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Simbiose comercial entre sujeitos e objetos: a relação entre espaços e 

mercadorias com a ascensão da identidade de lojista no camelódromo 
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Resumo: Este artigo propõe refletir sobre a relação do espaço e das mercadorias 

comercializadas no camelódromo de Porto Alegre/RS na identidade de seus comerciantes. 

O camelódromo compreende um local que abarca, desde o ano de 2009, os camelôs 

regularizados que atuavam nas ruas da cidade. O objetivo deste trabalho é verificar de que 

modo o novo espaço e as mercadorias oferecidas no local, atuam na configuração de novas 

identidades profissionais, como, por exemplo, a de lojista. Através da perspectiva de 

automação e agência dos “não-humanos” (LATOUR, 2004) proposta por autores como 

Bruno Latour, Mary Douglas & Baron Isherwood e Henri Lefebvre, considero a articulação 

entre sujeitos e objetos relevante para a análise da construção identitária. Este trabalho é 

fruto de minhas pesquisas no camelódromo de Porto Alegre desde o ano de 2009, até o 

momento. Para sua realização utilizei-me do método etnográfico executando as técnicas de 

observação participante, conversas formais e informais e entrevistas junto aos 

comerciantes, além da coleta de notícias de jornais. Deste artigo, depreendo que a 

realocação dos comerciantes em um local reconhecido pelo Estado, desencadeia novos 

modos de organização comercial, além de expandir o repertório de identidades possíveis no 

novo espaço. 

 

Palavras-chave: Camelódromo; Camelô; Identidade; Espaço; Mercadorias. 

 

Abstract: This article proposes to reflect about the interference of space and commodities 

traded in a popular shopping called “camelódromo” in the city of Porto Alegre - south of 

Brazil – in the identity of its merchants. The “camelódromo” is a place where, since 2009, 

covers regularized informal street vendors. The objective of this paper is to verify how the 

new space and the goods offered there, interfere in the rise of new work identities, for 

example, shopkeeper’s identity. Through automation and agency perspectives of "non-

human" (Latour, 2004) of authors such as Bruno Latour, Mary Douglas & Baron Isherwood 

and Henri Lefebvre, I consider the relationship between subjects and objects relevant to the 

analysis of identity construction. This work is the result of my research in Porto Alegre’s 

“camelódromo” since 2009, so far. The method used to conduct this research is the 

ethnographic method in which I apllied the techniques of participant observation, formal and 

informal conversations and interviews with traders, besides, I collected newspaper reports. In 

this article, I conclude that the relocation of traders in a location recognized by the state, 
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triggers new forms of business organization, in addition to expanding the repertoire of 

possible identities in the new space. 

 

Key-words: Camelódromo; Street Vendors; Identity; Space; Commodities. 

 

 

1. Introdução 

Este artigo2 contempla o contexto de emergência do fenômeno urbano dos 

“camelódromos”, espaços construídos, geralmente, por parcerias público-privadas que 

objetivam, dentre outras finalidades, inserir camelôs3 e seu ofício em locais concentrados e 

controlados pelo poder público. Procuro, neste trabalho, abordar a “identidade profissional” 

(DUBAR, 2005) dos comerciantes que trabalham no camelódromo da cidade de Porto 

Alegre e sua relação com o espaço em que atuam e com as mercadorias que vendem. O 

camelódromo, ou shopping popular, porto-alegrense foi nominado em 2012 de “Pop Center” 

e se apresenta como uma novidade em termos de comércio popular na cidade. A inovação 

compreende um edifício horizontal no qual os camelôs regularizados pela prefeitura da 

cidade foram transferidos em fevereiro de 2009 e que traz consigo novos regramentos e 

demandas, como a cobrança de aluguéis por parte da administração do local, entre outros. 

 Na capital gaúcha, a alteração de espaço de atuação de parte do comércio popular 

operado por camelôs regularizados teve como propósito, de acordo com o governo 

municipal, revitalizar a cidade. A realocação dos camelôs contou com parceria público-

privada junto à construtora Verdicon S.A que, após vencer licitação, edificou o camelódromo 

e, em contrapartida, lucra com o pagamento de aluguéis, e demais recolhimentos no local. 

No entanto, o que inicialmente fora um projeto para a instalação de camelôs, acabou por 

abarcar outras categorias de comerciantes devido à ocorrência de sub-locações e vendas 

de boxes4 e, também, em razão de alguns camelôs não conseguirem arcar com as novas 

despesas. Assim, artesãos podem ser encontrados no camelódromo, como também 

funcionários (que não tiveram experiência comercial nas ruas) contratados por camelôs 

donos dos boxes para atenderem a clientela. Desse modo, ainda que busque privilegiar os 

comerciantes informais regularizados que atuaram anteriormente nas ruas, estabeleci 

contato com outras categorias de comerciantes que se encontram no “Pop Center”, o que 

acabou contribuindo etnograficamente para a formulação deste trabalho.   

