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A StreetNet Internacional estima que podem ser mais de 
100 mil os vendedores de rua e comerciantes informais 
sul-africanos que perderam seus meios de subsistência 
durante a Copa do Mundo, retirados à força ou banidos do 
comércio nas áreas em torno dos nove estádios e áreas de 
exibição do evento.

Estes camelôs e comerciantes informais vêm de algumas 
das comunidades mais pobres de seus municípios, sendo a 
grande maioria representada por mulheres, cuja intenção 
é levar uma vida honesta, manter o sustento da família, 
alimentar e educar seus filhos. Muitas vendedoras de rua 
trabalham sete dias por semana, numa rotina exaustiva de 
12 a 14 horas de trabalho, que rende de 150 a 200 rands por 
dia – equivalente a 36 e 48 reais*. Com essa quantia, elas 
pagam o transporte para o trabalho, as taxas de licenças 
municipais e instalações de armazenagem de mercadorias 
ou guardas noturnos, também informais.

A campanha Cidades de Classe Mundial para Todos foi 
lançada em 2007 pela StreetNet Internacional e outras 
organizações que apóiam cidadãos urbanos carentes, 
inclusive moradores de favelas, migrantes, comunidades 
de refugiados e trabalhadores do sexo. Com a Copa do 
Mundo na África do Sul, em 2010, o objetivo da campanha 
é criar uma conscientização mundial sobre a urgência de 
se repensar o planejamento urbano e a organização de 
serviços, apoiando ativamente as necessidades e interesses 
dos trabalhadores que participam da economia informal. A 
campanha visa dar suporte às demandas dos vendedores 
de rua, às autoridades municipais e nacionais, além de 
estabelecer fóruns de negociação municipal.

prefácio

StreetNet Internacional e a Campanha Cidades  

de Classe Mundial para Todos

O que você diria para os vendedores de rua do Brasil, onde acontecerá  
a próxima Copa do Mundo? 

 Eles devem agir antes da Copa do Mundo! Aqui, 
nós soubemos só agora, pouco antes do início da 
Copa, sobre nossas condições – o que estamos 
autorizados a fazer ou não. Eles precisam fazer  
com que ouçam suas vozes antes que as coisas 
sejam decididas.
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Na África do Sul, a campanha convidou o Comitê Local 
Organizador da Federação Internacional de Futebol 
Associado (FIFA) e os governos municipais das nove 
cidades sul-africanas a repensar a política de criação 
de zonas de exclusão ao redor dos Fan Parks – locais 
que servem de pontos de encontro para os torcedores 
assistirem aos jogos – e estádios, a fim de promover 
oportunidades para os comerciantes informais. Alguns 
municípios responderam, especificamente a Cidade do 
Cabo, Mbombela e Joanesburgo. Entretanto, no geral, 
é evidente que o trabalho de camelôs e comerciantes 
informais foi prejudicado.

StreetNet Internacional argumenta que a FIFA e o 
Comitê Local Organizador devem reconhecer sua 
responsabilidade pela perda de renda dos camelôs e 
comerciantes informais durante a Copa do Mundo. No 
mínimo, 0,7% dos lucros da Copa do Mundo devem ser 
direcionados para o desenvolvimento de programas que 
auxiliem os vendedores de rua das nove cidades, os quais 
devem ser elaborados em conjunto com as organizações 
representativas dos camelôs.

Para a próxima Copa do Mundo, em 2014, no Brasil, 
os camelôs não devem ser excluídos e ter sua renda 
prejudicada. Os trabalhadores informais precisam ser 
integrados no planejamento e suporte, de maneira que 
a Copa do Mundo represente contribuições duradouras 
para o desenvolvimento urbano e ajude verdadeiramente 
no projeto de criação das Cidades de Classe Mundial para 
Todos.

Pat Horn
Coordenadora da StreetNet Internacional
Junho 2010

Este livro reúne entrevistas com vendedoras 
de rua e faz parte da campanha Cidades 
de Classe Mundial para Todos, organizada 
pelo StreetNet Internacional e outros 
parceiros. A campanha aborda os 
problemas enfrentados pelos vendedores 
de rua, os quais não chegaram a um acordo 
justo com as organizações responsáveis 
pela Copa do Mundo. Enquanto o governo 
da África do Sul e a FIFA afirmavam que 
a Copa beneficiaria a todos, na prática, 
muitos vendedores descobriram que 
seriam excluídos dos Fan Parks e das zonas 
de exibição. A StreetNet visa contribuir 
com o reforço das organizações de 
vendedores de rua e criar mecanismos que 
obriguem os municípios a consultar esses 
trabalhadores informais sobre quaisquer 
planos que causem impacto em suas vidas. 
As entrevistas têm o objetivo de incitar 
uma melhor compreensão sobre a vida 
dos camelôs, como se relacionam com as 
organizações de  vendedores de rua, suas 
percepções sobre a Copa do Mundo e o 
que pensam em relação às autoridades 
locais.

A maior parte das entrevistas envolve 
membros da Associação de Vendedores 
de Rua Nelson Mandela (Nelson Mandela 
Bay Street Vendors Association – NMBSVA), 
organização que visa unir os vendedores 
de rua por melhores condições de trabalho 
e reforçar a sua capacidade de defesa dos 
direitos com uma voz forte e unida.

As entrevistas foram realizadas e transcritas 
por Maria Hedman, estagiária da StreetNet 
Internacional. Em alguns dos relatos, 
Xhosa foi a língua utilizada e o intérprete 
responsável foi Nomakhosazana Tyatya. 
São dez entrevistas, realizadas entre 24 de 
abril e 4 de junho de 2010, antes da Copa 
do Mundo. Todas ocorreram em Porto 
Elizabeth, com exceção daquela realizada 
em Pretória. O roteiro das perguntas pode 
ser encontrado no Anexo 1.

sem nós!
Nada para nós
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Entrevista com

Mama Majola

nascida em 1962

sul-africana

língua Xhosa

Mama Majola é a presidente da 
Associação de Vendedores de Rua 
Nelson Mandela (NMBSVA). Mama 
tem uma banca no centro de Porto 
Elizabeth, perto da praça de táxis. 

 Acordo por volta de 4h todas as manhãs 
e pego um táxi de casa, na favela, 
para o mercado, onde chego por volta 
das 5h. Depois de fazer as compras 
no mercado, vou para a minha banca. 
Trabalho seis dias por semana, de 
segunda a sábado, e aos domingos vou 
à igreja. 

 A venda na rua é minha atividade 
em tempo integral, não tenho outro 
emprego. A maior parte do que vendo 
são doces, legumes, frutas e cigarros. 
Vendo mais ou menos as mesmas coisas 
diariamente.

 Tenho três filhos com idade suficiente 
para cuidar de si mesmos e todos 
frequentam a escola.

 Num dia comum, ganho em média de 
300 a 400 rands, às vezes menos e às 
vezes mais, mas nunca mais de 500 
rands. Eu diria que os melhores dias 
são os quentes e ensolarados. Em dias 
chuvosos, as pessoas correm e entram 
direto nos táxis. Não tem negócio.

Experiências, dificuldades e mudanças 
desde que Mama Majola iniciou suas 

vendas na rua:

 Quando eu comecei a venda nas 
ruas, em 1993, foi muito difícil porque 
o município não nos queria aqui. A 
Agência de Desenvolvimento Mandela 
Bay (Mandela Bay Development 
Agent – MBDA) levava todas as nossas 
mercadorias e nos perseguia, não 
apoiava os vendedores de rua de 
forma alguma. Mas as coisas mudaram 
muito desde então. Quando a MBDA 
nos perturba, podemos recorrer ao 
Sindicato Municipal de Trabalhadores 
Sul-Africanos (South African Municipal 
Workers’ Union – SAMWO, que se 
localiza a poucos metros da banca 
de Mama Majola), ou mesmo ao 
StreetNet. Ambas as associações têm 
nos apoiado muito, nos ajudam em 
situações de dificuldade. A Associação 
de Vendedores de Rua Nelson Mandela 
(NMBSVA), da qual sou presidente, está 
se formando aos poucos com o apoio 
da StreetNet. Nós participamos da 
oficina antixenofobia promovida pela 
StreetNet.

