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Primeiros Passos 

Quando das oito horas da manhã aporto na estação de metrô da Sé e caminho pelas 

ruas que me levarão até o complexo comercial da Rua 25 de março. Atravesso a praça 

investida por múltiplos atores, sejam pregadores religiosos, repentistas ou comerciantes de 

ouro. Em direção a Rua Direita que me levaria até o Largo São Bento, está um cantor 

popular em seu palco improvisado entoando canções que ganham às ruas.  

À medida que se aproximava cada vez mais a Rua 25 de março a diversidade de 

forma de trabalho vai se ampliando. Já não só mais artistas de rua e alguns poucos 

comerciantes se encontram nos caminhos que percorro, mas também puxadores, camelôs, 

camelôs ambulantes, os quais vão assumindo o protagonismo do comércio de rua na região 

central de São Paulo. 

Logo no Largo São Bento e em sua extensão com o Viaduto Santa Efigênia, alguns 

vendedores de celulares, brinquedinhos do Paraguai e bijuterias. Conforme descemos pela 

Ladeira Porto Geral, uma enorme movimentação de consumidores indo em direção às 

compras, ou mesmo retornando com seus carrinhos e sacolas carregados de mercadorias. 

Muitas vezes, principalmente em épocas festivas, como o Natal, quando do primeiro passo 

dado em direção ao local de estudo, é quase impossível circular pelas ruas sem esbarrar em 

algum consumidor, ou vendedor ambulante.  

A Rua 25 de março está marcada por uma série de referências que acionam os 

diversos sentidos: com múltiplas sonoridades, olfatos e a visões. Perceber meu campo de 

trabalho é perceber, sobretudo, os atores que lá trabalham, além daquilo que os ajuda a 

caracterizar: suas mercadorias, as quais variam de tempos em tempos, de trabalhador a 

trabalhador. 

Quando circulo pelas entranhas do complexo comercial da Rua 25 de março, sua 

estrutura se ressignifica a cada novo evento enfrentado no local, a cada nova situação. E, é 
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a partir dessas situações que busco compreender como são construídas identidades dos 

trabalhadores informais no âmbito da Rua 25 de março. No entanto, para pensar as relações 

identitárias, é preciso olhar para os conflitos inscritos, principalmente com o poder público, 

os quais são responsáveis pelas políticas de revitalização do espaço urbano. 

Com as constantes transformações da modernidade, o individuo se sente livre em se 

libertar das estruturas rígidas que o amarrava como parte de uma categoria, classe social ou 

grupo. No mundo contemporâneo, as culturas nacionais estão imbricadas a construção de 

identidades culturais, ou seja, cada um dos atores que faz parte de uma dada nacionalidade, 

regionalidade, ou sociedade tem um modo de conceber o mundo, que não é 

necessariamente o mesmo em outro lugar. Nesse sentido, também podemos pensar não só a 

partir da categoria do trabalhador informal, mas também como se articula a informalidade 

nos mercados globais, as dificuldades de compreensão entre o formal e o informal.   

A configuração da categoria do trabalhador informal se deve a grande diversidade 

de formas de trabalho na rua, onde encontramos ambulantes, camelôs, puxadores, 

sacoleiros etc. Nesse sentido, os questionamentos que me faço são: como são construídas 

analiticamente a categoria do trabalhador informal? Como elas são acionadas no dia-a-dia 

do trabalho informal. Ou ainda, como os trabalhadores se identificam? Quais os sentidos 

positivos e negativos conforme os usos e atores dessas categorias classificatórias? A 

questão tem como norte saber qual a categoria acionada por esses atores para se identificar, 

não esquecendo que, quase sempre, “o modo pelo qual as coisas são chamadas reflete 

relações de poder” (Becker, 102:2004). 

Não podendo esquecer ainda as definições que são atribuídas a eles pelos “outros”. 

Por exemplo, a GCM comumente se refere aos trabalhadores como “para quedas”, visto 

que esses caem feito “para quedas” na rua e que somem rapidamente, ou ainda a PM que 

refere aos trabalhadores informais como “marreteiros
1
”, categoria que é vista 

negativamente pelos próprios trabalhadores. Além disso, as alteridades criadas com o setor 

formal também atribuem categorizações, na medida em que os donos de lojas os 

chamavam de desordeiros por ficarem com os carrinhos de sons alto, “atrapalhando” os 

cidadãos da rua. Também há aqueles que veem os ambulantes como bandidos e marginais, 

geralmente essas definições são atribuídas por alguns consumidores.  

                                                             
1 Segundo meus interlocutores, a categoria de “Marreteiro” se refere diretamente à contravenção. São atores 

que fazem o contrabando, trazendo mercadoria diretamente do Paraguai. 
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O poder público, muitas vezes parece não problematizar as diferentes apropriações 

desses trabalhadores, classificando-os como pertencentes a uma única categoria, segundo o 

decreto Nº 42.600, 11 de novembro de 2002, no qual se define, oficialmente, o ambulante: 

Art. 2º - Para os efeitos deste decreto, considera-se ambulante a pessoa 

física, civilmente capaz, que exerça atividade lícita por conta própria ou 

mediante relação de emprego, desde que devidamente autorizada pelo 

Poder Público. 