                                                           
2 O estudo que aqui apresento é fruto de minhas pesquisas de graduação, no curso de Ciências Sociais, junto ao camelódromo 
de Porto Alegre/RS durante os anos de 2009 a 2012 e primeiro ano de Mestrado em Antropologia, no ano de 2013. 
3  “Entende-se por ‘camelôs’ um grupo de comerciantes que vendem informalmente suas variadas mercadorias a preços 
populares nas principais ruas das cidades, bairros mais restritos, calçadões e praças públicas. Operam em bancas 
improvisadas onde organizam de forma amontoada todas as suas mercadorias, ou simplesmente as expõem no chão ou sobre 
caixotes” (MARQUES; CAVEDON; SOILO, 2011). 
4 Espaço físico dedicado à atuação profissional dos comerciantes, também chamado por alguns trabalhadores de “loja”. 
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Proponho refletir, ao longo deste artigo, a identidade profissional dos comerciantes 

do camelódromo de Porto Alegre/RS – especialmente os conhecidos como camelôs. Por 

“identidade profissional” (DUBAR, 2005) quero expressar o sentimento de pertença e de 

identificação do comerciante camelô a um grupo que exerce as mesmas atividades laborais, 

noção esta que será mais bem apresentada ao longo do artigo. O diálogo que proponho 

entre espaços, mercadorias e subjetividades é oportunizado a partir das possibilidades 

analíticas oferecida pela Teoria Ator-Rede (TAR), trabalhada principalmente por autores 

como John Law, Michel Callon e Bruno Latour, na qual me deterei, sobretudo, nos escritos 

deste último. 

Considerando o espaço como produto e produtor de relações sociais (LEFEBVRE, 

2000) procuro perceber a potencial agência do espaço “Pop Center” e sua interação e 

repercussão na construção e reconstrução identitária dos comerciantes que lá atuam. A 

questão espacial desencadeou outro fator que considerei importante em minhas 

observações em campo, e que está diretamente envolvido na construção da identidade: o 

perfil das mercadorias vendidas, que, como bens, constituem sistemas de informações que 

classificam “coisas e pessoas, produtos e serviços, indivíduos e grupos” (ROCHA, 2006, 

p.16). 

É com base na recente configuração espacial destinada aos camelôs regularizados 

de Porto Alegre/RS que pretendo abordar o vínculo entre a identidade dos comerciantes 

com o espaço em que atuam, e com as mercadorias que vendem. Essa abordagem será 

realizada a partir da perspectiva de Henri Lefebvre (2000) sobre o espaço, de Mary Douglas 

e Baron Isherwood sobre bens (2006) e, como já mencionado, Bruno Latour (2001) através 

da Teoria Ator-Rede. A reflexão que apresentarei será estruturada a partir da ótica desses 

autores sobre uma análise coletiva contempladora da simbiose entre sujeito e objeto na 

construção social de humanos e coisas. 

Os dados nos quais basearei este estudo foram coletados de notícias apresentadas 

no site do “Pop Center” 5; de notícias do jornal Zero Hora – em razão de ser um jornal que 

noticiou informações sobre o camelódromo desde seu projeto de construção até o momento, 

ou seja, mostrou-se contínuo –; assim como dados coletados por mim quando de minha 

pesquisa etnográfica baseada em diários de campo, entrevistas estruturadas e semi-

estruturadas e conversas informais com comerciantes ao longo dos anos 2009 a 2013. Dos 

vendedores nos quais tive contato, doze interlocutores adequaram-se ao recorte desta 

                                                           
5 Site:< http://www.popcenterportoalegre.com.br/ >. 

http://www.popcenterportoalegre.com.br/


REVISTA pensata | V.4 N.1                                                              Dezembro  DE 2014 

 

 
 

pesquisa, abordando questões como transição espacial; mercadorias; e identidade 

profissional. 

 

2. O “Pop Center” de Porto Alegre/RS 

O “Pop Center”, atual nome do camelódromo de Porto Alegre, é um local 

representativo de mais uma dentre tantas alternativas colocadas em prática pelo poder 

público para controlar o comércio informal da cidade de modo mais efetivo. O novo espaço 

dedicado ao mercado popular enquadra-se na perspectiva de gentrificação histórica operada 

por grupos dominantes da capital gaúcha sobre grupos de comerciantes “indesejados” 

(SOILO, 2013). Nesse sentido, conforme a historiadora Sandra Jatahy Pesavento (1994), a 

burguesia porto-alegrense do final do século XIX e início do século XX endereçava seus 

interesses à higiene pública e moral, direcionando assim, ações intervencionistas no espaço 

público a fim de que a cidade se adequasse à modernidade que surgia. Nesse período, 

Porto Alegre apresentava movimentados atos de escambo e comércio ambulante de peixes, 

porém, quando os comerciantes instalavam-se nas zonas de interesses político-econômicos, 

aliados ao estigma endereçado ao trabalho de rua – que destoava da modernização que a 

cidade percorria –, os vendedores informais eram transferidos para lugares específicos e 

distintos (PINHEIRO-MACHADO, 2004b). 

Décadas depois, mas sem um aparente desvencilhamento histórico de políticas 

públicas, no ano de 1989, a Prefeitura Municipal regularizou, por intermédio da Secretaria 

Municipal da Produção Indústria e Comércio (SMIC), quantidade considerável dos camelôs 

que trabalhavam nas ruas do Centro da cidade. Desse modo, surge o então espaço do 

“Camelódromo da Praça XV” formado pela maioria dos vendedores regularizados. No 

entanto, conflitos frequentes entre lojistas, SMIC e vendedores regulares e irregulares 

propiciaram a elaboração de um novo projeto de realocação iniciado em 2005 que originou o 

“Projeto Viva o Centro”. Esse projeto que visava revitalizar o Centro Histórico de Porto 

Alegre tinha como um de seus objetivos a retirada dos camelôs das ruas da cidade. 