 É preciso ter uma licença do município 
como permissão para o comércio aqui, 
além de uma outra licença da MBDA, 
que é uma agência do município. No 
momento, não tenho a autorização 
da MBDA, já que a agência tem seus 

favoritos, só dão autorização a quem 
gostam. Mas, como eu disse, se 
acontecer alguma coisa aqui, eu posso 
ir direto ao SAMWO ou entrar em 
contato com a StreetNet, e a MBDA 
não pode fazer nada contra nós. Agora 
que temos a nossa própria associação, 
também podemos proteger os nossos 
camelôs.

 A maioria dos vendedores de rua 
não tem abrigos, e aqueles que têm, 
em grande parte, são da MBDA. 
Isso acontece porque os vendedores 
membros da MBDA pagam 25 rands 
por mês pelo abrigo, enquanto os que 
não são membros pagam 50 rands por 
mês.

Mama Majola sustenta sua família com a 
renda do comércio informal:

 Tenho três filhos, quatro irmãos e 
minha mãe como dependentes da 
minha renda. É muito difícil. Eles 
estão desempregados e eu tenho 
que sustentar a todos. Tentei montar 
uma banca aqui para o meu filho, mas 
a MBDA não concordou, alegando 
que não querem mais de um membro 
de cada família fazendo comércio na 
mesma área. Eu sou a única que pode 
vender aqui, enquanto tenho muita 
gente para sustentar em casa. Estamos 
lutando em busca de renda.

 Em relação ao clima, quando está frio e 
chuvoso, preciso de plástico para cobrir 
as mercadorias e uso papelão para me 
cobrir. Se eu não fizer isso, passo o dia 
inteiro molhada.

 No que diz respeito aos criminosos 
e ladrões, me sinto bastante segura 
por causa dos motoristas de táxi nas 

proximidades. Os chamo quando algo 
acontece e eles me protegem. 

 Já sofri dois assaltos no caminho de 
casa para o trabalho. Levaram todo o 
meu dinheiro e mercadorias. Não estou 
satisfeita com a polícia porque eles 
não fazem nada quando coisas assim 
acontecem, não dão assistência alguma. 
Confio mais nos taxistas.

 Costumo trabalhar de manhã cedinho 
até  umas 18h, às vezes 19h. A razão 
de ficar mais é porque vendo para os 
seguranças que normalmente acabam o 
expediente neste horário.

 À noite guardo as mercadorias num lava 
rápido próximo daqui. Antes, eu morava 
na cidade, conhecia o proprietário da 
casa e não precisava pagar aluguel, só 
eletricidade e água. Nessa época, eu 
estava perto do trabalho e guardava as 
mercadorias em casa mesmo, e também 
guardava as mercadorias de outros 
camelôs. Quando o aluguel começou a 
ser cobrado, eu não tinha como pagar 
e precisei me mudar para longe, onde 
estou mais sujeita a assaltos. Não é 
seguro deixar minhas mercadorias no 
lava rápido, mas não tenho opção.

Como você se sente em relação à Copa do 
Mundo?

 Não me sinto bem em relação à Copa 
do Mundo. Esse evento está levando 
o comércio para longe das ruas e as 
regras da FIFA excluem os vendedores 
de rua: não estamos autorizados a 
vender no estádio e nem por perto 
deles. Eu sinto que os vendedores de 
rua não têm um papel na Copa do 
Mundo, a Copa não é para nós. Não 
me importo se a Copa do Mundo nunca 



8 |  www.streetnet.org.za

mais acontecer aqui, porque não nos 
beneficia em nada. Posso vender meus 
produtos aqui na minha banca, mas não 
tenho vantagem, já que é muito longe 
do estádio. Os turistas ficam em torno 
do estádio, não aqui. Não me permitem 
chegar mais perto do estádio e isso é 
muito triste para mim. 

Como as autoridades locais tratam os 
vendedores normalmente e durante a 
preparação para a Copa do Mundo?

 O município não está fazendo nada para 
melhorar nossa situação, nem sequer 
respondeu à petição que enviamos no 
dia 24 de março, quando fizemos uma 
marcha por melhores condições de 
trabalho. Por outro lado, o SAMWO tem 
ajudado ultimamente. Eu fui ao SAMWO 
e eles têm sido bons para nós, eles nos 
ouvem e nos disseram que vão nos apoiar 
quando precisarmos. A Sanco também 
tem colaborado com a formação de nossa 
associação, bem como a StreetNet.

 A Copa de 2010 faz as pessoas pobres 
ainda mais pobres. Só quem é rico pode 
se beneficiar desta Copa do Mundo. 
Para melhorar a situação dos camelôs, eu 
gostaria de ver a nossa associação tendo 

um representante no município. Além 
disso, as coisas seriam muito mais fáceis 
se a NMBSVA tivesse um escritório.

 Temos pedido abrigos e contêineres, 
onde possamos deixar as mercadorias, 
mas os vereadores só os fornecem para 
parentes e amigos, não para todos. Isso 
significa que a maioria de nós, camelôs, 
é injustiçada. Se os requerimentos 
passassem pela associação, seria melhor. 
Eles não estão trabalhando o suficiente 
pelos camelôs.

Como seria a situação dos sonhos da Mama 
Majola?

 Segurança municipal, um escritório 
nosso e um bom relacionamento com 
o prefeito! Precisamos de uma atenção 
especial quanto aos abrigos e segurança. 
Um bom relacionamento e apoio do 
município tornariam nossa vida muito 
mais fácil. 

Esperanças e expectativas em relação à 
associação NMBSVA:

Eu ficaria feliz em ver todos os camelôs 
unidos, com camisas e cartões de 
identificação. Queremos trabalhar em 

condições melhores para que nossas 
vidas progridam.

Se você pudesse falar com o Sr. Joseph 
Blatter, presidente da FIFA, em Zurique, na 
Suíça, o que você diria a ele? 

 Se eu tivesse a chance de falar com 
ele, pediria para me explicar a decisão 
de não nos envolver na Copa desde o 
início. É muito errado. A comunidade 
da África do Sul como um todo 
também é constituída por pessoas 
pobres, inclusive os camelôs, e somos 
a chave da África do Sul. A maioria 
dos sul-africanos está fora do que a 
FIFA faz aqui. Não nos envolver é a 
razão pela qual eu sinto que a Copa do 
Mundo não é para nós, pessoas pobres. 
 

O que você diria para os vendedores de 
rua do Brasil, onde acontecerá a próxima 
Copa do Mundo? 

 Aconselharia a formar uma associação, 

porque com uma associação há maiores 
chances de participar das decisões e 
processos que organizam a Copa do 
Mundo. Infelizmente, começamos a 
nossa associação muito tarde e agora 
parece que não podemos mais fazer 
parte dos processos. 
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Eu sinto que os vendedores de 

rua não têm um papel na Copa  

do Mundo
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Entrevista com  

Sra. Thelma
54 anos

sul-africana

língua Xhosa

Sra. Thelma é uma trabalhadora 
informal que tem abrigo no centro de 
Porto Elizabeth, na rua do shopping 
Govan Mbeki. É membro da Associação 
de Vendedores de Rua Nelson Mandela 
(NMBSVA). 

Como é um dia comum em sua vida como 
vendedora de rua?

 Acordo às 5h da manhã e, antes 
de qualquer coisa, vou ao mercado 
comprar mercadorias para vender 
na rua. Normalmente, chego aqui 
na minha banca cerca de 9h40. Levo 
meia hora no caminho de casa até o 
mercado e mais uma hora do mercado 
até a minha banca. Vendo frutas, 
legumes, doces e cigarros.

 Tenho quatro filhos. Um deles tem 8 
anos, o outro está com 13, e os mais 
velhos têm 20 e 24 anos. Apenas o 
meu filho mais velho trabalha. Ele tem 
uma licença particular para vender 
eletricidade, às vezes trabalha como 
segurança e também tem uma carta de 
condução. Me orgulho dele. Os de 8 e 
13 anos vão para a escola.

 Trabalho seis dias por semana, menos 
aos domingos. Eu não tenho qualquer 
outro trabalho além de vender na rua. 
Minha renda diária é de 200 rands – às 
vezes um pouco mais e às vezes menos. 
Num dia bom, ganho 200 rands e, num 

dia ruim, menos de 100 rands. Depende 
do tempo e se é um dia movimentado 
ou não. Geralmente é melhor no final 
mês.

Quando você começou a venda na rua?

