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RESUMO 
 
Este artigo pretende mostrar os sentidos ideológicos ocultos nos discursos presentes na 
cobertura dos jornais O Liberal e Diário do Pará sobre a retirada dos vendedores 
ambulantes da Avenida Presidente Vargas, em Belém. O estudo utiliza o método da Análise 
do Discurso, em sua vertente francesa, para analisar as notícias e reportagens sobre o tema, 
de novembro de 2007 a fevereiro de 2008. O trabalho identificou formações e sequências 
discursivas concluindo que a cobertura midiática dá ênfase ao discurso que associa o 
trabalhador ambulante à desordem no centro, noção de concepção burguesa e liberal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: jornalismo; análise do discurso; ideologia; trabalho informal.  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

No dia 28 de janeiro de 2008, Belém viveu um clima de guerra no centro comercial. 

Ainda na madrugada daquela data, teve início um confronto de camelôs contra a Guarda 

Municipal, Polícia Militar e fiscais da Secretaria de Economia da Prefeitura da cidade. A 

avenida Presidente Vargas tornou-se palco de muita violência com direito a bombas de gás 

lacrimogêneo e de efeito moral, pedradas e balas de borracha. Vários ambulantes foram 

presos e tiveram suas barracas retiradas das calçadas. 

 A situação descrita acima foi o desfecho de um confronto entre camelôs e Prefeitura 

Municipal de Belém que começou em novembro de 2007. Naquele mês, a PMB recebeu um 

despacho do desembargador federal Souza Prudente, do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Ele determinava a desocupação da avenida Presidente Vargas em ação movida pela 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Pará. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Jornalismo Impresso, do XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Coordenador do projeto de pesquisa “Prefeitura de Belém x Camelôs na Avenida Presidente Vargas: Análise do 
Discurso sobre as coberturas dos jornais O Liberal e Diário do Pará”. Professor do Curso de Jornalismo das Faculdades 
Integradas Ipiranga, Belém, PA, email: asaalins@yahoo.com.br. 
3 Orientadora do projeto de pesquisa “Prefeitura de Belém x Camelôs na Avenida Presidente Vargas: Análise do Discurso 
sobre as coberturas dos jornais O Liberal e Diário do Pará”. Professora do Curso de Jornalismo das Faculdades 
Integradas Ipiranga, Belém, PA, email: anabrasil04@yahoo.com.br 
4 Aluna bolsista do projeto de pesquisa “Prefeitura de Belém x Camelôs na Avenida Presidente Vargas: Análise do 
Discurso sobre as coberturas dos jornais O Liberal e Diário do Pará”. Aluna do Curso de Jornalismo das Faculdades 
Integradas Ipiranga, Belém, PA,email: amorenadoradio@ig.com.br   
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 Desde a decisão judicial, a sociedade local, a partir da mídia, passou a acompanhar e 

discutir a situação dos trabalhadores informais em uma das ruas mais movimentadas da 

capital paraense. Tentativas de acordo entre camelôs e PMB não foram bem sucedidas, pois 

a administração municipal não havia concluído os espaços para abrigar os ambulantes. 

Nesse intervalo de tempo surgiram novos atores em cena, como os lojistas do centro 

comercial, vereadores de Belém e a Polícia Federal. O impasse ganhou contornos mais 

dramáticos devido a pressão do desembargador federal Souza Prudente, que exigia o 

cumprimento da ordem de desocupação. Por fim, o uso da força acabou sendo a saída 

encontrada, deixando a população dividida e assustada. 

Nesse sentido, a inquietação fundamental desta pesquisa é compreender mais 

profundamente o sentido desses discursos produzidos pelos atores sociais envolvidos no 

conflito e discutir até onde vai a objetividade jornalística quando a imprensa retrata um 

tema polêmico envolvendo importantes interesses econômicos e políticos. Vale registrar 

que este é o terceiro artigo do projeto de pesquisa “Prefeitura de Belém x Camelôs na 

Avenida Presidente Vargas: Análise do Discurso sobre as coberturas dos jornais O Liberal e 

Diário do Pará”. O estudo foi aprovado em novembro de 2010, no edital Nº 1/2010, do 

Núcleo de Pesquisa das Faculdades Integradas Ipiranga, sediada em Belém, Pará. A 

investigação ainda está em curso, com previsão de conclusão em outubro de 2012. 

A hipótese deste projeto é que o texto jornalístico é atravessado por discursos, mas 

também é um produtor de discurso, sendo, portanto, histórico e cultural. Assim, a cobertura 

da desocupação da Presidente Vargas em Belém refletirá as tensões na sociedade local e a 

orientação política do jornalista e da empresa em que trabalha. Não é possível, portanto, 

relatar um tema polêmico sem construir uma nova realidade – a da notícia – fato que 

demonstra a natureza ideológica da atividade jornalística. O discurso é, portanto, orientado 

e possui sempre uma intencionalidade (MAINGUENEAU, 2001, p.53). 