Porto Alegre, assim como outras cidades brasileiras 6, alterou os espaços de atuação 

do mercado informal de “bugigangas”. De um ambiente a céu aberto, nas vias públicas mais 

movimentadas das cidades, os camelôs são transferidos para locais fechados, com formatos 

de prédios verticais arquitetonicamente simples se comparados com shoppings 

convencionais. Esses espaços conhecidos como “camelódromos” ou “shoppings populares” 

comportam unidades chamadas boxes ou lojas de poucos metros quadrados que abarcam 

                                                           
6 Exemplos de cidades brasileiras que transferiram os camelôs que atuavam nas ruas para shoppings populares: São José dos 
Campos; Natal; Campo Grande; Londrina; Presidente Prudente; Cuiabá; Pelotas; Uberlândia; Belo Horizonte. 
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as mercadorias dos vendedores - atualmente alguns comerciantes possuem espaços 

maiores que outros devido à compra de áreas vizinhas.  

A inauguração do shopping popular da capital gaúcha ocorreu em 9 de fevereiro de 

2009 e seu objetivo de revitalizar a cidade compreende, conforme o Governo Municipal, 

garantir a circulação de pedestres; o desenvolvimento do lazer; e a concentração de 

pessoas no centro urbano (PORTO ALEGRE, s.d). Jornais de grande circulação do Rio 

Grande do Sul noticiaram positivamente o novo empreendimento, destacando a paisagem 

urbana como “devolvida ao trânsito” (ZERO HORA, 2009, 10 fev), além de matérias que 

exaltaram a mudança com entonação de regozijo: “Até que enfim o camelódromo” (ZERO 

HORA, 10/02/2009); “Nasce um novo Centro” (ZERO HORA, 10/02/2009). Essas notícias 

destoam das notícias vinculadas antes de 2009, que, conforme Rosana Pinheiro-Machado 

(2004a, p.65), manifestavam um centro perigoso e degradado: “A degradação do Centro” 

(CORREIO DO POVO; 12/02/01); “Área central é palco de novos confrontos” (CORREIO DO 

POVO; 27/02/2004).  

Os processos de tentativas, e efetiva realocação do grupo dos camelôs apresenta 

uma intrínseca disputa com o poder público, não apenas de interesses, mas também de 

espaços. O lugar de atuação do comércio informal e/ou irregular fora um local ilegítimo e 

situado ás margens da legislação estatal por ser um espaço público utilizado, de certo 

modo, como um espaço privado pelos camelôs. A conjuntura atual manifesta a contradição 

do espaço do recente camelódromo como legítimo e legalizado pelo poder público, ao 

mesmo tempo em que apresenta um comércio informal e/ou irregular que comercializa 

mercadorias ilegais (bens piratas), ou seja, ocorre uma estatização da atividade do camelô 

através de seu local de atuação. Perceber se a nova característica de autenticidade espacial 

na qual os vendedores atuam influencia na identidade de camelô enraizada e moldada nas 

ruas, é o que procurarei abordar a seguir. 

 

3. Os bens dialogam distintamente no novo espaço: nova identidade? 

Para discutir a questão identitária dos comerciantes do “Pop Center”, entende-se, 

neste trabalho, identidade – em um sentido amplo – como uma construção social baseada 

no sentimento de pertencimento a um grupo que compartilha dos mesmos traços culturais 

(BARTH, 2000; ELIAS & SCOTSON, 2000; GOFFMAN, 1985; HALL, 2007), decorrente da 

articulação entre a biografia de cada individuo e as relações sociais que estabelecem, pois, 

como pondera Claude Dubar, “a identidade para si é correlativa do Outro e do seu 

reconhecimento: eu só sei quem eu sou através do olhar do Outro” (DUBAR, 2005, p. 110).   



REVISTA pensata | V.4 N.1                                                              Dezembro  DE 2014 

 

 
 

Faz-se importante reiterar que a formação identitária (ibidem, 2005) que busco 

compreender é aquela que se constitui na esfera profissional da vida dos sujeitos, 

privilegiando a relação entre trabalho e identidade (DUBAR, 2005) e podendo ser percebida 

a partir da “maneira como os sujeitos vivenciam e dão sentido às suas experiências de 

trabalho” (NARDI; TITTONI; BERNARDES, 2002), ou ainda, como as “expressões do 

sentido [...] nas quais se cristalizam as suas percepções subjetivas de pertença e de 

diferenciação” (LOPES, 2001, p.60). Desse modo, utilizo-me da perspectiva interacionista de 

Claude Dubar (2005) que compreende a identidade como uma construção social e ao 

mesmo tempo individual e subjetiva, moldada pela socialização (BERGER & LUCKMANN, 

1978) e pela trajetória de vida de cada sujeito. Claude Dubar enfatiza a fragmentação da 

identidade no contexto moderno a concebendo como plural e situacional, ou seja, o ator 

social assume diversas identidades em si que são acionadas em determinadas situações 

(identidade situacional), assim como nas diferentes esferas de sua vida (o ator social frente 

à sua família, ocupação profissional, amizade, entre outras) (DUBAR, 2005). A contribuição 

de Dubar parece adequar-se a este trabalho por reconhecer a maleabilidade da identidade 

frente a eventos conjecturais, ou seja, uma constante formação identitária que corrobora 

com a o surgimento de novas percepções acerca da identidade profissional do camelô.  