Diante de todas as formas de definições, pode-se ver como o trabalhador informal 

está permeada por diversas definições, sejam elas dada pelo poder público, ou na própria 

concepção que o trabalhador se vê ancorado, ou ainda pelas atribuições construídas pelos 

próprios consumidores da rua.  

 

Na “Informalidade” 

A concepção de mercado informal pode ser compreendida a partir da realização de 

trocas e aquisições que não estão inscritas no mundo regulado pelo sistema da oferta do 

mercado. Do mesmo modo, podemos entender como um “lócus para o exercício das 

moralidades, conhecimentos e reconhecimentos de segmentos sociais que não 

encontrariam respaldo em uma economia subdividida e demarcada por uma lógica jurídica 

oficial” (Pires, 2010:41). Nesse sentido, a informalidade é marcada por relações de 

confiança de pessoalidades e ingerências, possibilitando ao Estado múltiplas faces, na 

medida em que seus agentes precisam acionar distintas éticas no relacionamento com os 

trabalhadores informais. 

Outros termos formais podem ser adotados pelos comerciantes da rua como 

estratégia de legitimação social e moral, além de fugir de determinados estereótipos aos 

quais estão submetidos. Isso porque a imagem dos trabalhadores dos setores informais está 

comumente vinculada à desordem, vagabundagem e degradação do espaço urbano.  

Diante do vasto campo de possibilidades dado pelos trabalhos informais o conceito 

de informalidade pode ser, antes de tudo, compreendido como um conceito amplo, 

indefinido e, muitas vezes, usado de modo equivocado. 

A amplitude de um conceito como esse, envolvendo diversas práticas pode causar 

confusões, ainda mais por estar frequentemente associado à ideia de ilegalidade. Para 

Noronha (2003), a concepção que se enfrenta no mundo do direito está restrito aos 

contratos legais ou ilegais. O que promove a legalidade de um contrato é a existência de 
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um registro que possa comprová-la. No caso do trabalho, os contratos precisam estar de 

acordo com a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), pois essa é paradigmática na 

definição de um “bom trabalho”. 

A discussão aqui realizada não considera o informal como ilegal, uma vez que 

longe de ser o resultado do funcionamento anormal ou amoral da sociedade, faz parte das 

possibilidades abertas em um mundo definido pela lei. Isto é legal/ilegal não é uma 

clivagem que permita diferenciar a priori setores de funcionamento do social ou universos 

preexistentes, mas sim que constitui o operador através do qual se produzem distinções, se 

reproduzem desigualdades e se aproveitam oportunidades. (Rabossi, 2004:16). Entretanto, 

é preciso considerar o legal/ilegal para a discussão, porque também estamos lidando com 

situações que passam pela sanção do Estado e pelo senso comum.  Para se captar o sentido 

da legalidade em um universo tão repleto de relações, é necessário um esforço por perceber 

e entender os significados compartilhados pelas distintas moralidades, em meio a 

multiplicidade destas (Pires, 2010:42). 

Nesse sentido, é preciso levar em conta que não há somente uma hierarquização das 

práticas formais/informais e legais/ilegais, pois o que está em jogo é também um ethos 

moral, do que é mais ou menos correto em determinados contextos, em determinadas 

práticas, por atores específicos. 

As “muambas” vendidas no país vizinho e o caminho que ela faz de lá até os 

comércios populares brasileiros são próprios das economias informais. Isso porque há 

práticas que burlam o sistema de impostos sobre a mercadoria a ser vendida, bem como o 

modo como ela chega por aqui: por meio de mesiteros no Paraguai, que vendem aos 

sacoleiros brasileiros. Assim, os movimentos realizados pelos mercados informais vão se 

complexificando a cada novo destino, envolvendo todo um “tecido social, político e 

econômico” (Misse, 2006:118). 

Muitos dos produtos comercializados nos setores informais muitas vezes são vistos 

como aqueles que não precisam de muita qualidade e precisão. Além de estarem 

frequentemente associados à pirataria, os comerciantes optam por essa forma de venda, 

uma vez que pode ser o caminho mais rápido para atingir o mercado, pois são menos 

burocráticos do que a economia formal. Mas, para que não haja tantos conflitos entre as 

duas partes envolvidas, cria-se um código de honra entre vendedor e consumidor 

estabelecido pela qualidade do produto, via acordo verbal, o que autentica o estatuto moral 

da transação.  
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Isso porque, esse setor da economia não possui um órgão fiscalizador 

especializado, ou melhor, formalizado. Entretanto, há uma malha de autoridades engajadas 

nesse modelo de crescimento, tanto para viabilizar as vias informais de comercialização 

dos mais variados produtos, como para reprimir essas ações consideradas “criminosas”.  