 Ah, há muito tempo! Nos anos 1980. 
Quando saí da escola, fiz um curso de 
informática e outro de enfermagem, 
mas não encontrei trabalho. Agora, não 
quero mais. Prefiro ser uma vendedora 
de rua, gosto de trabalhar por conta 
própria ao invés de trabalhar para 
outra pessoa. Vendo sempre em Porto 
Elizabeth, mas não exatamente no 
mesmo local.

O que mudou desde que você começou?

 Na época em que eu comecei, éramos 
expulsos, o governo não queria que 
vendêssemos aqui nem em lugar 
algum. Mas depois da libertação de 
Mandela, as coisas mudaram muito. 
Tenho uma autorização da prefeitura 
para vender aqui e posso vender 
livremente, sem problemas. É muito 
melhor do que antes.

 Eu sou a única camelô em minha 
família. Estamos passando por 
dificuldades com a renda, porque, no 
momento, não há negócio. As pessoas 
não estão trabalhando, então não têm 
dinheiro para comprar e são muitos 

camelôs, há uma grande concorrência 
que diminui a renda de todos. Tem 
gente demais aqui e eu acho que é 
uma das razões pelas quais está tão 
difícil agora. Nesse sentido, era melhor 
antes, dava mais dinheiro. As pessoas 
não pensavam em ser camelôs, mas 
o desemprego no país trouxe muitos 
trabalhadores para as ruas, pois não há 
outra opção.

Você se sente segura trabalhando na rua?

 Não acho que a segurança seja um 
problema nesta parte da cidade. Me 
sinto segura, aqui na rua tem muita 
gente o tempo todo. Já presenciei 
inúmeros assaltos, mas não fizeram 
nada comigo. Vejo uma legião de 
ladrões impertinentes assaltando as 
pessoas que andam na rua, mas eles 
não roubam os camelôs. Talvez seja 
porque vendo frutas.

 Eu confio na polícia sul-africana agora... 
Antes da liberdade de Mandela, era 
mais difícil. Apesar disso, não gosto 
de vender à noite porque, conforme 
vai escurecendo, os roubos vão 
aparecendo. Não me sinto nada 
confortável quando preciso ir tarde 
pra casa, fico com medo. Por isso, vou 
embora em torno de 17h30.

 À noite, guardo minhas mercadorias 
aqui no contêiner que fica perto da 
banca. Tenho um cadeado e é seguro, 
já que a maior parte da mercadoria 
são frutas. Para quem vende produtos 
caros, é arriscado: os ladrões arrombam 
o contêiner e levam as coisas mais 
caras. É perigoso pra eles, mas não pra 
mim. Mesmo quando arrombam, não 
querem saber de frutas.

Como você se sente em relação à Copa do 
Mundo?

 O município prometeu que iríamos 
conseguir muito dinheiro com a vinda 
da Copa do Mundo. O governo disse 
que todos ficariam mais ricos com a 
Copa. Nos prometeram que durante a 
Copa do Mundo teríamos mais dinheiro 
e tudo seria melhor, mesmo para os 
camelôs. Quero que o evento comece 
para que possamos ver se é verdade.

 Mas nem o governo nem a comissão 
da FIFA pensaram nos camelôs. Só 
se preocuparam em posicionar quem 
já tem muito dinheiro para vender 
no estádio, desconsiderando os 
camelôs. A Coca-Cola tem espaço lá, 
mas os camelôs não. Há comentários 
sobre proibir que fiquemos por perto 
do estádio também. Eles não nos 
consideraram.

 Os estrangeiros vão andar para 
cima e para baixo, conhecendo a 
cidade.  Algumas pessoas não estão 
interessadas em ir ao estádio. E eu 
acho que essas pessoas com dinheiro 
vão consumir nossos produtos. Então, 
talvez eu não deva me preocupar tanto 
por não poder ir ao estádio.

O que você acha que deve ser feito para 
melhorar a situação dos camelôs?

 Se o governo pudesse nos apoiar com 
ajuda financeira, mesmo que fosse 
apenas duas vezes por ano, seria 
bom. Do jeito que está agora é muito 
difícil, porque não há compradores 
suficientes e eu estou sofrendo com 
as dificuldades de ter pouco dinheiro. 
Deviam nos apoiar com fundos. Eu 
não digo que eles precisam nos ajudar 
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44 anos

sul-africana

língua Xhosa

Mama Ilundas é membro da Associação 
de Vendedores de Rua Nelson Mandela 
(NMBSVA). Ela tem sua banca no centro 
de Porto Elizabeth, napraça de táxis, 
onde vende verduras, frutas e nozes.

Como é um dia comum em sua vida como 
vendedora de rua?

 Levanto às 5h para ir ao mercado 
comprar minhas mercadorias e, por 
volta das 8h, estou aqui. Entre 16h e 
16h30, a Agência de Desenvolvimento 
Mandela Bay (MBDA) avisa que 
devemos ir embora. Eles dizem que eu 
só posso usar o espaço dentro de uma 
linha vermelha marcada no chão. É um 
espaço bem pequeno. Trabalho seis 
dias por semana, de segunda a sábado.

 Sustento meus dois filhos, de 11 e 22 
anos. Eu ganho em torno de 350 rands 
por dia, às vezes 150 rands. Consigo 
cuidar dos meus filhos com esse 
dinheiro, mas nem sempre é fácil. O 
preço das mercadorias está muito alto 
ultimamente, não sei porquê. Eu não 
quero que meus filhos fiquem aqui... 
quero que eles estudem.

 Adoro a organização de vendedores de 
rua! Se algo ruim acontece, vou até a 
Mama Majola (presidente da NMBSVA). 
Tenho a autorização, mas a Agência de 
Desenvolvimento Mandela Bay ( MBDA 
às vezes a tira de mim porque não 
querem camelôs na praça de táxis.

 Sou feliz por ser camelô, não sei o 
porquê... Mas a MBDA nos trata muito 
mal. Eles tomam as nossas coisas, 
levam o carrinho que eu tenho aqui, 
levam a minha autorização. Fica um 
mau cheiro por causa da água ruim 
daqui e a MBDA vive nos rodeando e 
reclamando.

 Desde que me tornei um membro da 
associação, minha vida mudou. Eu 
sei que se alguém tentar roubar as 
minhas coisas, vou ter apoio de todos 
os outros membros. Antes disso, a 
MBDA costumava levar minhas coisas 
sem nunca devolver. Por que eles fazem 
isso? Agora me sinto mais segura com 
a associação, por isso a adoro.

Você se sente segura trabalhando na rua?

 Aqui não é seguro. Na semana 
passada, por exemplo, houve uma 
greve aqui perto e a polícia, com raiva, 
estava atirando balas de borracha. Sou 
medrosa, fujo se perceber qualquer 
bandidagem... vou para as lojas e 
permaneço por lá. Em 2007, seis 
homens vieram em minha direção 
quando eu estava indo pra casa. Me 
obrigaram a dar todo o dinheiro que eu 
tinha: 1.500 rands. Eu confio na polícia, 
ligo pra eles se algo do tipo acontece.

 Deixo minhas mercadorias em um 
contêiner próximo daqui durante a 
noite. Eu não tenho cadeado, mas 

Entrevista con  

Mama Ilundas
mensalmente, não acho que isso seja 
possível, mas colaborar um pouco que 
seja, umas ou duas vezes por ano.

Pensamentos sobre a Associação de 
Vendedores de Rua Nelson Mandela 
(NMBSVA):

 Faço parte da NMBSVA. Me associei 
porque às vezes ainda há quem abuse 
de nós. Sendo associada, você sabe que 
tem quem lute por você se algo ruim 
acontece. Podemos ir lá e fazer o relato 
juntos.

 A associação deve exigir que o município 
nos ajude com fundos. Que nos ajude 
de verdade, porque pagamos abrigos e 
licenças ao município.

Se você pudesse falar com o Sr. Joseph 
Blatter, presidente da FIFA, em Zurique, na 
Suíça, o que você diria a ele?

 Eu pediria que o governo e a FIFA não 
nos excluam na próxima vez em que 
qualquer coisa acontecer aqui. Como 
camelôs, fazemos parte do que quer 
que eles decidam realizar, portanto 
eles devem nos chamar e perguntar 
se concordamos e se nós podemos 
acompanhar tais decisões. Eles não 
podem decidir sozinhos.