Procuro neste tópico problematizar a identidade profissional do antigo camelô que, 

em decorrência da alteração de seu espaço de atuação de trabalho assume outro 

tratamento social. Os veículos midiáticos, desempenhando a função de difusores de ideias 

de alcance abrangente, apresentam-se como um dos mais notáveis exemplos de oscilações 

de opiniões acerca das práticas comerciais dos camelôs no tempo e espaço. Se durante o 

período em que atuavam nas ruas estes vendedores informais eram considerados marginais 

que vendiam má mercadoria pela mídia hegemônica (jornais, programas de TV, rádio), 

atualmente são percebidos como pequenos lojistas ou micro-empresários pelos meios de 

comunicação de grande circulação da cidade.  

O novo camelódromo constitui-se como um espaço que conta com o aval do poder 

público contrapondo-se à ocupação deliberada e ilegítima (na perspectiva do poder 

instituído) dos comerciantes informais antes do ano de 2009. A legalidade oficial que 

permeia atualmente as práticas comerciais desempenhadas pelos antigos camelôs de rua, 

ainda que parcialmente já que as mercadorias ainda vão de encontro com o regime de 

propriedade intelectual, afeta o discurso proferido pela mídia e pela sociedade consumidora 

ou potencialmente consumidora. Desse modo, o trabalho desempenhado nas ruas pelo 

camelô o faz um personagem com características negativas; no shopping popular, o camelô 
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é considerado positivamente como um lojista empreendedor. Nesse sentido, Carrieri et. al. 

também percebem a variação do discurso midiático junto ao camelódromo de Belo 

Horizonte/MG: 

 

De forma geral, na visão da mídia, a mudança para os Shoppings Populares 
fez com que os ambulantes mudassem sua identidade, para lojistas, 
pequenos comerciantes, expositores, empreendedores. Seriam agora 
personagens formais, aceitas e legitimadas pela sociedade, com um 
território de atuação reconhecido (Carrieri et al, 2009, p. 289). 

 

O “Pop Center” dotado de legitimidade perante o Estado opera, através de 

propagandas e incentivos comerciais propostos por este, como um mediador da instauração 

de uma nova percepção social frente aos camelôs. A estrutura laboral desses comerciantes 

acaba por ser reorganizada pelo poder público e pela administração da empresa Verdicon 

S.A, que se utilizam de estratégias que objetivam formalizar os camelôs. Esse processo de 

desconstrução ou reformulação do informal atua através da SMIC e do SEBRAE (Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) que disponibilizam aos vendedores 

oficinas e palestras gratuitas sobre qualificação profissional e empreendedorismo. Essas 

promoções administrativas e estatais que abarcam o shopping popular porto-alegrense 

sugerem o tratamento de pequenos empresários e lojistas aos, até então, vendedores 

conhecidos como camelôs. Pode-se dizer, a partir do exposto até aqui, que o camelódromo 

é permeado por um jogo de discursos em que a legitimidade da prática comercial realizada 

pelo vendedor (camelô ou pequeno empreendedor) é constantemente e situacionalmente 

negociada.  

A percepção da clientela frequentadora do “Pop Center” e de instituições financeiras, 

como bancos, são exemplos das percepções negociadas e alteradas sobre os 

comerciantes. Conforme o relato do interlocutor Luís, vendedor de roupas no camelódromo 

porto-alegrense, a transição territorial promoveu uma nova apreensão identitária das 

pessoas e das instituições em relação ao camelô: 

 

(Antes) Era uma visão péssima, muitas pessoas tratavam o camelô como 
marginal e na realidade ele não é marginal, camelô está indo trabalhar pra 
rua pra sustentar os filhos, ter onde morar. Agora não, a visão foi 
melhorando, o público já vê o camelô como quase lojista, hoje eles já não 
olham com uma visão lá embaixo, te olham com uma visão parelha porque 
eles veem que tu tens uma loja, as próprias organizações públicas já abrem 
caminhos pra ti. Bancos por exemplo, hoje eles abrem as portas pra ti 
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porque teu poder aquisitivo já melhorou bem mais, a tua posição, teu 
estabelecimento, tem o alvará. 7 

 

A percepção de modificação da concepção social sobre a identidade do vendedor 

que vai de camelô estigmatizado para lojista legalizado, bastante referida entre os 

interlocutores nos quais tive contato, assume uma complexidade situacional em que a 

identidade de pequeno empresário ainda que absorvida, pode sofrer resistência histórica. 

No relato abaixo, o interlocutor Nei, vendedor de bijuterias femininas e camelô atuante nas 

ruas desde o ano de 1982, estabelece um estado ambíguo de identidade profissional que 

articula o camelô histórico e o lojista em formação em um só indivíduo: 

 

Eu não me considero mais (camelô) sabe por quê? Porque quando eu vim 
pra cá... Ora, eu não vou deixar de ser um camelô na veia, mas eu to com a 
cabeça virada pro lado do empresário porque eu tenho que pensar como 
um empresário eu não posso pensar como um camelô.8 

 