Como nos sugestiona Kowarick (1994) é importante contestar o local reservado às 

práticas informais enquanto pertencentes à ‘marginalidade’, uma vez que a informalidade é 

conseqüência do próprio capitalismo excludente e que suas práticas, para Pinheiro-

Machado, “promovem a circulação de renda em setores mais populares da sociedade, 

retroalimentando a economia”. (Pinheiro-Machado, 2008:118). Longe de ser marginal, a 

economia informal é parte estruturante da economia global. Nessa economia existe um 

sistema estruturado de trabalho, auto-regulável, marcado por lógicas e hierarquias próprias. 

No entanto, essas práticas são sustentadas, na maioria das vezes, somente pelo contrato 

oral e, assim, podem constituir sistemas frágeis (Pinheiro-Machado, 2008:123). 

A partir da década de 1970 as grandes metrópoles estavam passando por processos 

de desindustrialização (Caldeira, 2003), expulsando parte da mão-de-obra para as periferias 

das cidades. Não encontrando alternativas de emprego nos setores formais, isto é, com 

registro em carteira e direitos previstos pela CLT, muitos trabalhadores precisaram se 

arriscar em outras formas de se obter um orçamento, ou seja, nos chamados setores 

informais, ampliando suas práticas.  

Mas é preciso que se pense para além do desemprego, pois se esse ajuda no 

crescimento da economia informal, há também que considerar um ethos que permite aos 

atores ambicionarem o desejo de ser o patrão, legitimando socialmente o trabalho informal.  

Para Vera Telles (2009), a cidade vem se alterando e se redefinindo pelos modos 

contemporâneos de produção e circulação de riquezas, as quais ativam vários circuitos de 

uma economia informal, mobilizando o trabalho sem forma (Oliveira, 2003), onde as 

fronteiras do informal, do ilegal e do ilícito são incertas. De modo que muitos 

trabalhadores que se lançam a essa alternativa de trabalho, são obrigados a atuar das dobras 

entre o que se considera formal e o informal. 

Nesse sentido, não podemos nos restringir a explicação de que os trabalhos 

informais estão inscritos num campo da economia onde as transações não estão 

regulamentadas pelo Estado. O campo da informalidade não pode ser lido de modo 

autônomo, mas no intercruzamento entre outros setores da economia. As fronteiras entre o 

formal e o informal são incertas e estão constantemente em transformação, pois os 



6 

 

trabalhadores perpassam pelos dois setores integrando-os muitas vezes, como uma espécie 

de mutualismo, segundo Pinheiro-Machado (2008). 

Em resumo, a informalidade é um conceito que sempre precisa de revisões e 

transformações, na medida em que os mercados informais estão cada vez mais 

modernizados e conectados globalmente. Além disso, cada Estado possui uma legislação 

dizendo o que é “irregular” e o que não é. Assim, de acordo com a legislação brasileira, 

uma coisa que pode não ser “legal”, no Paraguai o é. “De hecho, son las elites estatales las 

que han mantenido, a lo largo de los siglos, el monopolio de la definición y regulación de 

la legalidad/ilegalidad” (Ribeiro, 2007:10). 

Diante de toda essa complexidade em que se inscreve o conceito da informalidade, 

sendo ele associado, frequentemente, ao ilegal, a intenção nesse trabalho é compreender 

como não há um consenso em sua definição. Nesse sentido, é um conceito ainda em 

(re)formulação, necessitando sempre de revisões, principalmente ao se considerar a partir 

de qual contexto se observa. 

O entrelaçamento do formal/informal também se dá no percurso que, por exemplo, 

uma mercadoria ou serviço caminham ainda mais numa economia tão globalizada em que 

se é preciso percorrer vários destinos, enfrentando distintas legislações, as quais ditam as 

regras da legalidade/ilegalidade. Isso faz com que as vias informais ajudem a burlar a 

burocracia, garantindo não só a acesso às mercadorias pelos mercados consumidores, como 

também garantir o benefício do trabalho, onde muitas vezes não se tem espaço ou 

oportunidade numa ótica formal e também considerada legal, ampliando a cidadania. 

A importância de se pensar na concepção da informalidade como categoria analítica 

se dá porque há, talvez, pela construção um único consenso de que os mercados informais 

são importantes à economia e como forma de organização social de muitos trabalhadores. 

Entretanto, pensar a informalidade não é uma tarefa fácil, não só porque envolve inúmeras 

práticas que se diferenciem entre si, mas porque muitas vezes ela está atrelada, no senso 

comum (Noronha, 2003), como uma manifestação de trabalho residual e vinculada ao 

“injusto”. Isso porque aqueles que praticam a informalidade não pagam impostos sobre o 

produto vendido como outros comerciantes.  

As práticas informais desses trabalhadores não são puras, elas estão carregadas de 

formalidades jurídicas e morais e podem variar diante das situações enfrentadas. 
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Pensando a “situação”: Contextualizando o conflito 

A proposta de se pensar trabalhadores informais nesse contexto da Rua 25 de março 

está centrada na ideia de que tanto eles como as próprias características de configuração 

desses mercados estão movimento. Esses atores e suas movimentações são responsáveis 

por dar acesso aos consumidores a muitas mercadorias, por meio de diversas práticas 

informais, que se não fossem por eles não chegariam aos mercados locais (dando certas 

dimensões globais). Os trabalhadores organizam uma rede de comunicação e 

deslocamentos de atores e mercadorias que interligam os mercados conformando formas 

distintas de apreensão das situações do cotidiano, dos diversos outros e da própria 

configuração da Rua 25 de março. Mas, para compreender que situações são essas, é 

preciso perguntar: o que está acontecendo aqui agora? (Goffman apud Velho, 2008). 