O governo e o Comitê da FIFA 

não consideraram os camelôs
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pagamos entre 5 e 10 rands para que as 
crianças de rua cuidem dele para nós.

Como você se sente em relação à Copa do 
Mundo?

 Fico contente que a Copa do Mundo 
venha até nós, mas eu não tenho 
ingressos para ir ao estádio. Sou uma 
amante do futebol há muitos anos! 
Mas este ano o dinheiro tem sido muito 
pouco e não posso pagar por um 
ingresso.

 Nós lutamos para que o município nos 
permita beneficiar da Copa do Mundo, 
mas nunca ouvi nada deles sobre isso. 
Eu não sei o que estão dizendo sobre 
nós.

 Acho que a Copa do Mundo pode me 
beneficiar um pouco, economicamente, 
mas o evento realmente não é para 
os pobres, é mais para os mais ricos. 
Eu quero ir ao estádio vender, porque 
quero e preciso de dinheiro! Nós 
assinamos um formulário relacionado 
a isso, mas ainda não sei se posso ir ao 
estádio ou não.

Como a vida dos camelôs pode ser 
melhorada?

 Eu quero ter um contêiner e acho que 
agora, com a associação, poderemos 
exigir melhores condições. Não quero 
briga, só quero que pressionemos o 
município.

Se você pudesse falar com o Sr. Joseph 
Blatter, presidente da FIFA, em Zurique, na 
Suíça, o que você diria a ele?

 Em primeiro lugar, eu o cumprimentaria. 
Então, diria a ele que nós, camelôs, 
queremos ter espaço nos estádios. 
Queremos ser amigos dele agora e 
mesmo depois de 2010.

O que você diria para os vendedores de 
rua do Brasil, onde acontecerá a próxima 
Copa do Mundo? 

 Eu adoraria ir pra lá! Quero dizer a eles 
que gostaria de conhecer o país onde 
moram.

Entrevista com  

Mama Nokuthula

52 anos

sul-africana

língua Xhosa

Nokuthula Dlanga tem uma banca no 
centro de Porto Elizabeth, na praça de 
táxis. Ela vende frutas, verduras, doces e 
chapéus de tricô que ela mesma produz. 

 Num dia normal, acordo às 5h pra ir 
ao mercado comprar mercadorias. 
Depois das compras, venho aqui para 
a minha banca. Chego por volta das 
8h. Trabalho todos os dias, menos 
domingo, quando vou à igreja. Eu não 
tenho outro emprego e comecei a 
vender aqui em 1997.

 Tenho duas filhas e três netos. Quatro 
deles dependem do meu rendimento. 
Um dos meus netos tem 8 anos e vai 
para a escola, os outros dois têm idade 
o suficiente para se cuidar enquanto eu 
estou trabalhando, mas eles não têm 
emprego. Sofremos com a pouca renda 
– ganho entre 100 e 150 rands por dia.

 As sextas e segundas-feiras são os 
melhores dias da semana, nos quais 
geralmente ganho mais. Quarta-
feira quase não dá dinheiro, às vezes 
consigo vender só 50 rands o dia 
inteiro. Não sei por que as pessoas 
compram mais às segundas e sextas-
feiras. 

Que mudanças você nota desde que 
começou a venda nas ruas? 

 Todos os produtos estão muito mais 
caros desde o ano 2000. Antigamente 
era mais barato... agora quase não 

ganhamos dinheiro.

 Com respeito ao governo local, 
eles não fazem nada por nós! Mas a 
associação vai pressionar o governo, 
eles precisam fazer algo por nós. A 
MBDA nos trata muito mal! A MBDA 
não dá a licença pra ninguém! Eu não 
tenho uma licença e gostaria de ter... 
me sentiria mais segura, mas eles não 
me dão. Provavelmente porque eu 
vendo perto da praça de táxis e eles 
não querem a gente aqui.

Você é membro de alguma associação?

 Sou membro da NMBSVA, a associação 
de Mama Majola. Estou com eles há 
seis meses. Eu acho que a associação 
deve fazer exigências de melhores 
condições de trabalho para nós, 
vendedores de rua, ao município. Não 
é fácil para nós.

 Antes de me juntar à associação, eu 
estava sob ameaça da MBDA. Entrei 
para a associação porque acho que é 
importante ter uma organização para 
os camelôs. Assim, quando precisarmos 
de algo, somos um grupo que se 
ajuda. O governo tem que mudar, 
eles precisam nos oferecer melhores 
condições. Não queremos que a MBDA 
nos controle, isso quem deve fazer é a 
StreetNet e associação de vendedores! 
É bom que o governo tenha alguma 
rede conosco, mas não queremos a 

Desde que me tornei um membro  

da associação, minha vida mudou
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Entrevista com  

Mulher de Zimbabué

Pretória

Ela tem medo e prefere ficar no 
anonimato, e por isso não fornecemos 
aqui o seu nome nem imagem. A mulher 
de Zimbabué tem uma banca no centro 
de Pretória, onde ela, sua irmã e sua 
filha vendem produtos para os cabelos e 
bolsas de couro.

 Sou vendedora de rua há três anos 
aqui em Pretória. Eu trabalho todos os 
dias, de segunda-feira até domingo... 
todos os dias. Venho pra cá às 8h30 e 
vou embora por volta das 19h. Moro 
bem perto daqui, por isso não levo 
muito tempo de casa até a banca.

 Venho todos os dias, mas ainda assim o 
trabalho não rende dinheiro suficiente. 
Não sei qual é o problema, mas o 
ano passado foi muito melhor do que 
este. Eu não tenho escolha além de 
trabalhar aqui, mas o dinheiro é muito 
pouco. Nós tentamos vender, mas não 
somos bem-sucedidas.

 Deixo as mercadorias no 
estacionamento, ao lado da minha 
banca. Temos um contêiner lá e posso 
trancá-lo. É seguro.

Você se sente segura trabalhando na rua?

 Eu não me sinto segura nas ruas. As 
pessoas andam ao redor nos dizendo 
o tempo todo que somos estrangeiras 

e que não somos permitidas aqui, 
que devemos voltar ao nosso país. 
Acho que eles dizem isso a todos os 
estrangeiros, não só pra mim e minha 
irmã. Falam muito mal e não querem 
saber de estrangeiros, querem só os 
sul-africanos aqui. Eles estão com 
muita raiva, mas até agora não usaram 
violência física, só reclamaram.

 Penso que também pode ser inveja, 
porque a maioria dos sul-africanos está 
vendendo frutas e legumes, enquanto 
nós podemos vender produtos mais 
caros. As pessoas que têm inveja do 
que temos não nos querem aqui.

 Sobre a autorização, nós tínhamos um 
documento do município, mas isso 
faz muito tempo e agora as coisas 
mudaram. Vendemos na rua sem 
documento algum e ainda temos 
permissão de vender aqui, mesmo sem 
ele, mas agora estou um pouco mais 
preocupada do que antes.

 Ficamos perto do shopping e quando 
chove vamos pra lá, porque o nosso 
abrigo não é bom o suficiente.

Você está satisfeita sobre como o 
município trata vendedores de rua?

 Nós nunca fomos expulsas ou qualquer 
coisa assim, pois somos permitidas 
aqui. O povo nas ruas é que não quer 

MBDA.

Você se sente segura trabalhando na rua?

 Não me sinto segura aqui. Passo frio 
quando está chovendo e ventando e 
tomo sol quando está quente. Não 
tenho proteção, apenas a tábua com as 
minhas coisas.

 Sobre os bandidos, não tenho medo 
porque os taxistas cuidam de nós. Se 
alguma coisa acontece, eu chamo a 
polícia para me ajudar, mas antes de 
tudo eu chamo os motoristas de táxi.

 Alugo um contêiner no lava rápido 
por 100 rands ao mês, onde guardo as 
minhas mercadorias durante a noite. 
É trancado e também tem alguém lá 
cuidando dele. Não é seguro deixar as 
mercadorias em outro lugar. Tem gente 
que dorme perto dos contêineres e, 
sem ninguém pra proteger, não sobra 
nada no dia seguinte, comem tudo. 
Aconteceu comigo duas vezes de pagar 
para que cuidem das coisas e comerem!

Como você se sente em relação à Copa do 
Mundo?