O objetivo do projeto de pesquisa é analisar os sentidos e mapear as vozes da 

cobertura jornalística feita por O Liberal e Diário do Pará da desobstrução da avenida 

Presidente Vargas em Belém, no período de novembro de 2007 a fevereiro de 2008. Neste 

artigo, no entanto, demonstraremos os resultados da primeira parte do estudo, ou seja, a 

análise dos sentidos ideológicos ocultos nos discursos da cobertura de O Liberal e Diário do 

Pará durante a retirada dos ambulantes da avenida Presidente Vargas. 
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Os gêneros5 escolhidos para este estudo são informativos, mais especificamente 

notícia e reportagem. No período pesquisado, O Liberal publicou 24 notícias e duas 

reportagens sobre o tema. Já o Diário do Pará publicou 21 notícias e duas reportagens. 

Desse universo selecionamos uma amostra intencional não-aleatória de trechos da cobertura 

dos dois jornais. As notícias e reportagens foram escolhidas por discutirem temas 

fundamentais na desocupação da avenida: espaço público, mercado de trabalho e papel do 

Estado (encarnado aqui na figura do poder municipal). 

Para analisar os jornais utilizamos o método da Análise de Discurso, notadamente 

em sua vertente francesa. Segundo Manhães (2009), a AD francesa “caracteriza-se pela 

ênfase no assujeitamento do emissor, que se expressaria mediante a incorporação de 

discursos sociais já instituídos: o religioso, o científico, o filosófico, o mitológico, o 

poético, ou o jornalístico, o publicitário, o corporativo, etc.” O texto jornalístico, assim, é 

apenas um ponto de partida para a análise. Como nos diz Marcia Benetti (2008), trata-se da 

“parte visível ou material de um processo altamente complexo que inicia em outro lugar: na 

sociedade, na cultura, na ideologia, no imaginário” (BENETTI, 2008, p. 111). 

A autora define o jornalismo como um lugar de circulação e produção de sentido. 

“De forma sucinta, o jornalismo é um discurso: a) dialógico; b) polifônico; c) opaco; d) ao 

mesmo tempo efeito e produtor de sentidos; elaborado segundo condições de produção e 

rotinas particulares” (BENETTI, 2008, p.107). 

 O que se pretende, portanto, é mostrar a natureza ideológica do discurso. Este é 

construído de maneira intersubjetiva, preso a um momento histórico e subordinado a 

enquadramentos sociais e culturais. Parte-se da noção construcionista de jornalismo, ou 

seja, de que toda representação é uma construção subjetiva da realidade. 

Benetti (2008) explica que a AD pode analisar os sentidos dos discursos 

jornalísticos ao identificar duas camadas: “a primeira, mais visível, é a camada discursiva; a 

segunda, só evidente quando aplicamos o método, é a camada ideológica” (BENETTI, 

2008, p. 111). 

 A tarefa da pesquisa, assim, será analisar a abordagem que o Liberal e Diário fazem 

do confronto Prefeitura de Belém x camelôs da avenida Presidente Vargas e identificar 

formações discursivas favoráveis e contrárias aos ambulantes e à prefeitura. Por formação 

                                                 
5 A notícia é o relato integral de um fato que já eclodiu no organismo social. Já a reportagem é o relato ampliado de um 
acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu alterações que são percebidas pela instituição jornalística. 
Ver: MELO, José Marques de. Jornalismo Opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. Campos do Jordão: 
Mantiqueira, 2003. 
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discursiva entendemos “aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma 

posição dada numa conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina 

o que pode e deve ser dito” (PÊCHEUX:1995 apud BENETTI: 2008, 112).  

A pesquisa pretende construir um quadro de formações discursivas com base nas 

notícias em análise. Cada formação discursiva será subdividida em seqüências discursivas, 

ou trechos que serão recortados para análise, que reiteram o sentido da FD. Após 

identificarmos as FDs e as SDs, partiremos para o que é anterior e exterior ao texto, 

buscando os discursos que atravessam as notícias (abordando temas transversais espaço 

público, mercado de trabalho, etc). 

 

O JORNALISMO E O DISCURSO DAS MÍDIAS 

 

Para fazer uma análise do discurso em jornalismo, este trabalho parte da 

compreensão de que a atividade jornalística se realiza dentro de uma estrutura maior: a 

midiática. Patrick Charaudeau (2009) define a mídia como empresa que fabrica informação 

e propõe um contrato comunicacional. O autor diz ainda que essa empresa se utiliza do 

discurso de informação, que permite vínculo social e reconhecimento identitário. 