Desse modo, o ator será guiado a saber que apresentação acionará a partir da 

situação daquele momento. Tais situações acarretam para os diversos trabalhadores 

diferentes formas de percepção dos “outros” e da Rua 25 de Março, na medida em que se 

traça um cenário de contatos e choques culturais. Além disso, identidade é negociada 

segundo as situações que são enfrentadas dia-a-dia, principalmente para defender a 

categoria de trabalhadores informais. 

A partir de dezembro de 2009 o acordo firmado entre a Prefeitura de São Paulo e a 

Polícia Militar do Estado
2
, fez com que novos agentes fiscalizadores fossem adotados nas 

ações “anti-pirataria” nas regiões de intenso comércio na cidade paulistana. Se antes havia 

momentos de tranquilidade para o exercício do trabalho de rua, ou algumas estratégias já 

conhecidas pelos camelôs ambulantes, na tentativa de burlar a fiscalização da Guarda Civil 

Metropolitana (GCM); agora, com a PM à frente das apreensões, uma nova situação fora 

apresentada e os trabalhadores precisaram adquirir outras formas de apresentar o ofício do 

trabalho informal e assim conseguir obter o sustento do dia. 

Durante os meses seguintes os camelôs ambulantes que circulavam com mercadoria 

pela rua, estendendo uma lona preta para disposição dos produtos, continuaram com essa 

mesma estratégia de trabalho. No entanto, esses trabalhadores estavam perdendo muitos 

                                                             
2 O acordo faz parte de um projeto que tem como objetivo implantar o programa "Cidade 

Livre de Pirataria e do Comércio Ilegal".  
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produtos para a PM e sofrendo “humilhações” por parte da fiscalização. Diante dessa nova 

situação muitos camelôs ambulantes abandonaram o exercício do comércio na Rua 25 de 

março, como foi o caso dos imigrantes bolivianos e equatorianos. Outros continuam 

atuando, mas para isso precisaram ressignificar os modos de trabalho. 

Como é o caso dos camelôs ambulantes. Mas antes de prosseguir é preciso dizer 

que faço distinção entre camelôs e camelôs ambulantes para me referir as diferentes 

formas de atuação de cada uma dessas classificações. No entanto, ambos se referem a sua 

profissão como camelô ou autônomo. Enquanto o camelô possui um posto fixo de trabalho 

registrado pela Prefeitura, os camelôs ambulantes não possuem nenhuma garantia de 

conseguir trabalhar durante o período que estão na rua, eles circulam de um lado ao outro 

da região e são os que parecem exercer a posição mais difícil no setor informal da região, 

isso, se posso qualificar as dificuldade na atuação do trabalho.  

Os camelôs ambulantes não possuem registro em carteira, não estão assegurados 

pela Consolidação das Leis Trabalhistas (assim como os demais trabalhadores informais da 

rua que tampouco estão), não possuem postos de trabalho e nem garantia de um “trocado” 

no fim do dia. O dinheiro arrecadado é adquirido por meio da mercadoria vendida. Essa, 

geralmente, está voltada ao gênero alimentício como água, refrigerante, chocolates e 

chicletes; ou pequenas bugigangas made in china como brinquedinhos, apitos e bijuterias; 

além dos pen drives, depiladores de nariz e orelha e meias de pé. A maior parte desses 

trabalhadores consegue comprar os produtos destinados aos consumidores na Galeria Pajé 

e a aquisição da quantidade de produtos se dá conforme a venda, pois eles temem a perca 

da mercadoria se for apreendida pela PM, e também não possuem estrutura.  

Sua forma de encenação no comércio é se passando por consumidores comuns 

tentando se esquivar da fiscalização. Em sacolas plásticas escuras, escondem-se os 

produtos a serem vendidos. Saem percorrendo a rua anunciando a venda em tom mais alto 

quando não se avista a polícia, ou apenas em conversas mais próximas com os 

consumidores ao perceberem que podem estar correndo perigo. Geralmente, esses 

trabalhadores são os alvos mais fáceis de apreensão policial e os que menos atuam com 

segurança de trabalho. 

Nem sempre essas estratégias são suficientes para que consigam trabalhar, pois a 

presença da polícia é intensa e desde as primeiras horas do dia, já há equipes da PM 

fazendo a fiscalização e se estendem até às oito horas da noite. O momento que apresenta 

uma relativa tranquilidade para que os trabalhadores possam comercializar é durante a 
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troca de turno da PM, principalmente a que ocorre entre onze e meia e meio dia, que 

também é marcada pela hora do almoço. 