 Quero conseguir uma renda por meio 
da Copa do Mundo, porque preciso. O 
município prometeu bons negócios e 
dinheiro durante a Copa, mas para isso 
o município tem que fazer algo por nós. 
Não acho que o evento me beneficiará 
se eu vender só aqui. Ficarei muito feliz 
se o município puder fazer algo, nos 
permitindo vender em bons lugares. Eu 
quero estar ao redor do estádio. Se eu 
conseguir vender por lá, poderei me 
beneficiar da Copa do Mundo.

O que você acha que deve ser feito para 
melhorar a situação dos camelôs?

 Eu quero um local de venda que seja 
garantido e bom. E quero um governo 
que apóie os vendedores de rua. Eu 
não tenho dinheiro, não tenho nada, e 
os vendedores de rua não fazem parte 
daqueles que se beneficiam da Copa.

Se você pudesse falar com o Sr. Joseph 
Blatter, presidente da FIFA, em Zurique, na 
Suíça, o que você diria a ele?

 Diria a ele que quero vender onde está a 
multidão de pessoas.
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As pessoas falam muito mal dos 

estrangeiros nas ruas

Entrevista com  

Mama Veronica
45 anos

sul-africana

língua Xhosa 

45 anos, sul-africana, língua Xhosa (a 
entrevista foi realizada com o auxílio da 
intérprete Nomakhosazana Tyatya)

Mama Veronica tem sua banca no centro 
de Porto Elizabeth, em Govan Mbeki 
Street, onde vende frutas e legumes.

 Trabalho seis dias por semana como 
vendedora de rua, não tenho outro 
emprego. Eu levanto às 5h, vou ao 
mercado às 6h e depois venho para 
minha banca. Vou ao mercado todas 
as manhãs e só não trabalho aos 
domingos.

 Estou na luta, pois não há 
compradores. Todos os dias perco 
dinheiro, todos os dias. Por exemplo, 
digamos que eu tenha 1.000 rands e vá 
ao mercado comprar frutas e verduras: 
o dinheiro que eu gasto não volta para 
mim. Por isso, empobreço diariamente. 
O preço do mercado costuma ser mais 
barato do que o preço pelo qual eu 
vendo, mas é difícil ganhar porque não 
há compradores. 

Onde ficam as suas mercadorias durante 
a noite?

 Durante a noite, guardo minhas 
mercadorias no contêiner do 
município. É muito bom e seguro 
porque posso trancar.

Há quanto tempo você é camelô e o que 

mudou desde que você começou?

 Sou vendedora de rua há mais ou 
menos 25 anos. É um bom tempo. 
Agora é muito diferente de quando 
eu comecei. Naquela época tinha 
negócio, agora não. Antes chegavam 
ônibus com turistas que compravam de 
nós na cidade, coisa que eu não tenho 
visto ultimamente. Os turistas não 
costumam mais vir pra cá.

 Eu também noto uma mudança 
na forma como o município trata 
os vendedores de rua. É melhor 
agora. Eles construíram salas de 
armazenagem que podemos alugar 
por 25 rands ao mês para manter 
nossas mercadorias seguras. É melhor 
agora, mas definitivamente não é bom 
o suficiente. Ainda é difícil ter que 
pagar 25 rands pela armazenagem no 
final do mês, independente de quanto 
tenhamos ganhado.

Mama Veronica fala sobre questões de 
segurança e atitudes do município:

 Não há crimes aqui, me sinto em 
segurança, mas a armazenagem 
não é segura. O município não se 
responsabiliza quando a sala de 
armazenagem é invadida por ladrões, 
mesmo recebendo nossas taxas. Caso 
seja arrombada, chamamos a polícia e 
o município ainda quer seus 25 rands, 
embora não se preocupe em consertar 

estrangeiros. Estou muito assustada 
com isso. Fala-se muito nas ruas que 
todos os estrangeiros devem ir embora 
depois da Copa do Mundo.

Como você se sente em relação à Copa do 
Mundo?

 Estou muito feliz por estar na África 
do Sul durante a Copa do Mundo. 
Acho que vou ter uma chance de me 
beneficiar, vou ao estádio. Talvez a 
Copa seja boa... Estão dizendo que vai 
ser.

 Também acho que vai ser um benefício 
econômico para nós, pois teremos 
multidões por aí e isso significa uma 
chance de aumentar a nossa renda. Os 
turistas têm dinheiro.

 Acho que os turistas gostariam de nos 
ver no estádio. Eu vou lá e eles vão 
gostar. Não vou ficar aqui durante a 
Copa do Mundo. Tenho ouvido falar 
sobre as zonas de exclusão, mas não 
sei muito sobre isso... acho que não 
será um problema vender perto do 
estádio.

Se você pudesse falar com o Sr. Joseph 
Blatter, presidente da FIFA, em Zurique, na 
Suíça, o que você diria a ele?

 Eu não tenho nada para dizer. Só quero 
ir ao estádio vender e eu vou fazer isso.

18 |  www.streetnet.org.za
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Entrevista com  

Mama Julia
60 anos

sul-africana

língua Xhosa 

Mama Julia é da favela Veerplus, em Porto 
Elizabeth, onde tem sua banca. Ela vende 
carne. Julia é membro da Associação 
de Vendedores de Rua Nelson Mandela 
(NMBSVA).

 Acordo às 4h e saio de casa logo depois 
para comprar carne na cidade. Cerca 
de 10h chego à minha banca, aqui em 
Veerplus.

 Eu só vendo carne, todos os dias. Ganho 
entre 60 e 100 rands por dia e na maioria 
deles ainda tenho carne que não foi 
vendida quando volto pra casa. Mas 
não ofereço essa carne no dia seguinte, 
compro carne fresca todas as manhãs. 
Comemos as sobras em casa. Trabalho 
sete dias por semana, inclusive aos 
domingos.

 Sou camelô há dez anos. 
Economicamente, hoje em dia é mais 
difícil do que quando comecei. Eu não 
posso me dar ao luxo de ficar em casa 
descansando um só dia, preciso da renda 
diária para sustentar a minha casa.

Desafios apontados pela Mama Julia:

 As condições de trabalho são muito, 
muito ruins, principalmente quando 
chove. Eu tenho que montar o meu 
próprio abrigo para proteger a mim 
e a carne da chuva. As condições são 
realmente pobres. O município não me 
apóia em nada, não tenho abrigo nem 

contêiner.

 Eu nunca me sinto 100% segura. Sei que 
tem muitos bandidos por aí, por isso sou 
muito cuidadosa. À noite, levo as carnes 
para casa. Minha banca é relativamente 
perto de casa, o único lugar seguro para 
guardá-las.

Como você se sente em relação à Copa do 
Mundo?

 Eu não sinto nada de positivo vindo 
da Copa do Mundo. É difícil para nós, 
camelôs... com Copa do Mundo ou sem 
Copa do Mundo, é a mesma situação de 
pobreza para mim.

 Não somos permitidos em áreas 
próximas ao estádio, por isso ficamos 
sem acesso de venda aos turistas. Eu 
não tenho contêiner para as mercadorias 
e temo pela minha segurança. Então, 
eu realmente não sinto que a Copa do 
Mundo é para mim. Não fui considerada 
na organização desta Copa. Sou 
vendedora de rua há muitos anos, 
porque não há outro emprego, e mesmo 
assim não tenho nenhuma oportunidade 
de me beneficiar do evento.

 Não tenho para onde ir. Nem me falaram 
ainda sobre a Copa do Mundo, ninguém 
me ofereceu nada. Vou ter que ficar aqui, 
porque eu ouvi que não podemos chegar 
perto do estádio. Só ouvi sobre a Copa 
do Mundo na associação. Lá, disseram 

as salas. Por isso, eu realmente não 
sinto que o município cuida da nossa 
segurança.

 Sou membro da Agência de 
Desenvolvimento Mandela Bay 
(MBDA). Estamos pagando esses 25 
rands para o município, mas não nos 
sentimos seguros, então acho que 
agora devemos reivindicar que o valor 
pago seja utilizado para o benefício 
dos camelôs. Eu não entendo pra 
onde vai o dinheiro, já que não vejo 
melhoria alguma para nós. Não 
podemos pagar só para aumentar a 
economia municipal, enquanto não 
recebemos nada em troca. Precisamos 
ver benefícios vindos do dinheiro que 
pagamos.

