tinha uma pequena
produção de confecção em casa, sendo que ele
utiliza as feiras para distribuir e comercializar sua
produção (Figura 5). Aos sábados e domingos, ele
estava na Beira Mar, a partir das 19 horas.

medida que o seu arbítrio em permanecer naquela
área ou se deslocar para outra não dependia do
transporte público urbano ao qual estaria submetido
a horários e linhas de ônibus.
A competência de mobilidade também é
demonstrada por outro ambulante entrevistado, um
artesão que residia no Município de Nova Russas,
no interior do estado, e há cinco anos
comercializava seus produtos na Beira Mar. Ele
vinha para Fortaleza e permanecia na casa de
parentes enquanto vendia artigos de cama e mesa
(bordados, crochês, crivo, richelier, ponto cruz)
isso na condição de ambulante no calçadão. Antes,
ele vendia sua mercadoria indiretamente na feira da
Beira Mar, ou seja, entregava nas barracas e depois
recebia o dinheiro. Como teve vários prejuízos com
esse tipo de venda, resolveu, ele próprio,
comercializar seus produtos como ambulante no
calçadão. Segundo ele nos relatou: “Demoro mais,
mas vendo no preço.” (Figura 6).
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Figura 6. Vendedor ambulante de artesanato.

Figura 5. Vendedor ambulante de confecção.

O relato do vendedor ambulante revela a
competência de mobilidade, sendo ele um construtor
de mobilidades por meio do comércio em diversas
feiras da cidade. O fato de possuir uma motocicleta
também foi determinante nessa competência, à

Observamos, ainda, que a competência de
mobilidade não está restrita ao nível de renda como
inviabilizador da mobilidade, uma vez que o
domínio promovido pelas possibilidades e
competências (escolhas) permite ao indivíduo
desenvolver outras estratégias para chegar até a
orla. Podemos relatar a condição de outro vendedor
ambulante (30 anos), que percorre muitos
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quarteirões para chegar a Beira Mar caminhando
com um carrinho carregado de quadros pintados por
ele próprio. O deslocamento realizado por estes
vendedores ambulantes, conduzindo as mercadorias
nas mãos, revela a condição precária do trabalho,
muitos chegam a fazer percursos diários de
aproximadamente cinco quilômetros no calçadão.
A mobilidade compulsória assume aqui o
sentido de estratégia espacial, que ultrapassa a
norma urbana, entretanto, a condição de mobilidade
imposta pelo poder público revela outra condição,
que é a do trabalhador mais precarizado que, ao se
deslocar, leva as mercadorias junto ao corpo, sem
nenhum equipamento como condição necessária
para vender seus produtos. Dessa forma, para outros
vendedores ambulantes, essa competência é
viabilizada pela utilização do corpo como vitrine no
movimento diário desses trabalhadores no calçadão,
estabelecendo assim o trabalho na mobilidade, haja
vista que esta é uma condição para a atividade do
comércio ambulante na Beira Mar.
Para alguns trabalhadores, a mobilidade e a
territorialidade tornam-se uma condição que reforça
a presença destes no calçadão e revela o desejo de se
territorializar na Beira Mar, conforme pode ser
evidenciado no relato a seguir:
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Eu tenho vontade de ter uma barraca aqui, mas o
rapaz da fiscalização disse logo que não tem e se
insistisse a mercadoria ia apreendida. Ele disse que
andando podia vender, sem parar, sem parar e você
sabe que a gente cansa né, cansa o corpo, a gente
tem uma tolerância. [...] eu ando essa Beira Mar
toda, de ponta a ponta, hoje mesmo eu já vim lá da
barraca dos peixes (Mucuripe).

A feira de artesanato também é articulada pela
mobilidade, haja vista que todos os dias é montada e
desmontada, tendo a concessão de um “território
parcial”. A área da feira, todavia, conformou um
território que é resultado da luta, do embate entre
feirantes e poder público. Já em relação aos
vendedores ambulantes, percebemos a intensificação
da precarização na mobilidade, que impõe “[...]
circuitos de mobilidade compulsória na luta pela
sobrevivência cotidiana.” (HAESBAERT, 2006, p.
22). Esse é um trabalho de todos os dias, sem fins
de semana ou feriado, que pode trazer lucro rápido

ao ambulante em função do grande movimento. Ele
poderá até vender toda a mercadoria em um dia de
trabalho ou ter apenas o rendimento que não chega
a pagar a mercadoria.
Os deslocamentos realizados têm como
referência a feira de artesanato em razão do grande
fluxo de turistas nessa área; no entanto, os
vendedores empreendem percursos que envolvem
todo o calçadão da orla, conforme podemos
verificar no relato: “Pra tá aqui o cabra tem que
andar muito, tem que andar, andar e ter
disposição.”. A condição de instabilidade e
precariedade é revelada no relato de outro
ambulante, que perguntado se é cansativo
comercializar a mercadoria nas mãos, responde:
Rapaz, cansa os braços. No outro dia os braços fica
todo dolorido de você ficar com a mercadoria
pendurada. Você troca a mercadoria de braço, mas
num dá, você tem que dá uma paradinha. Daí
sábado passado eu fui abordado pelo chefe (da
fiscalização) ai o chefe (disse): ‘Ei tu sabe que tem
que andar né.’. Ai eu disse: ‘olha é só um instante
pra trocar o braço que tão tudo doendo’. Ai ele
ficou assim..., mas isso pra mim foi um represália
né.