Essas dificuldades, ademais, ajudaram a construir uma nova categoria de trabalho 

informal na Rua 25 de março: são os chamados puxadores. Essa prática é composta, 

principalmente por pessoas que deixaram de trabalhas diretamente com mercadoria na rua 

por causa das dificuldades encontradas com a presença da PM e por novos trabalhadores 

que aparecem na rua em busca de emprego. Os puxadores são os atores que ficam na rua 

anunciando mercadorias por meio de uma placa de papel plastificada com os vários 

modelos de tênis, camisetas, bonés e etc. A função deles é puxar consumidores para as 

lojas que muitas vezes não são de conhecimento por parte dos consumidores, isso porque 

estão em outras ruas que não a Rua 25 de março propriamente dita, ou em galerias muito 

vastas e shoppings da região.  

O trabalho desses atores é dividido em três formas: Puxador por comissão, o qual 

ganha à medida que o consumidor efetua uma compra em alguma loja ou box. Se a 

mercadoria custa cinquenta reais, uma parte desse valor vai para a comissão do puxador. 

Muitas vezes o valor da mercadoria varia para que se possa pagar a parte do funcionário 

informal. Esse tipo de trabalhador não tem um compromisso fixo com apenas um “patrão”. 

Ele faz um acordo verbal em várias lojas e quando leva um consumidor no ato da compra 

ele já recebe a sua parte. A maioria dos puxadores por comissão trabalha, 

preferencialmente, com produtos eletrônicos, pois são os que possuem um valor mais alto, 

sendo a comissão mais elevada, também. 

A segunda forma de trabalho dos puxadores é o fixo, que nesse caso estabelecem 

um acordo com alguns donos de lojas, mais ou menos dois ou três “patrões”, e 

comercializam apenas um tipo de mercadoria, em grande parte são roupas. A forma de 

pagamento é semanal, recebendo ainda um valor extra pelo sábado, o salário é pago 

independente de levar ou não consumidor para a loja. Os fixos são como vendedores dos 

estabelecimentos comerciais, mas que não trabalham diretamente dentro do comércio. Se 

os fixos recebem um consumidor que não está atrás de sua mercadoria, logo eles procuram 

um companheiro que trabalha com o produto procurado. No espaço da rua, quase todos os 

trabalhadores se conhecem e sabem o que cada um trabalha, contribuindo para uma 

cumplicidade entre eles ao trabalho de cada um. 

Por fim, o último tipo de puxador é aquele que trabalha por ponto. Segundo alguns 

informantes, nesse trabalho o puxador somente recebe o salário se ele atingir uma 
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quantidade de pontos estabelecida pelo proprietário do estabelecimento comercial pelo 

qual presta serviços. Cada uma das mercadorias equivale a uma quantidade que é anotada 

ao puxador conforme ele efetive uma venda, mas se ele não consegue atingir a pontuação 

não recebe seu salário diário ou semanal. 

Outra classificação da categoria de trabalhador informal é o que chamarei de 

camelôs, como eles próprios se definem.  

Posso compreender que o camelô, propriamente, seria aquele com licença da 

Prefeitura para possuir uma barraquinha na rua. Mas, apesar de ter sua situação 

regularizada com a administração, não significa que os camelôs estejam inseridos na 

economia formal, pelo contrário. Eles vivem toda a insegurança da falta de um registro na 

Consolidação das Leis Trabalhistas. Isso porque a regularização dessas barracas se deu 

mediante uma política realizada durante a gestão da ex-Prefeita de São Paulo Marta 

Suplicy, em que atribuía, ao trabalhador informal que possuía deficiência física, um posto 

fixo de trabalho na rua. Além disso, eles estão inseridos num status próprio dos 

trabalhadores informais, sendo subjugados pela economia e por muitos consumidores que 

circulam pela rua.   

Muitos desses trabalhadores que foram beneficiados pela concessão dos postos de 

trabalho da Prefeitura de São Paulo passaram a contratar auxiliares de banca – outra 

classificação dos trabalhadores – , os quais pudessem desempenhar melhor o trabalho do 

que os verdadeiros donos das bancas, uma vez que existe uma delimitação no momento de 

exercer o ofício. Principalmente numa rua como a Rua 25 de março, em que a circulação é 

difícil pelo excesso de atores no local. Essa contratação de funcionários também se dá por 

meio de códigos informais em que não se estabelece as leis prescritas na CLT. 

No entanto, se a documentação não estiver em ordem, a fiscalização pode apreender 

a barraca. Além disso, cabe ressaltar que mediante as recentes políticas de reestruturação 

urbana da cidade, existe uma tentativa por parte do poder público em acabar, também, com 

esses postos fixos, visto que muitos já não existem mais.  

A atuação dessas bancas na rua se dá mediante horas pré-estabelecidas de trabalho. 

Suas barracas ficam guardadas em um depósito onde, ao início do dia, os responsáveis por 

cada uma delas vão buscá-las para se estabelecerem no ponto da rua ao qual lhe foi 

atribuído. Ao fim da tarde, as bancas são recolhidas e guardadas novamente no depósito.   