Como você se sente em relação à Copa do 
Mundo?

 Quer saber!? Não dá pra se sentir 
bem em relação à Copa do Mundo 
se ela não nos traz dinheiro. Tudo se 
resume ao dinheiro estes dias, certo? 
Eu realmente sinto que os ricos estão 
ficando mais ricos com a Copa do 
Mundo. E as pessoas pobres não 
podem se beneficiar como os ricos. 
Não vou ter benefícios do comércio 
durante a Copa... não mesmo.

 Nos foi pedido que preenchêssemos 
um formulário para fazer comércio nas 
áreas de movimento durante a Copa do 
Mundo, ao redor do estádio. Mas você 
sabe de uma coisa? Eu não preenchi 
esse formulário. Mesmo preenchendo 
o formulário, não há garantia de que 
vou ser autorizada a vender por lá. 
E também seria necessário pagar o 

transporte até lá todos os dias e eu não 
tenho esse dinheiro. Sairia caríssimo 
pagar o transporte de casa até o 
mercado, depois do mercado para 
o estádio, depois vir pra cá guardar 
minhas coisas à noite, e depois voltar 
para casa. Não dá pra sustentar isso. 
Então eu não vi necessidade alguma de 
preenchimento daquele formulário.

 Gostaria de sugerir ao município que 
construa contêineres para os que serão 
escolhidos para o comércio nas áreas 
próximas ao estádio, onde os camelôs 
possam guardar suas mercadorias em 
segurança. Caso contrário, o transporte 
será muito caro.

Se você pudesse falar com o Sr. Joseph 
Blatter, presidente da FIFA, em Zurique, na 
Suíça, o que você diria a ele?

 Gostaria de dizer-lhe que não estou 
nada satisfeita com a maneira que 
escolhem quem vai vender nas áreas 
ao redor do estádio. Estou certa de 
que vão escolher pessoas que já estão 
bem estabelecidas para vender lá 
e não pobres como eu. Ao invés de 
pensar em nós, camelôs, eles estão 
privilegiando as empresas já bem 
estruturadas para se beneficiar desta 
Copa do Mundo.
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Eu realmente sinto que a Copa  

do Mundo não é para mim
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Entrevista com  

Bianca
30 anos

sul-africana

língua Xhosa

Bianca mora em Motherwell, uma 
favela de Porto Elizabeth. Ela vende 
batatas fritas, castanhas, bebidas e 
frutas num ponto de táxi no centro de 
Porto Elizabeth.

 Eu moro na favela Motherwell, com 
dois primos que sustento com a 
pequena renda que consigo. Eles 
dependem da mim. Num dia sem 
movimentação, ganho em torno de 
150 rands, enquanto num bom dia 
chego a lucrar 300 rands. Fico feliz 
quando recebo dinheiro suficiente. Já 
nos dias ruins, quando ganho pouco, 
me sinto insegura porque o orçamento 
pode não dar. É realmente uma luta 
semanal com a economia. Eu devo 
ganhar o suficiente para três pessoas 
e, quando não tenho o suficiente, fico 
muito preocupada.

 Segundas e sextas-feiras são os 
melhores dias, quando consigo mais 
dinheiro. Nesses dias, muita gente 
viaja para a cidade na semana e de 
volta para casa aos fins de semana.  
Acho que é por isso que o ponto de 
táxi fica mais movimentado.

 Sou vendedora há cinco anos. 
Muita coisa mudou na minha vida 
desde que comecei a venda na rua, 
especialmente em minha casa. Agora 
pelo menos tenho algum dinheiro para 
comprar as coisas que não podia ter 

quando estava sentada em casa sem 
fazer nada. Eu não esperava lucros 
quando comecei a vender nas ruas, 
apenas tinha a sensação de que seria 
muito melhor vender as minhas coisas 
do que não fazer nada. Mas agora 
as coisas mudaram, o governo tem 
dado equipamentos e contêineres 
a alguns dos vendedores para que 
não precisemos comprar essas coisas 
por nós mesmos. Na verdade, até 
hoje ainda não tenho expectativas de 
lucros, mas fico feliz por pelo menos 
obter algum tipo de renda.

Bianca é membro da Associação de 
Vendedores de Rua Nelson Mandela 
(NMBSVA):

 Entrei para a associação porque sou 
uma cidadã que está trabalhando 
como camelô e há muitas exigências 
que devemos fazer ao município. 
Por exemplo, que as pessoas 
pobres recebam subsídios. Alguns 
conseguiram, mas não o suficiente. 
E eu acho que a associação deve 
pressionar por outras oportunidades 
de emprego também. É muito difícil 
conseguir um emprego na África do 
Sul e é por isso que eu sou camelô. 
Espero que a associação possa 
fazer algo sobre a péssima taxa de 
desemprego no país, criando novos e 
melhores postos de trabalho.

que os vendedores não são permitidos 
dentro ou perto do estádio. O 
município não me procurou para dizer 
isso, não me deu qualquer informação 
sobre o que vai acontecer comigo, 
onde eu posso vender ou o que posso 
fazer com a minha banca durante a 
Copa do Mundo.

Se você pudesse falar com o Sr. Joseph 
Blatter, presidente da FIFA, em Zurique, na 
Suíça, o que você diria a ele?

 Gostaria que ele soubesse que 
esta Copa do Mundo só traz mais 
dificuldades para minha vida. Mesmo 
quando vou comprar a carne para 
vender, me dizem que há uma falta 
de estoque, por isso é muito difícil 
acreditar que vou me beneficiar nesta 
Copa do Mundo. As oportunidades são 
tiradas de mim, é muito doloroso.
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Como o município trata os vendedores 
de rua?

 Ah! Bem! Eles sempre nos tratam 
muito bem e nos informam, mas 
também há desafios. 

 A corrupção precisa ser minimizada 
e o município deve nos oferecer 
trabalho, especialmente aos jovens. 
Você vê uma quantidade enorme de 
jovens vendendo nas ruas ao invés de 
trabalharem menos precariamente. 
Eles também nos devem fornecer 
contêineres e equipamentos – 
os que cozinham, por exemplo, 
precisam de fornos e um monte de 
coisas. Nós, que vendemos bebidas, 
precisamos de uma armazenagem 
que as mantenha geladas, para 
que possamos vender bebidas 
refrescantes, e também precisamos de 
bancas apropriadas.

 Eu não tenho contêiner, mas minha 
irmã tem um e eu deixo minhas coisas 
lá durante a noite. É seguro. Eu nem 
sequer tenho uma licença, mas minha 
irmã tem e eu fico no mesmo lugar 
que ela, por isso nunca fui expulsa ou 
qualquer coisa assim.

Como você se sente em relação à Copa 
do Mundo?

 A Copa do Mundo significa muito para 
nós! O que posso dizer... Nós vamos 
recebê-la aqui, conhecer pessoas e 
aprender coisas que não sabemos 
sobre outras culturas. É uma grande 

oportunidade para a África.

 No entanto, as pessoas sempre falam 
sobre empregos quando se discute 
a Copa do Mundo, que o evento 
supostamente vai criar empregos, mas 
onde estão os empregos? Eu não sei.

 O município e o governo disseram 
que a Copa do Mundo vai beneficiar 
mesmo os pobres, mas não vejo 
nada disso depois que eles disseram 
que não poderemos vender nossos 
produtos dentro ou perto do estádio. 
Nós não teremos acesso a essas áreas. 
Eles disseram que vamos vender no 
Fan Park. Eu preenchi o formulário 
para vender no Fan Park, mas vai 
saber o que aconteceu com ele? Eu 
não ouvi nada sobre, ainda estamos 
aguardando os resultados, sendo que 
o evento será daqui apenas onze dias. 
Meu maior desejo é vender dentro 
do estádio, é lá onde todos estarão! 
Mas se eu não puder, me contento em 
vender em qualquer lugar do tal Fan 
Park.

 Eu não sei ainda se a Copa do 
Mundo pode me trazer benefícios 
econômicos porque nem ao menos 
fui informada sobre onde poderei 
vender. Não sabemos... talvez eles nos 
proíbam de ficar próximos às áreas 
mais movimentadas. É o McDonalds 
e a Coca-Cola que eles querem lá, 
esses sim são permitidos dentro do 
estádio. Foi o que alguns membros do 
município nos disseram.