Assim, acreditamos que os processos de
territorialização daqueles que trabalham na Beira
Mar “[...] como fruto da interação entre relações
sociais e controle do/pelo espaço, relações de poder
em sentido amplo, ao mesmo tempo de forma mais
concreta (dominação) e mais simbólica (um tipo de
apropriação).”, também nos remetem a algumas
propriedades que HAESBAERT (2006, p. 331)
atribui aos diferentes tipos de aglomerados de
exclusão, como: a imobilidade sem efetivo controle
territorial, como é o caso da feira, verificada na
montagem
e
desmontagem
diária,
uma
espacialização (extensão) marcada pelo uso
controlado e/ou de caráter temporal (duração).
Todavia, acreditamos que há uma reafirmação do
território da feira pela presença diária dos feirantes
ali no calçadão.
O território aparentemente inexistente da feira
é manifestado no momento em que os feirantes se
acham incomodados com a presença dos
ambulantes. O fechamento, também aparentemente
invisível, desse território é assegurado pela
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presença constante de agentes da fiscalização
pública que evitam que os ambulantes adentrem a
feira, conforme podemos verificar no relato: “A
gente não pode invadir essa área (da feira) eles tem
as normas deles e eu concordo. Tem também as
pessoas das barracas, né. É o chamado “barreira”
que fica na frente da barraca e atrapalha as vendas
deles.” Assim, a territorialidade dos trabalhadores
ambulantes surge na apropriação 3 do calçadão,
reagindo às ações (jurídico-políticas) disciplinadoras.
O conflito entre o vendedor de artesanato e a
fiscalização também foi registrada nas observações
de campo, de modo que podemos verificar a tensão
das abordagens e apreensão das mercadorias.
A feitura do território do trabalhador
ambulante, porém, é marcada pelo conflito com a
feira, ou seja, um território já consolidado em uma
área definida. Observa-se que o território da feira é
assegurado pela fiscalização pública que impede o
vendedor ambulante de adentrar a área das barracas.
Por volta das 22 horas, todavia, quando a
fiscalização encerra suas atividades no calçadão,
essa demarcação do território deixa de ser
respeitada, verificando-se a invasão dos vendedores
ambulantes no território da feira. Da mesma forma,
ocorre no calçadão, após esse horário. A partir das
22 horas, a imposição da mobilidade deixa de
existir, havendo assim a ocupação daquele espaço
pelos ambulantes, formando uma feira paralela,
chamada pelos feirantes de “shoppinchão”, uma
alusão a exposição das mercadorias no chão da
calçada. Essa prática também é seguida por alguns
feirantes, que colocam vendedores no calçadão,
conforme se pode observar em relatos de feirantes
no trabalho de campo.
Dessa forma, o território do comércio
ambulante, bem como o da feira, não pode ser
pensado a não ser como “[...] um espaço definido e
delimitado por e a partir das relações de poder.”
(SOUZA, 2002, p. 78). A atividade do comércio
3

HAESBAERT (2006, p. 94) nos fala do par dialético
dominação/apropriação do espaço em Lefebvre, no qual a
dominação se caracteriza pela transformação técnica que “[...]
impõe formas retilíneas, geométricas, ‘brutalizando a
paisagem’.”. Quanto a apropriação, esta se dá pela modificação
do espaço natural para atender às necessidades de um grupo, o
que não implica “propriedade”.