Além disso, o modo pelo qual se consegue a mercadoria que abastece o posto 

obedece às lógicas do mercado informal. Cada banca procura se especializar num 
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determinado tipo de mercadoria, mas se veem o sucesso de outra banca com determinado 

produto, acabam por se render ao produto do momento. Como foi o caso dos bonecos dos 

personagens do seriado mexicano “Chaves”, os quais pareciam ter invadido todas as 

barracas dos camelôs durante o período do natal de 2011. 

Existem fornecedores comuns que ajudam a movimentar essa economia informal, 

muitos podem se encontrar nas galerias da rua. Mas há outros que não trabalham com a 

venda diretamente ao público consumidor de varejo, apenas com os atacadistas, ou seja, 

revendedores, os quais são os próprios trabalhadores da rua. Esse fornecedor talvez se 

constitua como mais uma classificação de trabalhador do setor informal ou um exemplo de 

como o setor informal se apoia no formal, mas não posso fazer nenhuma dessas afirmações 

no momento em que me encontro da pesquisa, pois não tive acesso a nenhum deles. 

 Mas todas essas classificações não se encerram aqui, ainda há limites estabelecidos 

entre eles que perpassam por outras ordens de classificação, acionando outros tipos de 

fronteiras, como é o caso das fronteiras étnicas. Isso porque há uma variedade muito 

grande de migrantes que atuam na região e cada uma das migrações também ocupam uma 

posição na hierarquia constituída entre os próprios trabalhadores.  

 Os chineses, por exemplo, por terem mais facilidade ao acesso as mercadorias mais 

valorizadas na venda ambulante são mais os procurados pelos consumidores, podendo 

assim se encontrar em situação menos vulnerável que um brasileiro que atua como camelô 

ambulante no momento em que perde uma mercadoria. Para o chinês, a perda não será tão 

sentida quanto para outra categoria de trabalhador de rua. Mas não vou me estender a 

discussão étnica nesse momento. 

Essa rua é espaço de imensos fluxos de pessoas de diferentes origens sociais, 

étnicas e nacionais, fluxos de dinheiro e tecnologias, bem como imagens e percepções 

distintas sobre ela. Aqui se condensam relações e interações efêmeras que sintetizam o 

fluxo da vida cotidiana no espaço de negócios e negociações de identidades.  

Uma vez que a Rua 25 de março passa por uma série de situações de conflito 

ocasionada por diversos fatores (seja por motivos de revitalização urbana, de controle de 

vendas de mercadorias, ou mesmo de disputa entre os próprios trabalhadores) cada um dos 

atores escolherá suas apresentações, como nos diria Goffman (2002), diante dos “outros” 

de acordo com as situações enfrentadas “no sentido de entender o que está acontecendo e 

se alinhar adequadamente às diferentes situações” (Gastaldo, 150:2008). Desse modo, os 

atores atribuirão uma dinâmica para essa rua que muitos a veem como desorganização, mas 
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que também apresenta uma identidade própria, a qual pode ser compreendida por meio da 

lógica que a rege, em que cada ator desempenha uma função diante da economia, do 

consumidor e da "legalidade". 

Desse modo, podemos refletir sobre as construções de identidade como 

negociações dos atores em torno das apresentações acionadas para cada situação como foi 

o caso da construção do trabalho do puxador; uma saída criativa diante das dificuldades 

enfrentadas. No entanto, existem modos distintos de definir uma mesma situação, e estão 

permeadas por relações de poder. Além disso, há outra questão a qual permeia todas essas 

situações, que é o próprio modo de Goffman compreender o interacionismo. Pois, a 

interação entre os atores e seu desenvolvimento dependem do modo como a situação é 

definida e compartilhada, havendo sempre a possibilidade do conflito.  

Para Goffman os atores sociais experimentam o mundo social como uma realidade 

repleta de significados. A realidade é fruto dessa contínua atividade de interpretação dos 

sentidos das ações que são empreendidas no dia-a-dia, mas que muitas vezes não são 

compartilhadas por todos os outros, ou seja, a vida social é um permanente processo de 

negociação da realidade. Cada ator possui um repertório simbólico carregado de 

significados subjetivos compartilhados aos outros por meio da comunicação, o que 

garantira a construção de uma identidade da Rua 25 de março, ou mesmo dos próprios 

trabalhadores. 

 

Configuração do Espaço Urbano 

 

Os comércios informais são vistos com maus olhos pelas leis e pelos representantes 

da “ordem”, reservando aos trabalhadores informais um status elevado do estágio da 

marginalidade, principalmente depois da entrada da PM na região. 

Mas, não é exclusividade da Rua 25 de março e da cidade de São Paulo essa intensa 

fiscalização, Antônio Arantes (1999) nos sugere que os técnicos envolvidos com as 

políticas urbanas costumam não olhar para a população que de fato circula cotidianamente 

pelas cidades. Os olhares do poder público, muitas vezes, estão centrados numa conduta de 

despregar a cidade da sua vida pública, como se ela fosse externas as relações e processos 

sociais. Contudo, no espaço urbano são construídas coletivamente fronteiras simbólicas 

que separa, aproxima, nivelam , hierarquizam ou ordenam categorias e os grupos sociais 

em suas mútuas relações (Arantes, 1999:106). 
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Os lugares sociais são constituídos por meio de justaposições e entrecruzamentos, 

onde os atores em cena são ambíguos, e liminares. A Liminaridade agora, segundo Agnew 

(Zukin, 2000), assume um novo significado social e cultual de “espaço transacional”, 

relacionando espaços que possuem sentidos muitas vezes distintos, como o caso de casa e 

trabalho, formal e informal etc.  