Se você pudesse falar com o Sr. Joseph 
Blatter, presidente da FIFA, em Zurique, 
na Suíça, o que você diria a ele?

 Gostaria de expressar minha dor 
para ele, dizendo o quanto nos 
tratam mal. As pessoas vão vir para 
o meu país, mas como vou vê-las se 
somos expulsos das proximidades do 
estádio? Se tivermos de ficar longe, 
como poderemos aprender com eles e 
mostrar-lhes o nosso país?

O que você diria para os camelôs do 
Brasil, onde acontecerá a próxima Copa 
do Mundo? 

 Eu diria a eles que lutem por seus 
direitos.
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Quando eu comecei a venda nas 

ruas, em 1993, foi muito difícil.
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  Entrevista com  

Jenny
30 anos,

República Democrática do Congo

língua francês

Jenny tem uma banca na rua do Shopping 
Govan Mbeki, no centro de Porto 
Elizabeth.

 Tenho três filhos, com 2, 6 e 20 anos. O 
mais novo não está aqui na África do Sul, 
o que tem 6 anos frequenta a escola – 
meu marido o leva – e o de 20 já cuida 
de si mesmo.

 Normalmente, chego aqui em minha  
banca às 8h30. É bem perto de casa, leva 
cerca de dez minutos e gasto 4 rands 
com o táxi. Eu vendo diferentes tipos 
de produtos: lenços, chapéus, pulseiras, 
colares, luvas, bolsas, meias etc. Compro 
e revendo tudo o que encontro que 
possa ser interessante para as pessoas.

 O fim do mês é a melhor época para as 
vendas... chego a conseguir 500 a 600 
rands nesses dias. Também depende 
do tipo de mercadorias que eu estou 
vendendo. Às vezes as pessoas pedem 
coisas que eu não tenho, então tento 
comprar essas coisas para o dia seguinte 
ou para a próxima semana.

Há quanto tempo você trabalha como 
camelô e o que mudou desde então?

 Comecei a vender aqui em 2003 e diria 
que tudo é realmente melhor agora do 
que antes. Tem mais coisas disponíveis 
pra comprar na cidade, inclusive no 
shopping próximo daqui, por isso é 
fácil e rápido comprar os produtos que 
eu vendo. Antes eu costumava ir a um 
shopping longe do centro, era demorado 

e mais caro por causa do transporte. Eu 
também vejo uma mudança na cidade, 
que está mais movimentada e com mais 
gente interessada em comprar as minhas 
coisas. 

 Sobre as medidas do município, também 
há melhorias. Eles nos tratam muito bem 
e agora eu tenho um quiosque, onde 
eu posso guardar minhas mercadorias 
durante a noite e não preciso mais levá-
las pra algum lugar e pagar para que 
alguém cuide delas. Eu pago pelo abrigo 
e pelo quiosque, mas não é muito: são 
75 rands por mês.

Melhor e pior dia:

 O melhor dia é quando tem sol sem 
vento. É muito frio aqui, tenho que 
usar um casaco grosso pra ficar bem. O 
vento é o pior. E quando está chovendo, 
claro... porque quando chove, tenho que 
ir para casa, já que a cobertura do abrigo 
não é grande o suficiente para proteger 
minhas coisas da chuva. Às vezes eu vou 
para alguma loja e espero lá, mas só nos 
querem enquanto esperamos o tempo 
melhorar, então acho melhor ir para 
casa, mesmo que isso signifique perder 
dinheiro.

Você se sente segura trabalhando na rua?

 Sim, eu me sinto segura. Nunca fui 
roubada aqui, nunca. Isso costuma 
acontecer à noite. Não gosto de sair à 
noite, mas de dia não tem problema. 

Procuro voltar pra casa antes das 18h, 
porque mesmo no distrito central não é 
bom quando escurece.

 Tinha uma empresa de segurança do 
outro lado da rua, o que era ótimo... eu 
nunca sentia medo. Em minha opinião, a 
segurança municipal não é boa. Eles só 
dormem. Isso é tudo o que eles fazem. 
Dormir e dormir. Enquanto invadem os 
quiosques, os agentes de segurança 
estão simplesmente dormindo. Quando a 
empresa de segurança operava aqui, dava 
até pra fazer compras tarde e encontrá-
los lá cuidando da nossa segurança.

Como você se sente em relação à Copa do 
Mundo?

 Eu posso sentir que ela está aqui! Sinto 
que está bem ao meu lado! Eu tenho 
esperado pela Copa há tanto tempo 
e agora ela finalmente chegará. Estou 
realmente ansiosa. Estou tão feliz, porque 
é a primeira vez que a Copa do Mundo 
acontecerá na África e eu amo futebol. 

 Também sou uma mulher de negócios 
e espero conseguir dinheiro da Copa 
do Mundo. Ônibus cheios de turistas 
vão chegar, trabalhadores virão para a 
África para construir a Copa do Mundo e 
isso significa mais gente ganhando mais 
dinheiro e comprando mais dos camelôs. 
A Copa do Mundo é tudo de bom!

Você já ouviu falar sobre as zonas de 
exclusão?

 Sim, eu ouvi sobre as zonas de exclusão 
e que eles não querem os vendedores de 
rua lá. Mas eu vou vender aqui e estou 
feliz por isso. Não me importo com as 
zonas de exclusão, mas não sei quanto 
aos outros. Sei que eles querem que seja 
limpo e agradável ao redor do estádio e 
eu entendo. Se vendessem por ali, ficaria 
sujo porque as pessoas que compram 

jogam o lixo na rua e os vendedores 
podem não limpar depois. O espaço 
precisa ser confortável para os turistas.

 Por outro lado, penso que deve haver 
comida dentro e em torno do estádio 
para atender as pessoas que sentirem 
fome enquanto assistem aos jogos. Ouvi 
dizer que terá McDonalds por lá, isso é 
bom porque as pessoas gostam, acham 
que é o número um.

O que você acha que deve ser providenciado 
para melhorar a situação dos camelôs?

 É muito bom como está. Tenho o meu 
quiosque, abrigo e permissão, e está tudo 
bem assim. O que poderia ser melhorado 
é a cobertura dos abrigos em dias de 
chuva, para que eu não precise voltar 
pra casa quando chove. De resto, estou 
satisfeita com tudo o que o município faz.

Se você pudesse falar com o Sr. Joseph 
Blatter, presidente da FIFA, em Zurique, na 
Suíça, o que você diria a ele?

 Eu diria que tudo vai ser tão bom aqui, 
e gostaria de agradecê-lo por escolher 
a África para a Copa. Estou muito feliz 
por isso. Tenho certeza de que ele tem 
trabalhado muito duro pela Copa do 
Mundo.
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Entrevista com  

mulher sul-africana

52 anos

anônima

língua inglês  

A mulher entrevistada é membro da 
Associação de Vendedores de Rua Nelson 
Mandela (NMBSVA), e tem seu negócio 
em Korsten, Porto Elizabeth.

Como é um dia comum em sua vida como 
vendedora de rua?

 Eu acordo às 4h, saio de casa às 5h e 
começo a trabalhar às 5h30. Sou casada 
e tenho dois filhos, de 25 e 30 anos, que 
obviamente têm idade suficiente para se 
cuidar.

Rendimento diário, em média:

 Não sou uma vendedora de pacotes 
pequenos e coisas assim. Vendo 
caixas de suprimentos. Então, sou 
uma vendedora de rua de escala 
maior do que o vendedor comum. Os 
vendedores de rua comuns compram 
caixas de produtos de mim e revendem 
as mercadorias em pacotes menores. É 
assim que funciona o meu negócio. 

 Além disso, não é muito, mas ajudo o 
vendedor de rua comum, dando-lhes 
crédito com a oportunidade de me 
pagar depois. Por exemplo, eles podem 
vir comprar de manhã sem ter dinheiro 
suficiente, talvez 100 ou 200 rands, 
deixo-os levar os produtos e me pagar 
quando conseguirem o retorno de seu 
negócio, às vezes com um pouco a cada 
dia, até que a dívida seja quitada. 