Em outras conversas e entrevistas informais que realizei junto aos vendedores do 

“Pop Center”, alguns comerciantes enfatizaram sua identidade profissional de camelô, 

definindo a si mesmos enquanto tal, já outros trabalhadores se autodeterminaram como 

lojistas ou pequenos empresários. Porém, essa aparente bifurcação demonstrou-se 

situacional e porosa, como no caso do discurso de Nei demonstrado acima. Percebi em 

alguns relatos que a identidade de lojista era acionada de modo mais recorrente quando os 

vendedores falavam de suas atividades enquanto trabalhadores legítimos, reconhecidos, e 

por isso, com honra. Esse discurso envolvia suas mercadorias e a qualidade que estas 

oferecem, o lucro que alcançam e as condições de trabalho proporcionadas pelo próprio 

shopping popular (lojas, alvará, crédito em instituições financeiras, segurança, local 

fechado). Já a identidade de camelô era acionada quando a administração do camelódromo 

(empresa Verdicon S.A e Estado) fazia parte de nossos assuntos. Tal discurso era seguido 

de reclamações acerca da cobrança de aluguéis e de taxas de condomínio, assim como da 

excessiva fiscalização e restrições feitas ao comércio. Ao colocarem-se contrários a essas 

ações, os vendedores resgatavam o histórico de camelô que gastava pouco dinheiro na 

manutenção de seu comércio. 

A noção de identidade plural, situacional, porosa e, sobretudo, negociável do 

comerciante do “Pop Center” é o que procuro destacar até aqui. O espaço do novo 

                                                           
7 Entrevista realizada pela autora em 02/08/2010 com o interlocutor (nome fictício) Luís no camelódromo. 
8 Entrevista realizada pela autora em 06/04/2010 com o interlocutor (nome fictício) Nei no camelódromo 
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camelódromo desencadeou um novo repertório de possibilidades de formação identitária 

profissional, proporcionada, dentre outras razões, pela legitimidade oficial que o local adere 

e, consequentemente, um repertório de situações em que essas identidades são acionadas. 

O que buscarei demonstrar a seguir é a capacidade do camelódromo, como espaço, de 

possuir agência e, com isso, atuar na produção de novas identidades comerciais. 

 

3.1 O espaço como actante 

Para abordar a influência e agência do novo local de trabalho dos camelôs na 

identidade destes comerciantes, utilizo a perspectiva de Henri Lefebvre (2000) sobre 

espaços. De acordo com Lefebvre os espaços não se constituem como objetos de estudo 

conformados à reificação, ou seja, não se apresentam apenas como produtos das relações 

sociais, mas também produtores dessas relações: 

 

O espaço não pode mais se conceber como passivo, vazio, ou como de fato 
não tendo outro sentido, tal como os "produtos", senão o de ser trocado, 
de ser consumido, de desaparecer. Enquanto produto, por interação ou 
retroação, o espaço intervém na própria produção: organização do trabalho 
produtivo, transportes, fluxo das matérias-primas e das energias, redes de 
distribuição dos produtos. À sua maneira produtivo e produtor, o espaço 
entra nas relações de produção e nas forças produtivas (mal ou bem 
organizado). Seu conceito não pode, portanto, isolar-se e permanecer 
estático. Ele se dialetiza: produto-produtor, suporte das relações 
econômicas e sociais. (LEFEBVRE, 2000, p.20) 

 

O espaço concebido por Henri Lefebvre, compreendido como produto e produtor, 

pode ser analisado como um actante a partir da Teoria Ator-Rede (TAR) de Bruno Latour. 

Essa teoria apreende a realidade como uma questão social na qual as coisas e os humanos 

não podem ser concebidos e estudados separadamente de forma axiomática, como se 

fossem categorias puras e dissociadas. Conforme Latour (2001) se faz necessário um olhar 

mais atento para a “história social das coisas” e a “história ‘coisificada’ dos humanos” de 

modo que sujeito e objeto apresentem-se em interferência mútua. O ator na TAR não diz 

respeito somente ao humano, mas a tudo aquilo que atua no mundo, na rede, que gera 

efeitos e transforma as relações sociais.  

 O interesse de Latour está em desfazer as dicotomias ontológicas nas relações 

entre humanos e não-humanos para percebê-las como interações onipresentes, que nada 

se diferenciam das relações entre humanos e humanos. No livro “Jamais fomos modernos” 

(1994) o autor tem a pretensão de mostrar que a modernidade, engajada em estabelecer 
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dicotomias, não é datada, com início, meio e fim - como concebe Lyotard (1986) -, mas que 

nunca existiu. Conforme Latour, essa inexistência de bifurcações estanques decorre das 

mediações em que estas estão envolvidas diluindo assim a purificação de suas oposições.  

É com essa noção dialética e transcendental de espaço, presente nos escritos de 

Lefebvre e de Latour, que percebo o “Pop Center” não apenas como uma materialidade que 

abarca fisicamente pessoas, mas como dotado de propriedades agenciadoras que 

interagem no curso das relações que o integram. Deste modo, o camelódromo como espaço 

provido de agência e de características formais como a legitimidade estatal; reconhecimento 

positivo da mídia; semelhança organizacional e estrutural com shoppings centers 

convencionais; e finalidade social de revitalizar a cidade, reconfigura o cenário do comércio 

popular, conferindo a seus comerciantes a viabilidade de corporificação da identidade 

profissional de lojista.  