Ele explica que as mídias usam diferentes estratégias quanto à maneira de reportar, 

comentar ou provocar acontecimentos e tomam posição sobre o que deve ser a informação, 

bem como a maneira de tratá-la. As mídias são suportes organizacionais que se apossam das 

noções de informação e comunicação (que remetem a fenômenos sociais) e as integram nas 

lógicas econômica (lucro), tecnológica (difusão) e simbólica (servir à democracia cidadã). 

Nossa análise do discurso midiático se concentrará no estudo da lógica simbólica 

das mídias – maneira pela qual os indivíduos regulam as trocas sociais, constroem 

representações dos valores, das práticas, criando símbolos e produzindo sentidos. Pretende-

se descobrir o mecanismo que preside o simbólico. Charaudeau (2009) diz que a lógica 

simbólica governa as demais (econômica e tecnológica). As mensagens da mídia possuem 

sentido social, mas analisar o discurso de informação presente nelas é mais difícil que 

analisar o discurso político, por exemplo, pois este último admite sua ligação com o poder e 

a manipulação, enquanto o mundo das mídias se define como contrário ao poder e a 

manipulação. 

Charaudeau (2009) diz que as mídias não são uma instância de poder, pois não 

promulgam nenhuma regra de comportamento, nenhuma norma, nenhuma sanção. Por outro 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 5

lado, diz que as mídias não transmitem o que ocorre na realidade social. Ao invés disso, 

impõem o que constroem no espaço público. Assim, a informação é uma questão de 

linguagem, que não é transparente ao mundo. A linguagem possui opacidade, através da 

qual se constrói uma visão de mundo, mesmo através das imagens. Charaudeau (2009) diz 

que a mídia é um espelho deformado, fragmento simplificado, estereotipado do mundo. 

Desta maneira, as mídias não são a democracia, mas o espetáculo desta. 

O autor explica que as mídias de informação possuem duas lógicas: a econômica 

(que tem por objetivo gerar um produto no mercado de bens simbólicos) e a simbólica (que 

objetiva participar da construção da opinião pública). Como em qualquer situação de 

comunicação, toda mensagem é destinada a um público. Por isso a mídia sempre quer saber 

se aquilo que veicula é aquilo que se espera e se a lógica produzida sobre uma notícia é a 

que é entendida pelo receptor. 

O sentido resultante desse ato comunicativo entre mídia e público, depende de uma 

relação de intencionalidade. Uma efetiva troca comunicativa, portanto, depende do 

reconhecimento da mensagem pelo receptor. Dos efeitos visados, da esfera de produção, 

passamos aos efeitos produzidos (condições de interpretação) da esfera de recepção.  Vale 

dizer que a informação não corresponde à intenção do produtor, nem à expectativa do 

receptor, mas é antes o resultado de uma co-intencionalidade entre os efeitos visados, 

possíveis e produzidos. A comunicação midiática é assim um fenômeno de produção de 

sentido social. 

 Nosso papel de analistas é fazer uma interpretação com crítica social, descobrindo o 

não-dito, o oculto, as significações possíveis por trás do jogo das aparências da mídia. 

Tentaremos, assim, entender como funciona a máquina midiática e suas estratégias. 

 

A COMPREENSÃO DO MERCADO DE TRABALHO COMO SUBSÍDIO PARA O 

ENTENDIMENTO DO TRABALHO INFORMAL 

 

O mercado de trabalho é definido “pelas condicionantes históricas e institucionais 

do capitalismo em uma determinada formação social”, como assegura Sena (2002, p. 33). 

Além das relações entre trabalhadores e patrões, é preciso incorporar um terceiro elemento 

determinante: o Estado. De acordo com Sena (2002, p. 33) “não existe (...) o mercado de 

trabalho puro, decorrente da livre demanda e oferta da força de trabalho entre capitalistas e 

trabalhadores, e que seria governado pela ação livre das forças de mercado”. Segundo a 
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autora, cada economia nacional possui especificidades no padrão de acumulação, podendo 

se organizar de diferentes maneiras, dependendo não só de questões econômicas como 

também das relações sociais existentes. Assim, a dinâmica existente no mercado de 

trabalho, resulta de vários fatores, tais como: 

(...) a opinião dos agentes econômicos sobre a possibilidade de inserção 
futura nas atividades produtivas, a concorrência existente entre os 
empresários capitalistas, a oferta de mão-de-obra no mercado, o tipo de 
divisão técnica presente no desenvolvimento das atividades produtivas, a 
implantação de inovações tecnológicas, a adoção de processos de 
reestruturação produtiva por parte das empresas, o nível cultural da 
sociedade e o tipo de relação que se estabelece entre trabalhadores, 
capitalistas e governo (PIRES apud SENA, 2002, p. 35). 
 

Dessa maneira, compreende-se porque alguns trabalhadores enquadram-se nas 

relações formais de trabalho, enquanto outros nas informais. De acordo com Sena (2002, p. 

36), “os primeiros seguem diretamente as normas legais definidas para o desenvolvimento 

das atividades produtivas, e os últimos encontram-se parcialmente ou totalmente à margem 

das determinações legais”. 