A liminaridade dificulta o esforço de construção de uma identidade espacial. As 

mesmas características que tornam o espaço liminares tão atraentes, tão 

competitivos em uma economia de mercado, representam também o desgaste da 

diferenciação local. As fontes dessa erosão encontram-se em três amplos 

processos de mudança que atravessam o século XX: a crescente globalização do 

investimento e da produção, a abstração contínua do valor cultural em relação ao 

trabalho material e a mudança do significado social – que era extraído da 

produção e hoje deriva do consumo. Contudo, o espaço limiar situa essas 

mudanças gerais em nossa experiência de vida, modelando a expressividade das 

rotinas diárias e estendendo os limites de nossa perspectiva. Assim, uma 

paisagem urbana pós-moderna não apenas mapeia cultura e poder: mapeia 

também a oposição entre mercado – as forças econômicas que desvinculam as 

pessoas de instituições sociais estabelecidas – e lugar – as formas espaciais que 

as ancoram no mundo social, proporcionando a base para uma identidade estável 

(Zukin apud Zukin, 2000:83) 

 

Cada um desses atores não possui nenhum papel definido, eles são identificados 

como culturalmente ambíguos, simbolicamente invisíveis e poluidores, como nos sugere 

Arantes (1999). Nesse sentido, é possível pensar as intensas relações presentes entre os 

atores que circulam na Rua 25 de março e a relação que constroem com o espaço urbano, 

pois cada um em sua diferença exerce um papel e atribui significados distintos à rua, 

motivo pelo qual acaba gerando determinados conflitos e ressignificando constantemente 

as identidades ali presentes.  

À parte que confere aos trabalhadores, o espaço da rua é compartilhado pela ideia 

de garantias de direito de trabalhar, pois é a partir de suas pequenas vendas que garantem o 

sustento de suas famílias.  

Embora muitas das relações estabelecidas entre cada trabalhador ambulante e cada 

consumidor sejam efêmeras, a constituição de laços de fidelidade é construída com a 

categoria de trabalhadores de rua como um todo. Se não encontro aquele vendedor do 
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lenço que eu quero, sei que ali na rua posso encontrar outro que vende a mesma 

mercadoria. E o consumidor assim prefere comprar produtos, por exemplo, dos camelôs 

ambulantes, porque sai mais barato do que se comprasse na própria loja. Na rua é sempre 

mais fácil barganhar, pois tem o famoso faço dois por dez, ou se eu levar dois pode fazer 

por oito? 

Quando o consumidor vai pra Rua 25 de março sua intenção é adquirir um produto 

por um baixo valor, mesmo a qualidade do produto não sendo muito, e ele sabe disso, 

acaba comprando um produto pelo preço que estaria disposto a pagar. Motivo pelo qual os 

produtos chineses fazem muito sucesso, uma vez que possuem qualidade razoável e preços 

acessíveis. Do contrário, o produto corre o risco de ficar encalhado, como o caso dos 

cadeados de um camelô ambulante, Sr. Arlindo, que comprou cadeados nacionais de ótima 

qualidade, mas não consegue vendê-los porque são mais caros que os cadeados chineses. 

Além disso, os avisos dados pelos compradores aos seus vendedores de que a 

polícia se aproxima e os olhares de indignação dados aos agentes fiscalizadores do Estado, 

também nos ajudam a pensar a relação entre esses dois atores sociais. 

Sociabilidades e cumplicidades também são construídas entre os próprios 

trabalhadores ao partilharem desejos, conhecimentos, memórias e projetos em comum. As 

disputas pelos espaços existem, mas muitas vezes essas brigas são sanadas pela união em 

torno de um mesmo inimigo, seja a polícia que apreende as mercadorias dos “ilegais”, ou 

os ladrões. O aviso de que o perigo se aproxima é dado por meio de um grito, de um 

assobio de um para os demais; as encenações para burlar a fiscalização e as informações 

pelos melhores lugares a se trabalhar também são compartilhadas. Eles se reconhecem 

enquanto trabalhadores que precisam e tentam trabalhar, a identidade passa a ser 

constituída a parir de uma alteridade construída, principalmente com os agentes 

fiscalizadores do estado. 

Cada um desses atores perpassa por um jogo identitário que se configura a partir 

das cenas atuadas, as identidades não são fixas, muito menos unas. Se compreendermos 

que elas são frutos de relações sociais e políticas, como nos faz pensar Barth (2000), então 

podemos compreender que os conflitos constitutivos da vida urbana são elementos 

configuradores das identidades assumidas no âmbito da rua. Desse modo, de acordo com a 

situação enfrentada, uma nova identidade é assumida ou reconstruída. 