 

3.2 No espaço, as mercadorias 

O camelódromo, espaço avaliado pela mídia e pelo governo como adequado para o 

comércio, altera parcialmente a identidade do comerciante, como procurei demonstrar, mas 

também modifica outras relações sociais. A relação vendedor-Estado torna-se uma relação 

de poder munida de maior controle se comparado às ruas, de acordo com alguns 

comerciantes nos quais tive contato - isso em razão do espaço abarcar características de 

um shopping center e possuir regulações cada vez mais formalizadas como horários de 

funcionamento comercial, local fixo dos boxes e rastreamento das ações de compra e venda 

e sublocação das lojas.  

A relação vendedor-consumidor também parece ser alterada, além das mudanças na 

abordagem da clientela (gritos e performances gestuais, típicas dos vendedores de ruas, 

não são mais convenientes devido ao local fechado do camelódromo), muitos comerciantes 

apontam a presença crescente de consumidores com aparente poder aquisitivo elevado 

como um dos fatores positivos da transição ao “Pop Center”: 

 

Muda até o tipo de pessoa que tu vai atender porque muita gente que não 
comprava na rua está comprando aqui. Que nem esta entrevista: ela está 
formal, mas se estivéssemos na rua e de repente desse uma correria lá, tu 
nem podia ficar parada. Aqui tu podes, tem segurança, aqui tem uma 
câmera, todos os corredores tem câmera.9 

 

                                                           
9 Entrevista realizada pela autora em 09/05/2012 com o interlocutor (nome fictício) Nilson no camelódromo. 
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A transferência para o camelódromo suscitou novas demandas organizacionais, 

como explicitei, mas o arranjo que mais me despertou interesse, e que julguei como um 

recorte relevante para abordar o espaço e sua ação na configuração identitária dos 

comerciantes estava na aparente alteração dos produtos oferecidos. Desde 2009, quando 

iniciei minha pesquisa no então recente camelódromo, tive a impressão de que o local 

demandava uma nova oferta de mercadorias por parte de seus vendedores, e o indicador 

mais claro dessa opinião, para mim, estava presente na grande quantidade de lojas 

vendedoras de produtos eletrônicos. Esses produtos eram e ainda são oferecidos em larga 

escala no “Pop Center”, vendidos em lojas que possuem televisões de plasma – que 

mostram os jogos de videogames disponíveis - computadores, rádios, entre outros objetos 

que necessitam de luz elétrica e que compõe um novo cenário comercial muito semelhante 

às grandes lojas de aparelhos eletrônicos da cidade. 

Mercadorias como videogames, celulares, câmeras digitais, carregadores, tablets, 

entre outros objetos com essa característica tecnológica, que atualmente se sobressaem em 

vendas no camelódromo, dificilmente eram encontradas nas ruas. Com maior profundidade 

etnográfica pude depreender que as mercadorias anteriormente vendidas nas vias públicas 

não foram totalmente substituídas – muitas foram mantidas –, mas apresentam-se 

distribuídas no “Pop Center” em diferentes proporções se comparadas à época de quando 

eram expostas nas bancas das ruas.  

Se no período de camelotagem a céu aberto podia-se encontrar com facilidade 

bancas que vendessem pequenas mercadorias como isqueiros, cadarços, rádios de pilha, 

CD’s, DVD’s, óculos escuros, despertadores e brinquedos, atualmente este cenário não é 

tão óbvio, e aparece quase despercebido em meio aos boxes repletos de roupas e 

eletrônicos. O caso de CD’s, DVD’s e óculos escuros é emblemático no que diz respeito à 

alteração de mercadorias, pois a administração do local não permite a venda desses 

produtos no interior do camelódromo. 

No comércio, os bens são como “peças-chave para a construção de identidade 

social” (OLIVEN & PINHEIR-MACHADO, 2007, p.8) e o apelo estatal à modernização do 

comércio dos camelôs ocasiona uma apropriação de identidade historicamente delimitada 

por elas: a de lojista. Rosana Pinheiro-Machado (2004a) demonstra em sua dissertação de 

Mestrado a relação ambígua entre camelôs que trabalhavam nas ruas e lojistas. Estes eram, 

em muitos momentos, considerados comerciantes de maior status: “um vendedor 

regularizado do camelódromo (das ruas), frente a um irregular, é mais ‘legal’ do que ele, ou 
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estabelecido. Esse estabelecido, por sua vez, diante de um lojista, é também um outsider” 

(PINHEIRO-MACHADO, 2004a, p.69).  

A dinâmica de inclusão e exclusão comercial ainda permeia as relações dos 

comerciantes do “Pop Center”, ainda que nem todos tenham trabalhado como camelôs nas 

ruas. Atualmente, o ator estabelecido é quem incorpora a mensagem de modernização e 

formalização estimulada pelo governo municipal. Ao ser questionado por mim acerca de sua 

identidade como camelô, um de meus interlocutores respondeu-me de modo enfático que 

“camelô é quem vende mercadoria ruim, que engana, eu não sou camelô” 10. A participação 

das mercadorias nesse processo de gradação identitária é fundamental, pois a distinção 

entre um camelô e um lojista se dá, além de aspectos burocráticos, através das mercadorias 

que comercializam e que os classificam dentro de uma hierarquia comercial. 

Ao longo da pesquisa, as opiniões dos interlocutores sobre mudanças no que 

concerne a produtos comercializados são, como quase tudo no camelódromo, 

heterogêneas. Alguns interlocutores consideram o “Pop Center” como um local que alterou 

as mercadorias vendidas, seja em seu exemplar, seja em sua qualidade. Outros afirmavam 

que vendiam as mesmas mercadorias nas ruas (no caso, estes entrevistados vendiam 

roupas) e que, consideravam a minha mudança de percepção sobre os produtos lá vendidos 

uma questão de qualidade: “Aqui as coisas estão com mais qualidade. Na rua era meio... sei 

lá” 11. 