É importante lembrar que o modelo de desenvolvimento adotado no estado do Pará e 

na Amazônia, no século XX, foi o escolhido e implantado pelo governo federal. Teve 

prioridade, neste contexto, a ocupação territorial que privilegiou o processo de urbanização 

partir do curso migratório. O Pará sempre registrou os maiores aglomerados populacionais 

da Amazônia, tendo a economia baseada na extração de produtos primários. Belém, assim 

como Manaus, se configurou em um pólo comercial e de prestação de serviços para o 

restante da região amazônica. 

Este modelo, porém, mais tarde mostrou sua ineficiência ao ser adotado em Belém: 

Desde o início do desenvolvimento do processo capitalista, Belém 
constituiu-se no centro urbano mais importante da Amazônia. Contudo, as 
deficiências infra-estruturais (uma vez que a estrutura urbana implantada 
pelo governo federal mostrou-se insuficiente para absorver 
satisfatoriamente o crescente volume de população migrante) presentes na 
cidade influíram diretamente no tipo de atividade produtiva que se 
desenvolveu. (SENA, 2002, p.99) 

 
A INFORMALIDADE EM BELÉM 

 
A informalização da força produtiva na Região Metropolitana de Belém também é 

marcada pelas precárias condições de trabalho: 

Nesse sentido, é, então, observado que existe uma grande precariedade 
nesse segmento informal, pois as condições de trabalho são, em geral, 
ruins e os rendimentos obtidos são baixos (embora existam exceções); 
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essas atividades constituem uma importante fonte de ocupação e renda 
para os trabalhadores envolvidos (SENA, 2002, p. 177). 
   

Esses trabalhadores do Setor Informal (SI) são potenciais concorrentes dos 

empresários que configuram o Setor Formal (SF) de trabalho na área de serviços. É 

importante ressaltar que esta concorrência é ainda mais acentuada no caso do centro 

comercial de Belém, pela tradicional concentração de lojas, uma vez que estas são 

caracterizadas pela atuação formal no mercado de trabalho, como explica Sena:  

No caso do centro comercial de Belém, área tradicional de concentração 
do comércio formal, deve-se destacar que a queda no movimento nessa 
área foi causada diretamente por mudanças no SF da economia, pelas 
dificuldades no mercado de trabalho local, com o aumento do desemprego 
e diminuição da renda dos trabalhadores (SENA, 2002, p. 194).  

 
A RELAÇÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

 
De acordo com Sena (2002, p. 199), “uma das características da estrutura de 

funcionamento do comércio ambulante é a sua capacidade de tomar espaços públicos”, o 

que implica dizer que neste tipo de atividade há uma clara transgressão ao chamado bem de 

ordem pública, pois o espaço que deveria ser usado como um patrimônio comum (a rua ou a 

calçada, por exemplo) passa a ser apropriado como um bem de uso particular, privado.  

Neste sentido, Sena (2002, p. 199) prossegue com sua afirmativa: “[...] o comércio 

ambulante provoca problemas ao limitar (e mesmo impedir) o direito que o restante da 

população tem de usufruir plenamente das ruas, calçadas e praças de Belém”. Destaca-se, 

contudo, que, ao agir desta maneira transgressora, os trabalhadores informais acabam 

caindo na questão legal. E, neste aspecto, o poder público de Belém, representado pela 

prefeitura municipal da cidade, interfere diretamente. Sobre isto, Sena acrescenta: 

Pode-se perceber também, como mencionado anteriormente, que os 
vendedores ambulantes acreditam que os lugares em que estão localizadas 
suas bancas – os pontos – pertencem a eles, e que nenhuma outra pessoa 
(outro ambulante ou simples pedestre) pode permanecer nestes locais. 
Entretanto, quando se trata da preservação das condições das calçadas, 
ruas e praças, a responsabilidade é transferida para o poder público, ou 
seja, nesse aspecto os locais deixam de ser considerados pelos ambulantes 
como sua propriedade privada e voltam a ser públicos (embora haja 
exceções). (SENA, 2002, p. 199) 

 
A ANÁLISE DOS JORNAIS 
 

De novembro de 2007 a fevereiro de 2008, O Liberal publicou 24 notícias e duas 

reportagens sobre o processo de retirada dos camelôs da Avenida Presidente Vargas. No 

mesmo período, o jornal Diário do Pará publicou 21 notícias e duas reportagens. 
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Para analisar os sentidos presentes nas edições destes jornais identificamos vários 

discursos antagônicos que levantam diversos aspectos do processo de retirada dos camelôs 

da avenida. Vale dizer que cada discurso contém uma formação discursiva, que por sua vez, 

é formada por sequências discursivas, ou seja, expressões que constroem um caminho em 

direção ao discurso nuclear da formação discursiva. 