 É muito difícil calcular o meu 
rendimento diário. O que recebo de 

pessoas que compram de mim em um 
dia não é a minha renda. Eu pago à 
vista para a fazenda, então se tenho 
entre 4 e 5 mil rands hoje, não significa 
que essa é a minha renda, porque parte 
desse dinheiro vai para a compra de 
mercadorias da fazenda. Um caminhão 
vem da fazenda pra cá a cada manhã 
para a entrega de mercadorias e eu 
tenho que pagar em dinheiro. Não 
recebo nada por dar crédito aos 
vendedores comuns.

Quando você começou como camelô?

 Meu marido começou com o negócio. 
Ele tinha um supermercado e eu 
estava trabalhando como secretária. O 
supermercado foi incendiado em 1991, 
então ele começou a venda na rua. Eu 
me juntei ao meu marido em 1996.

E o que mudou desde 1996?

 Nada mudou muito desde que comecei. 
Mesmo dando duro em reuniões com 
o município, nada mudou. Antes de 
me juntar à associação, eu estava na 
comissão Korsten e tivemos reuniões 
com o município. Nos disseram muitas 
vezes que determinadas coisas seriam 
providenciadas, mas nada foi feito. Só 
promessas.

 Não é melhor hoje do que antes e não 
é pior também, mas diria que as coisas 
pioram com a Copa do Mundo, já que 
eles estão dificultando um pouco mais 
para nós, camelôs.

Você se sente segura trabalhando na rua?

 Sim, muito segura. Korsten é uma área 
de alta criminalidade, mas pessoalmente 
eu não tenho visto crimes. É difícil dizer 
se estou satisfeita com a polícia sul-
africana ou não, porque não tenho o 
que tratar com eles, mas se estivesse em 
apuros, os chamaria.

 Deixo a minha banca às 18h, não por 
insegurança, mas porque sinto que 
cumpri minhas horas de trabalho.

Onde ficam as suas mercadorias durante a 
noite?

 Todos os camelôs na área Korsten se 
reúnem e pagam alguns homens para 
que cuidem de nossos produtos durante 
a noite. É mais seguro.

Como você se sente em relação à Copa do 
Mundo?

 Diria que não há nada que vá beneficiar 
a comunidade mais pobre da África do 
Sul durante a Copa do Mundo. Eu vou 
vender na minha posição normal durante 
a Copa, por isso não tenho intenção de 
ir para o Fan Park ou coisa assim.

 As atitudes da FIFA e do município são 
ruins. Não tive contato direto com o 
município ou com a FIFA em nada que 
diga respeito à preparação para a Copa 
do Mundo. Só hoje, que conversei com 
George Newton, um funcionário local 
da FIFA, no Seminário que o município 
realizou para os camelôs sobre os 
preparativos para a Copa do Mundo. 
Tenho ouvido que camelôs perderam 
suas mercadorias e bancas... que foram 
levados pela preparação da Copa do 
Mundo.

Quais são os benefícios econômicos da 

Copa do Mundo?

 A Copa será para os ricos, não para os 
pobres. Essa é a minha opinião. Não 
acho que a Copa do Mundo pode ser 
uma boa para mim, de forma alguma.

O que você acha que deve ser feito para 
melhorar a situação dos camelôs?

 Há muitas coisas que precisam ser 
feitas. Saneamento, água, eletricidade, 
já que não temos iluminação. Alguns 
vendedores não têm abrigos, também. 
Então eu acho que há muita coisa que 
precisa ser feita para melhorar a vida dos 
vendedores de rua.

 As pessoas têm a impressão de que os 
vendedores de rua são criminosos e isso 
é completamente errado.

Como seria a situação dos seus sonhos?

 Eu só quero sobreviver e ter uma vida 
decente. Sou uma vendedora de rua 
que trabalha pela melhoria da vida de 
todos os vendedores de rua.

 Tudo o que faço é por outros 
vendedores de rua, o que nem sempre é 
vantagem para mim. Negocio como uma 
propriedade privada, mas também sou 
vendedora de rua, não sou dona de uma 
loja ou algo assim, só uma vendedora 
de rua numa escala um pouco elevada. 
O que eu desejo para os vendedores de 
rua é que todos se beneficiem. 

 As pessoas com quem lido são, em sua 
maioria, mães que precisam mandar 
seus filhos para a escola e começam a 
trabalhar no mesmo horário que eu, às 
5h/6h da manhã. E elas precisam ficar lá, 
sentadas, esteja chovendo ou ventando. 
Elas precisam ganhar a vida, por elas e 
por seus filhos, considerando que muitas 
não têm maridos que possam ajudá-las. 
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Muitas vendedoras de rua têm que 
colocar o alimento na mesa e pagar a 
educação dos filhos.

Que exigências devem ser feitas ao 
governo municipal?

 Permitir que as pessoas vendam 
livremente. Oferecer melhores 
condições e talvez até mesmo ajuda 
financeira aos vendedores, porque 
sendo um vendedor de rua, não dá pra 
ir a um banco pedir um empréstimo 
que melhore os negócios. Então, 
uma boa maneira do governo ajudar 
os vendedores seria colaborando 
financeiramente. Do jeito que está 
agora não há apoio financeiro para os 
vendedores de rua.

Se você pudesse falar com o Sr. Joseph 
Blatter, presidente da FIFA, em Zurique, 
na Suíça, o que você diria a ele?

Você está fazendo os ricos mais ricos e 
os pobres mais pobres.

O que você diria para os camelôs do 
Brasil, onde acontecerá a próxima Copa 
do Mundo? 

 Eles devem agir antes da Copa do 
Mundo! Aqui, nós soubemos só 
agora, pouco antes do início da Copa, 
sobre nossas condições – o que 
estamos autorizados a fazer ou não. 
Eles precisam fazer com que ouçam 
suas vozes antes que as coisas sejam 
decididas

Antecedentes
Nome
Idade
Nacionalidade
Primeira língua
Membro de alguma associação? Qual?
Estado Civil
Filhos

Descrição de um dia comum em sua vida 
como vendedora de rua:
- Horário que acorda
- Distância do trabalho
- Quem cuida dos filhos (se aplicável)
- Rendimento aproximado por dia
- Melhor e pior dia
- O número de dias trabalhados por  
 semana
- Algum outro trabalho?
- O que vende? 

Sobre a sua vida como vendedora de rua, 
desde que começou até hoje:
- As diferenças
- As situações políticas
- As condições de trabalho
- A organização
- Hoje é pior ou melhor em comparação a  
 antes? Como?

Sobre sua família:
- Outros membros da família trabalham  
 como camelôs.
- Gerações anteriores já trabalharam como  
 camelôs?
- Número de membros na família
- Problemas com renda?

Segurança

- Você se sente segura nas ruas?
- Você já foi vítima de crimes? Você está  
 satisfeita com a conduta da força policial  
 sul-africana?
- Qual a sua jornada de trabalho? Os  
 horários têm alguma relação com a  
 segurança? 

- Onde você guarda suas mercadorias 
durante a noite?

Copa do Mundo
Como você se sente em relação à Copa do 
Mundo?
Qual a sua percepção sobre a atitude da 
FIFA, do governo local, das associações, 
organizações ou outros agentes? Na sua 
experiência, como tem sido o tratamento 
das autoridades locais com os camelôs 
durante os preparativos para a Copa do 
Mundo?
Você vê a Copa do Mundo como uma 
oportunidade de benefícios econômicos?
Como você acha que a Copa do Mundo 
pode ser boa para você?

Esperanças e expectativas

O que você acha que deve ser 
providenciado para melhorar a situação 
dos camelôs?
Como seria a situação dos seus sonhos?
Você é membro de alguma associação? 
Por que você entrou? Como você ficou 
sabendo sobre a associação? Que 
esperanças e expectativas você tem com 
relação às associações de vendedores de 
rua? Que exigências você acha que devem 
ser feitas para o governo municipal?

(Se o gravador não foi utilizado durante a 
entrevista) Você se importa se eu gravar 
esta última parte da entrevista? 
Se você pudesse falar com o Sr. Joseph 
Blatter, presidente da FIFA, em Zurique, na 
Suíça, o que você diria a ele?
Você aceitaria a publicação da totalidade 
ou parte desta entrevista no site da 
StreetNet? Nós podemos ocultar o seu 
nome, caso prefira o anonimato.
Podemos tirar uma foto sua?

Obrigada pela participação!

ANEXO 1. ROTEIRO DE ENTREVISTA

Eu acho que há muita coisa que 

precisa ser feita para melhorar a 

vida dos vendedores de rua.
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