A qualidade dos produtos apareceu, entre a desuniformidade de opiniões, como uma 

constante nos relatos dos comerciantes, o que pode ser percebido como um novo interesse 

e distinção comercial em um mercado antes reconhecido por sua informalidade e má 

qualidade. Nesse sentido, Moisés Kopper (2012) aborda a qualidade das mercadorias 

oferecidas como novos mecanismos de inclusão e exclusão no “Pop Center”: 

 

Muitos daqueles que não foram capazes de ajustar-se nas primeiras 
semanas ou meses de trabalho passaram por processos jurídicos de 
despejo, enquanto outros puderam negociar os critérios de um acordo com 
a empresa. Assim, o que passou a estar em jogo, no camelódromo, não se 
referia mais à fiscalização da pirataria ou do contrabando pelo Estado, mas 
antes ao tipo de sujeito que vendia que tipos de produtos, mantinha que 
tipo de relação com a empresa e colocava em circulação que tipo de 
clientela. A importância de cada comerciante passou a ser calculada em 
termos da assiduidade de seus pagamentos, da quantidade de bancas 
acopladas, compradas ou sublocadas, da posição estratégica que ocupava a 

                                                           
10 Conversa informal entre a autora e o comerciante Lúcio gravada no camelódromo em 22/08/2013. 
11Conversa informal entre a autora e a comerciante Mariana gravada no camelódromo em 15/08/2013. 
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sua banca na arquitetura geopolítica do espaço e da natureza da 
mercadoria vendida. (KOPPER, 2012, p.7) 

 

Pode-se depreender que a transferência espacial dos camelôs para o shopping 

popular ensejou novas normas locais, novas organizações práticas e sociais, novos 

interesses e status. A mudança de determinados tipos e quantidades de mercadorias 

oferecidas no camelódromo pode ser visualizada a partir da reflexão de Michel Callon 

(1998), que enfatiza uma agência de racionalidade econômica baseada em cálculos sobre 

as possibilidades comerciais bem-sucedidas dentro de determinada lógica. Também pode 

ser examinada através das afirmações de Douglas & Isherwood de que “todos os bens 

emitem mensagens sobre a hierarquia” (2006, p.176) e que os bens “podem ser usados 

como cercas ou como pontes” (2006, p.36).  

As perspectivas desses autores parecem se ajustar às mudanças de produtos no 

camelódromo: vendedores que oferecem bens que condizem com a proposta comercial de 

shopping center do “Pop Center” prevalecem comercialmente na nova configuração, são 

seres dotados de prestígio em seu métier, enquanto quem ainda oferece as conhecidas 

“quinquilharias”12 ou “bugigangas13” assumem um status inferior.  

Assim como o espaço de atuação comercial, as mercadorias exercem mediação e 

modificação em relação aos indivíduos. A análise heterogênea entre humanos e não-

humanos da Teoria Ator-Rede (TAR) parece também ser apropriada para a análise da 

reação identitária do comerciante frente às mercadorias que oferecem. O que Bruno Latour 

e outros autores que trabalham com a TAR procuram demonstrar é um liame entre sujeito e 

matéria que compõe o cotidiano do coletivo. Propus pensar a identidade do comerciante do 

“Pop Center”, após considerá-la um produto do espaço, como uma categoria mediada 

também pelas mercadorias oferecidas por aqueles atores. A identidade do 

camelô/lojista/empreendedor de um shopping popular mostrou-se um bom exemplo de como 

mercadorias, representativas da categoria de não-humanos de Latour, estabelecem 

fronteiras, demarcam status e constituem uma profissão.  

A mediação entre produtos de boa qualidade, má qualidade e comerciantes, instaura 

uma identidade comercial tanto a seu vendedor, que aufere maior prestígio no 

camelódromo, quanto à mercadoria que passa a ser associada ao êxito comercial. Produtos 

                                                           
12 “s.f. (fr. Quinquillarie). 1. Artefato metálico de pequeno valor, geralmente de uso doméstico. 2. Bagatela. S.f. PL. 1. 
Brinquedos de crianças. 2. Bagatelas, bugigangas, miudezas.” In.: LAROUSSE CULTURAL, Dicionário da Língua Portuguesa. 
São Paulo: Nova Cultural, 1992, p. 933. 
13 “s.f Coisa de pouco valor; quinquilharia, bagatela.” In.: LAROUSSE CULTURAL, Dicionário da Língua Portuguesa. São 
Paulo: Nova Cultural, 1992, p. 156.  
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de pouca qualidade e vinculados ao mercado informal acabam sendo estigmatizados e 

excluídos da nova racionalização do comércio popular. 

 

4. Considerações finais 

Se as ruas, bancas, veículos midiáticos, mercadorias e práticas construíram a 

identidade do comerciante camelô ao longo do tempo, nesta monografia propus pensar a 

identidade desse ator social em um novo locus. Percebi que o campo de estudo, um 

shopping popular de concreto, e integrado por unidades chamadas de boxes ou lojas, 

confere ao vendedor informal a necessidade de reorganização de suas práticas comerciais 

e, consequentemente de sua identidade profissional. Esse novo espaço não abarca 

somente camelôs que trabalhavam nas ruas, mas também artesãos e outros vendedores 

que são funcionários de donos de lojas, ou ainda compradores desses pontos. Procurei 

privilegiar o personagem “camelô” nesta pesquisa, no entanto, o relato de vendedores com 

outra trajetória laboral contribuiu para melhor compreensão da configuração do “Pop 

Center”. 