Assim, este estudo pretende investigar como os jornais paraenses retratam a questão 

dos camelôs sempre a partir de dois discursos: 

 
1. Quanto à legitimidade da atividade do trabalhador informal: FD1 Legitimidade 

do Trabalhador, FD2 Ilegitimidade do Trabalhador; 
2. Quanto à presença do ambulante no Espaço Público: FD3 Ordem e FD4 

Desordem; 
3. Quanto à motivação para Ocupação do Espaço Público: FD5 Necessidade e 

FD6 Oportunismo; 
4. Quanto à Decisão da Retirada: FD7 Legalidade (justa) e FD8 Ilegalidade 

(injusta);  
5. Quanto ao processo de retirada por parte da prefeitura: FD9 Repressão, FD10 

Cumprimento da Lei; 
6. Quanto à possibilidade de coexistência entre o mercado formal x informal: 

FD11 Compatibilidade entre informal e formal e FD12 Incompatibilidade entre 
informal e formal. 

7. Quanto ao comportamento dos camelôs durante o processo de retirada: FD13 
digno e FD14 indigno.  

O discurso da Legitimidade (FD1) do trabalho informal ambulante é encontrado na 

matéria “PMB negocia a saída de camelôs”, publicada no dia 13 de novembro de 2007, no 

jornal Diário do Pará: 

[...] a assessoria jurídica da PMB vai entrar com uma ação na Justiça 
Federal hoje, para estender o prazo de retirada dos ambulantes da avenida 
até março do ano que vem. (SD1). O Secretário de Economia, João 
Amaral, explicou que a idéia da prefeitura é solucionar o problema a partir 
do diálogo com os trabalhadores, para que tanto a decisão judicial seja 
cumprida, e, ao mesmo tempo, seja mantido espaço para os ambulantes 
atuarem. (SD2) 

 
Já o discurso da ilegitimidade (FD2) da atividade de camelô pode ser encontrado na 

matéria “Protestos causam tumulto no centro”, publicada no dia 29 de janeiro de 2008 em O 

Liberal. A sequência discursiva abaixo exemplifica esta formação discursiva: 

Jorge Colares, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Belém 
(Sindilojas) complementa dizendo que ser camelô virou profissão. ‘O 
pessoal se profissionalizou. Não foi por uma situação de emergência, 
porque perderam o emprego. Eu tive um empregado que pediu demissão 
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para ir para a rua, para trabalhar como camelô porque dá muito mais 
dinheiro do que ser empregado’ (SD1)  

 
O discurso da ordem (FD3) em relação à existência de trabalhadores informais em 

uma grande avenida como a Presidente Vargas pode ser observado na matéria: Será o fim 

da bagunça no centro?, publicada no dia 18 de novembro de 2007, no Diário do Pará, como 

se pode ver neste trecho:  

Para o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Mercado 
Informal de Belém, Raimundo Raulino ‘(...) As pessoas compram na rua 
por impulso, ninguém entra em camelódromo. O ambulante tem que estar 
na via pública, mas de maneira ordenada’. (SD1) 

 
O discurso que associa a presença do camelô a uma desordem no espaço público 

aparece em matéria do dia 13 de novembro de 2007, de O Liberal, com o título “Camelôs 

recebem ultimato para desocupar avenida”. Esta formação discursiva que chamamos aqui 

de FD4 (desordem) pode ser demonstrada através das seguintes sequências discursivas: 

Edmilson Valério, diretor exercício da Secon detalhou ‘[...] mas sem 
dúvida, como está hoje a situação na Presidente Vargas não tem como 
ficar [...]’ (SD1) [...] Pedro Pantoja, conhecido pelo apelido de Madeira, 
vende envelopes na frente dos Correios há mais de duas décadas, mas 
concorda com a ação da Justiça. ‘Trabalho desde a década de 70 na 
Presidente Vargas. Ficava na frente do antigo posto do INPS, e desde 80 
estou na frente dos Correios. Belém está avacalhada, está sem moral. 
Aqui na Presidente Vargas só tem maranhense, piauiense e cearense. Tem 
mais é que tirar todo mundo daqui. Eu sou paraense, quero ver a cidade 
voltar a ser bonita como era antes. Se eu sair daqui, dou meu jeito de 
trabalhar em outro lugar, mas acho que tem que tirar todo mundo. Isso 
como está hoje dá desgosto em qualquer um’ (SD2).         