ambulante nos dias de hoje, entretanto, ultrapassa
essa condição legalista, haja vista que se observa o
grande número de pessoas desempregadas e sem
ocupação que atuam neste tipo de comércio,
buscando complementar a renda familiar.
SOUZA (2002, p. 79) quando indaga - “[...]
quem domina ou influencia e como domina ou
influencia esse espaço?” - traz uma questão crucial
para compreendermos a territorialização da feira de
artesanato e do comércio ambulante no calçadão da
Beira Mar, isto é, o controle do território em um
sentido mais tradicional do controle da área e
demarcação dos limites da feira. A ação da
fiscalização pública está, portanto, no sentido de
evitar que o ambulante adentre e comercialize seus
produtos na área da feira e também que estes
trabalhadores exponham suas mercadorias no
calçadão.
Desse modo, a mobilidade e o trabalho
precário se articulam na Beira Mar. O território da
feira também é alimentado pelo desejo do vendedor
ambulante de ser parte da feira, ou seja, de possuir
um boxe e deixar a mobilidade compulsória. De
outro modo, a liberdade de circulação característica
do vendedor ambulante é requerida pelos feirantes
que, segundo relatos, colocam vendedores no
calçadão para melhorar suas vendas e até mesmo
registrando-se casos de feirantes que venderam
suas barracas e passaram a comercializar suas
mercadorias no calçadão, provavelmente para
evitar o custo de taxas pagas pelos que se fixaram
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na feira.
CONCLUSÕES
No Brasil como um todo, os saltos da
produtividade industrial coexistem ao crescimento
da pobreza nas cidades, com o elevado número de
desempregados que passam a compor a economia
urbana. Esse fenômeno do trabalhador precário
marca o espaço urbano contemporâneo como
reflexo de uma dinâmica social, ainda, segregadora,
e sua permanência na paisagem urbana deve levar
aqueles que ocupam cargos de gestão a refletir
sobre as soluções mediante a necessidade de parte
dessa população em trabalhar e sobreviver e os
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conflitos gerados com a norma urbana.
Desta forma, consideramos neste estudo que a
apropriação do espaço público por meio de
estratégias e articulações visando à permanência
naquele lugar revela a dimensão espacial do
problema do emprego pela expressão territorial do
movimento desses trabalhadores precarizados no
calçadão. Assim, o comércio ambulante de
artesanato no calçadão da Beira Mar estabelece uma
condição de mobilidade compulsória intrínseca a
estes sujeitos presentes no calçadão. Daí
considerarmos como territórios que se impõem à
lógica disciplinadora do ordenamento territorial do
calçadão, que atribuem uso ao território, no sentido
da apropriação sem chão nem lugar fixo a esse
espaço de caráter “político-disciplinar e simbólico”.
Mesmo com a regulamentação do comércio
ambulante no calçadão, a ação de outros
trabalhadores informais encontra-se nos interstícios
da legalidade, uma vez que essa atividade não paga
impostos, o que põe na berlinda mais uma vez, a
discussão sobre a legalização da informalidade. As
tentativas de reprimir e inviabilizar essa atividade,
como aconteceu nas décadas passadas, inclusive, na
própria Beira Mar, é arrefecida na atualidade ante a
necessidade de sobrevivência que faz com que se
admita uma exceção à norma, ou seja, a presença
desses trabalhadores no calçadão, inclusive, a
legalização da atividade, ou seja, a permanência da
feira de artesanato resultado dessa intervenção, no
sentido de regularizar e legalizar a atividade do
comércio ambulante de artesanato por artesãos e
vendedores no calçadão.
Desse modo, há uma evidente expressão das
relações de poder e do embate entre o poder público
e o comércio ambulante, no entanto, no domínio do
espaço público, a mobilidade e a imobilidade entram
como uma componente nas relações sociais entre os
indivíduos e o poder público. Assim, novas formas
de articulação territorial são realizadas e
territorialidades constituídas por estes indivíduos
mediante a experiência de trabalho no calçadão. A
territorialização nesse sentido é também composta
pela variável “tempo de calçadão”, ou seja, o tempo
vivido e trabalhado que implica maior ou menor
territorialização. Sendo assim, os mais antigos, que
já enfrentaram esse campo de força, se
estabeleceram em pontos fixos ao longo do calçadão

e resistiram à ação normatizadora. Quanto aos
vendedores que chegaram mais recentemente, a
territorialização se dá na mobilidade, na correlação
de forças com o poder público formando
territorialidades no cotidiano. A formação de outras
feiras no calçadão revela, na verdade, a reprodução
da circunstância instável do trabalhador e ressalta a
lógica de reprodução do trabalho precário no
fomento de ações empreendedoras, associativas e
cooperativas, que têm sua componente geográfica
na formação de “novas feiras de artesanato” ao
longo do calçadão da Beira Mar.
Para BARBOSA (2007, p. 21), a formação de
políticas públicas alternativas de apoio a iniciativas
de autogestão, do empreendedorismo popular e da
economia solidária, constitui “[...] práticas
amenizadoras
do
não-assalariamento
para
subsistência de trabalhadores desempregados.”
Assim, se faz esquecer o que já foram, ou seja, os
benefícios sociais do passado. Para essa autora, os
problemas do trabalho associado à economia
solidária dizem respeito também às dificuldades
legais para comercialização dos produtos e acesso
aos mercados ante a concorrência; dificuldades que
também se dirigem à legalidade do trabalho auto
gestionário.
O artesanato passou a ser amplamente
utilizado em atividades de geração de renda entre a
população pobre, de sorte que essa relação
estabelecida de alguma forma requer um
componente espacial, ou seja, sua expressão
territorial no espaço urbano. Assim, a feira veio
cumprir esse papel, ou seja, conceder expressão
espacial à atividade, é como se constatou no
calçadão da Avenida Beira Mar de Fortaleza.
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