Ao pretender, neste trabalho, apresentar um diálogo entre o espaço “Pop Center” e a 

identidade comercial dos vendedores, me utilizei, principalmente, do aporte teórico de Henri 

Lefebvre, Bruno Latour e Mary Douglas & Baron Isherwood, autores que contribuíram para a 

perspectiva agenciadora das coisas que, em decorrência dessa característica de autonomia, 

concorrem para a constituição identitária de sujeitos sociais. Demonstrei a característica 

agenciadora do espaço “Pop Center”, que atua como mediador de transformações 

subjetivas e objetivas a partir da perspectiva de Henri Lefebvre (2000), na qual concebe o 

espaço como produto e produtor da vida cotidiana. Considerando o espaço como um local 

dotado de autonomia, abordei-o também a partir da Teoria Ator-Rede, através de Bruno 

Latour (2000), que visa a uma análise social e relacional entre sujeitos e objetos.  

Nesse sentido, entendo que o espaço, dotado de valores construídos socialmente, 

contribui para a ascensão de uma identidade profissional reconstruída e readaptada para os 

camelôs que atuavam nas ruas. Em um camelódromo constituído por corredores, lojas, 

setor administrativo e com arquitetura semelhante a shoppings centers convencionais, a 

identidade do comerciante informal acaba por receber a irrupção do valor social de um 

espaço comercial fechado e regulado, ou seja, a agência da formalidade. A partir da 

transição espacial - e dos consequentes incentivos à formalização da atividade do 

comerciante por parte da administração do camelódromo -, pude verificar novas demandas 

por parte de órgãos de controle (como pagamentos de aluguéis, propostas de cursos sobre 
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empreendedorismo, horários comerciais delimitados) e novas ofertas por parte dos 

comerciantes (como no caso das mercadorias e sua organização no espaço). Desse modo, 

compreendo que o novo camelódromo propõe medidas que incentivam o vendedor a atuar e 

a ser percebido como um lojista. 

Nesse cenário, considero o “Pop Center” como um local que dispõe de uma 

porosidade identitária: a do antigo camelô e a do lojista moldado pelo shopping popular. 

Alguns comerciantes que atuavam nas ruas resistem em um primeiro momento a assumirem 

o status de lojista; já outros os assumem de imediato; e há, ainda, situações em que ambas 

as identidades aparecem articuladas em um mesmo discurso.  

Na nova conjuntura, a reconfiguração das mercadorias é um exemplo da 

permeabilidade de identidades formais e informais presentes no camelódromo. O rearranjo 

dos produtos oferecidos aos consumidores é percebido a partir da predominância de oferta 

de alguns bens com características tecnológicas em detrimento da escassez de outras 

mercadorias como cadarços, isqueiros e brinquedos, antes facilmente notados nas bancas 

de camelôs nas vias públicas. Os CD’s e DVD’s, produtos muito característicos dos camelôs 

nas duas últimas décadas, têm sua comercialização proibida pela gestão do “Pop Center”. 

Atualmente predominam vestimentas e aparelhos eletrônicos, que também eram vendidos 

nas ruas, porém não com a mesma frequência. O caso dos aparelhos eletrônicos envolve 

ainda uma relação com a eletricidade e segurança propiciadas pelo shopping popular, que 

possibilitam, assim, maior diversidade de oferta de bens deste tipo.  

Para Mary Douglas & Baron Isherwood (2006) os bens são dotados de propriedades 

comunicativas em que os significados permeiam as relações. Neste trabalho, abordei as 

mercadorias vendidas no “Pop Center” como resultado de uma nova configuração espacial, 

que contribuem para a ascensão da identidade de lojista dos vendedores. O tipo e a 

qualidade dos produtos são critérios de inclusão e prestígio comercial. Quanto mais 

semelhante a oferta de bens no camelódromo com os de uma loja formalizada, mais 

prestígio social dentre seus colegas e administração local o comerciante aufere, além de 

demonstrar que se enquadra à proposta formal do shopping popular. Na perspectiva de 

Latour (2001), sujeito e objeto são indissolúveis em razão de serem totalmente relacionados. 

Com isso, percebo a identidade desses comerciantes não de forma puramente subjetiva, 

mas sim como um híbrido no qual o comerciante e os produtos que comercializa 

representam uma rede que se retroalimenta simbolicamente. 

Por fim, procurei, nesse artigo, tratar da identidade do camelô enquanto trabalhador 

a partir de sua transferência para o “Pop Center” de Porto Alegre/RS. O camelódromo com 
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estruturas de concreto contribui, com sua arquitetura horizontal, seus regramentos internos 

e sua promoção através de propagandas, para a ascensão da identidade de lojista que, por 

vezes, coexiste e se confunde com a identidade de camelô dos comerciantes. Assim, 

compreendo a formação identitária dos comerciantes do “Pop Center”, neste momento, 

como ambígua e situacional, envolvida em um processo de remodelagem da identidade 

profissional a partir de um novo local. 
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