 
O discurso que aponta a necessidade econômica como justificativa para a ocupação 

do espaço público, nomeado neste estudo de Formação Discursiva 5 (necessidade), pode ser 

observado nas seguintes sequências discursivas nesta mesma matéria de O Liberal do dia 13 

de novembro de 2007: 

[...] ‘São mais de duas mil pessoas beneficiadas pelo trabalho desses 500 
ambulantes, porque todos eles sustentam família a partir disso [...] 
Esperamos contar com a sensibilidade da Justiça, no sentido do 
alargamento desse prazo. Eles precisam perceber que ali trabalham muitos 
pais de famílias. Tirá-los de lá assim, de uma hora para outra, seria algo 
muito cruel’, declarou ao final da assembléia, o presidente do Sindicato do 
Mercado Informal, Raimundo Raolino. (SD1) 
 

O Liberal, na matéria “Protestos causam tumulto no centro”, do dia 29 de janeiro de 

2008, apresenta o discurso que associa a ocupação do espaço público a uma prática 

oportunista, que nomeamos neste estudo de FD6 (oportunismo). 
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“‘O que ouvi dizer é que hoje, na João Alfredo, dadas as circunstâncias, a 
desvalorização dos prédios no centro, muitos camelôs acabaram alugando 
casas que eram desocupadas pelos lojistas tradicionais. O que quer dizer 
que já ganharam tanto dinheiro que se tornaram lojistas e mantiveram as 
bancas’, afirma. Ainda segundo Jorge Colares, pelo menos 80% dos 
comerciantes que hoje trabalham ao longo da avenida João Alfredo até a 
Praça das Mercês são ex-camelôs” (SD1). 

 
Em matéria de O Liberal do dia 13 de novembro de 2007, o discurso que apresenta a 

decisão judicial da retirada como legal ou justa, nomeado aqui de FD7, pode ser observado 

nas seguintes sequências discursivas: 

Em reunião ocorrida à tarde, entre prefeitura e camelôs, o prefeito 
Duciomar Costa já apostava na adesão dos ambulantes. ‘Estou vindo 
pessoalmente, reunir com os camelôs, porque quero conseguir uma 
solução através do diálogo. Mas também não descumprirei a ordem 
judicial. O que queremos é prolongar o período de cumprimento para 
podermos ter tempo para providenciar uma alternativa’, disse (SD1). [...] 
Em nota enviada à redação do jornal, a assessoria de imprensa dos 
Correios informou que em 1998 os Correios interpelaram judicialmente a 
Secon, para que disciplinasse a permanência dos ambulantes no entorno 
do edifício sede, localizado na Avenida Presidente Vargas, ‘com o 
objetivo de assegurar o direito de livre acesso de clientes e funcionários 
às dependências da Agência Central’. Só que, segundo a assessoria, não 
houve resposta do poder público municipal. Por isso, a ECT ajuizou ação 
civil pública em 2001 contra o município de Belém, para desocupação da 
do passeio público na Presidente Vagas em frente ao prédio dos Correios, 
solicitando o remanejamento dos ambulantes para local apropriado à 
execução de suas atividades. (SD2).          
 

 Já a formação discursiva que aponta a ilegalidade ou injustiça da decisão judicial 

federal (FD8), pode ser encontrada na matéria “Camelôs recebem ultimato para desocupar 

avenida”, publicada no dia 13 de novembro de 2011 em O Liberal: “Pelo que entendo, o 

juiz não tem conhecimento da realidade daqui”, disse o presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores do Mercado Informal de Belém, Raimundo Raolino (SD1). 

Outro exemplo de FD8 pode ser observado na matéria “Camelôs removidos mantêm 

protestos”, publicada em O Liberal do dia 22 de janeiro de 2008. 

“Isso não está certo. Aqui é o nosso pão de cada dia. Tiveram a coragem 
de nos tirar das calçadas. Ninguém vai aceitar ver a sua casa, o seu local 
de trabalho destruído. Eu não tenho medo de ser preso e não vou me 
render a qualquer tipo de ameaça, declarou o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores do Mercado Informal de Belém, Raimundo Raolino. (SD2) 

 
O processo de retirada dos ambulantes gerou o discurso de que a Prefeitura estaria 

agindo com violência, identificado em nosso estudo como repressão (FD9). Este pode ser 
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identificado na matéria “Guarda e PM retiram camelôs da rua”, publicada em O Liberal do 

dia 29 de janeiro de 2008, através da seguinte sequência discursiva: 

‘Eles já chegaram com violência, batendo e atirando bombas de gás 
lacrimogêneo em cima de quem estava dormindo sobre as barracas. Isso é 
covardia. Já sabíamos que eles iriam chegar, mas ninguém imaginou que 
agiriam com tanta truculência, pois tinha ambulante que estava dormindo 
e foi acordado com bala de borracha, sem falar que as barracas foram 
quebradas. Não entendo o motivo de tanta violência contra trabalhadores’, 
desabafou a vendedora Magnólia Bessa, em lágrimas. (SD1). ‘Só 
queremos trabalhar. Eles prendem pai de família e os bandidos estão 
soltos’, criticou o vendedor João Sousa, se defendendo das balas de 
borracha’. (SD2)   

 
O discurso do cumprimento da lei (FD10) como justificativa para a retirada dos 

vendedores ambulantes da avenida Presidente Vargas, é visto, com bastante clareza, no 

trecho da matéria: “PMB negocia a saída de camelôs”, publicada no dia 13 de novembro de 

2007, no jornal Diário do Pará:   

A decisão judicial expira hoje e, a partir de amanhã, a PMB não pode 
mais permitir que os ambulantes permaneçam no local, sob risco de ser 
punida com multa diária e até a prisão do prefeito. (SD1). Apesar da ação 
dos Correios visar a retirada das pessoas que trabalham na frente do prédio 
do órgão, sob a alegação de impedir o tráfego de pessoas, a decisão do 
desembargador atinge todos ao longo da avenida. (SD2)  

 
A formação discursiva que defende a compatibilidade entre os mercados formal e 

informal (FD11) pode ser encontrada a partir da seguinte sequência discursiva presente na 

matéria “Será o fim da bagunça no centro?”, do dia 18 de novembro de 2007, no jornal 

Diário do Pará: 

Alex Serrão, ambulante há cinco anos, explica que a Presidente Vargas é a 
avenida de maior movimento, o que contribui para as vendas da categoria. 
‘(Se sairmos) a Presidente Vargas vai virar um deserto, as pessoas nos 
falam que depois do meio dia tem medo de descer as ruas o comércio. A 
nossa presença aqui é muito importante a ponto de até impedir assaltos’. 
Segundo ele, com a retirada dos ambulantes será preciso aumentar o 
efetivo de policiais nas portas dos bancos. Serrão reforça ainda a 
praticidade oferecida ao público. ‘A pessoa vai passando e lembra: meu 
filho está precisando de uma camisa. Também tem outro problema: as 
lojas daqui vendem para gente. Então se nós não estivermos aqui, a venda 
deles vai diminuir bastante’. (SD2).      

  
Já a formação discursiva que defende a incompatibilidade entre informal e formal 

(FD12) traz as seguintes sequências discursivas na matéria do dia 13 de novembro de 2007 

em O Liberal: 

Muitos lojistas dizem que a saída dos camelôs será melhor para os 
negócios. A gerente de ótica Regiane Meloni, 29 anos, diz que acha ótimo 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 12

porque ‘os camelôs poluem muito a cidade’. ‘É horrível e eles ainda 
fecham a frente das lojas, tirando a visibilidade dos clientes. Além disso, 
a aglomeração deles nas calçadas facilita a ocorrência de assaltos’. 
(SD1). O gerente de lanchonete Alvino Alves, 48 anos, também acha que 
os negócios melhorarão com a saída dos ambulantes. ‘Acho ótimo porque 
eles têm que ter o espaço deles. Aqui eles atrapalham, tiram a 
visibilidade’, disse. ‘Os entregadores de refrigerantes têm que ir até a 
esquina e caminhar pela calçada até chegar aqui na lanchonete. Os 
camelôs fecharam a frente da lanchonete, sem deixar nenhum espaço entre 
as barracas’. (SD2)  

 
 A formação discursiva que apresenta o comportamento dos camelôs como indigno 

no processo de retirada da via, aqui chamada de FD13, pode ser observada na matéria 

“Presidente Vargas continua interditada”, publicada em o Liberal no dia 24 de janeiro. 

‘Na verdade, a negociação não está andando porque quem está negociando 
é o sindicato, e existe interesse em manter as pessoas na via pública, 
porque existem grupos que comercializam espaços’, denuncia a diretora 
de Comércio e Vias Públicas da Secon, Celina Brito. ‘No momento que a 
prefeitura fornecer esse espaço, o comércio deixa de existir. Um dos 
pontos positivos é justamente esse: acabar com esse tipo de comércio’. 
(SD1) 

 
No dia 29 de janeiro, O Liberal publicou a matéria “Prefeitura promete que não vai 

recuar”, seguida da enquete “Veja o que acha a população”. Um dos depoimentos é 

favorável aos ambulantes, que considera digno o comportamento do grupo (FD14), como se 

pode observar: “Isso não devia estar acontecendo. Todo mundo precisa trabalhar e a 

prefeitura tinha que arranjar um lugar para eles”, disse Joaquim Figueiredo, operador de 

máquinas, 54 anos (SD1) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises realizadas com estas formações e sequências discursivas, pode-

se dizer que a prefeitura considera legítima a atividade de ambulante, até porque existe a 

Lei municipal 7.862, de 30 de dezembro de 1997, que estabelece a permissão deste tipo de 

ocupação, mediante cadastro na Secon e pagamento de taxas. Para o poder municipal, o 

problema é ordenar e limitar a expansão desta atividade. No caso da Presidente Vargas, a 

prefeitura utilizou a ordem judicial para não mais permitir o comércio na via. Já os lojistas 

consideram que os ambulantes não podem ser aceitos como trabalhadores, já que não 

pagariam impostos e seriam oportunistas, pois muitos estariam na informalidade por opção, 

tendo lucros elevados, a ponto de serem donos de lojas. Além disso, segundo as associações 
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de lojistas, os ambulantes seriam concorrentes desleais, geradores de prejuízos ao comércio 

formal, sendo assim, impossível a convivência entre o mercado formal e informal nas ruas 

do centro. Já os trabalhadores informais observam exatamente o contrário, apontando a 

atividade como essencial para o lucro de todo o comércio do centro de Belém. 

Com relação à ocupação do espaço público pelos camelôs e sua conseqüente 

ordem/desordem, os discursos de lojistas, pedestres e dos próprios ambulantes chegam a 

coincidir. A maioria acha que a presença dos informais é geradora de sujeira e 

desorganização. Por outro lado, representantes da prefeitura, da população e pesquisadores 

entrevistados reconhecem que a maior parte dos ambulantes está neste tipo de ocupação por 

necessidade. 

Sobre a retirada em si, os camelôs apontaram violência e falta de diálogo por parte 

do poder público municipal. Já a prefeitura alegou o contrário, dizendo que o uso da força 

só aconteceu depois de esgotadas as negociações e que teve que cumprir uma determinação 

judicial. Já as manifestações dos camelôs nas ruas do centro foram criticadas pela maioria 

da população, lojistas e pela prefeitura, devido os transtornos causados nas vendas e no 

trânsito. 

De uma forma geral, percebeu-se que a maioria dos discursos adotados pelos 

entrevistados (ou que vieram a público após edição jornalística) associou a figura do 

trabalhador ambulante à desordem pública. Nossa hipótese é que isso se deve à influência 

da concepção burguesa e liberal de esfera pública. Como lembra Habermas (2003), a 

formulação clássica nesse sentido se dá na doutrina kantiana do Direito, onde para ser 

cidadão é necessário preencher alguns critérios de admissão, como ser proprietário e ter 

formação cultural. Essa interpretação chegou ao senso comum dos dias de hoje e os 

ambulantes tendem a ser interpretados negativamente, já que não se encaixariam neste 

perfil. Como explica Habermas: 

(...) os não-proprietários estão excluídos do público das pessoas privadas 
politicamente pensantes. Neste sentido, eles também não são cidadãos, 
mas pessoas que, com talento, esforço e sorte, podem tornar-se algum dia 
cidadãos: até nova ordem, são meros companheiros que gozam da 
proteção das leis, sem poderem eles mesmos fazê-las. (HABERMAS, 
2003, p. 128 e 135) 

 

Os protestos de ambulantes no centro de Belém, portanto, não teriam legitimidade, 

já que transgridem a ordem natural da sociedade, que teria seu ápice na sociedade burguesa, 

segundo Kant. Vale lembrar, no entanto, que essa associação entre burguesia e humanidade, 
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formulada por Kant, foi descontruída por Hegel e Marx, que mostraram o caráter ideológico 

da esfera pública burguesa. Esta, assim, não significa igualdade de oportunidades, mas 

dominação de classe através de uma razão coercitiva. 

A lógica liberal, portanto, chegou até o senso comum, transferindo para o 

trabalhador informal a responsabilidade dos problemas de uma economia que não consegue 

qualificar profissionais e inseri-los no setor formal, como demonstrou Sena (2002). A 

pesquisadora afirma que a economia brasileira passa por um momento de reestruturação 

produtiva, saindo da ênfase na indústria e indo em direção ao setor terciário. Ocorre que 

para o trabalhador ser inserido no setor de serviços, ele precisa de qualificação formal e o 

poder público não tem conseguido dar respostas neste sentido. Prova disso é que 44% dos 

ambulantes do centro comercial não completaram o ensino fundamental, como aponta a 

pesquisa “Desenho Socioeconômico da população de ambulantes que pratica o comércio 

informal no Centro Histórico de Belém” realizada em 2007 pela Secretaria Municipal de 

Economia, Secon. 

Portanto, a partir das consultas às matérias, constatou-se que a cobertura jornalística 

deu mais ênfase aos discursos proferidos no calor dos acontecimentos. As edições ficaram 

mais centradas na publicação de notícias e deram pouco espaço às reportagens (gênero mais 

apropriado ao aprofundamento da informação). Isso demonstra que o leitor, ao acompanhar 

os fatos, teve acesso ao processo de desocupação, mas sem ter em mãos o conjunto de 

informações necessárias para uma reflexão mais abrangente acerca do tema.  

No próximo artigo deste projeto de pesquisa faremos o mapeamento das vozes 

presentes nas matérias jornalísticas sobre a desocupação da avenida Presidente Vargas. 

Vale dizer que partimos da compreensão de que o discurso jornalístico é altamente 

polifônico, pois por ele circulam diversas vozes, como “a das fontes, do jornalista indivíduo 

e do jornalista-instituição, quando o texto não é assinado” (BENETTI, 2008).  
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