Contudo, essa não é a única identidade presente no espaço urbano da Rua 25 de 

março, há aquelas que são configuradas no interior da categoria dos trabalhadores 
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informais, com objetivo de marcar diferença entre eles próprios e frente aos consumidores. 

Essas identidades são demarcadas por meio de outras situações ou de elementos 

simbólicos, como é o caso das próprias mercadorias.  

Segundo Douglas e Insherwood (2009), os bens, aqui vistos como mercadorias, são 

necessários para dar visibilidade e estabilidade às categorias de cultura, pois, cada um dos 

bens apreendidos na Rua, pelos variados atores, carrega consigo parte da significação 

social e ajuda a estabelecer e manter as relações sociais. Ou seja, os bens portam 

significados, mas, nenhum o é por si mesmo, “o significado está nas relações entre todos os 

bens, assim como a música está nas relações marcadas pelos sons e não em qualquer nota” 

(DOUGLAS e ISHERWOOD, 12:009) 

 As mercadorias cumprem a função de subsistência dos indivíduos, tanto daqueles 

que vendem, como também daqueles que compram, mas não podemos enxergá-los como 

algo essencialmente utilitarista, já que eles também são bons para pensar. E é justamente 

sobre essas mercadorias que se dá a atuação da Polícia Militar. A punição que os 

trabalhadores ambulantes sofrem ao “transgredirem” a lei, não é ser fichado ou preso, é 

perder os produtos que seriam destinados à venda.  

Numa das bases da PM instaladas na Rua 25 de março há um enorme container 

onde são guardadas as mercadorias apreendidas, as quais são levadas depois para um 

depósito da prefeitura. Carlos Mendonça
3
, Guarda Civil Metropolitano, conta que esses 

produtos ficavam armazenadas até um representante de órgãos internacionais inspecionar a 

destruição dos produtos, no caso, o GCM falava em específico dos produtos piratas, em 

específico CDs, DVDs, bolsas e carteiras made in China. Não entrarei na discussão do que 

é pirataria, pois há uma vasta bibliografia que se debruça minuciosamente sobre o assunto, 

o qual não é meu foco aqui, mas é importante pensar que nem todos produtos são piratas, 

pois também há mercadorias artesanais sendo vendidas e também apreendidas. 

Cada um dos atores em cena possui um repertório e constrói uma visão de mundo a 

qual é compartilhada com seus pares, mas nem sempre com os considerados “outros”. O 

trabalhador vê a rua como um local de trabalho, ele interpreta as ruas por onde caminha a 

partir da possibilidade de obter sucesso em sua venda, e assim pagar as suas contas. Já o 

Policial Militar tende a compreender a região a partir dos projetos elaborados pelo poder 

                                                             
3 Todos os nomes utilizados aqui são fictícios por uma relação ética com meus interlocutores, os quais, 
muitos deles pediram para não citar os nomes verdadeiros. 
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público, onde o centro da cidade de São Paulo precisa ser “vivo” e livre das “impurezas” 

que “desvirtuam uma ordem social”. 

 

Reinterpretação do Espaço Urbano 

 

As situações vividas pelos atores que freqüentam a Rua 25 de março com os mais 

variados objetivos ajudam a demarcar suas relações identitárias. O esforço empregado em 

descrever a construção de identidades dos trabalhadores tem como foco compreender como 

são traçadas possíveis identidades da rua, a partir de políticas de revitalização do centro da 

cidade. 

Processos de revitalização ou enobrecimento do espaço urbano tem se tornado 

comum em grandes metrópoles como São Paulo. Não é exclusividade da metrópole 

paulistana processos de desindustrialização (Caldeira, 2003) os quais não conseguem mais 

absorver mão-de-obra trabalhadora, culminando com a crise do sistema pós-fordista.  

São Paulo passou e passa por um processo histórico de constituição e de constante 

transformação muito característico. A partir da década de 1960, o centro da cidade ganhou 

um forte investimento dos setores públicos e privados com o objetivo de conter a 

deterioração e esvaziamento econômico da região. No entanto, grandes empresas e bancos 

passaram a compor a paisagem de outras localidades da Metrópole Paulistana, como a 

Avenida Paulista e a região da Berrini. Isso fez com que grande infraestrutura fosse 

deixada para trás, obrigando setores públicos a fazerem fortes alianças com empresas 

privadas a fim de garantir melhorias urbanas (Goudet, 2010). Mas, juntamente com esse 

investimento, os espaços públicos passaram a ser mais controlados e policiados.  

Segundo Caldeira (2003), a cidade paulistana está passando por um processo de 

esvaziamento da ordem pública, por meio da adoção de enclaves fortificados, no entanto os 

mercados populares situados no centro parecem ir à contra mão desse novo padrão de 

segregação. Tanto os trabalhadores, como os consumidores que persistem em frequentar 

essas regiões, muitas vezes consideradas, “decadentes” podem ser compreendidos segundo 

uma lógica de resistência de implosão da vida pública. 

A entrada e atuação da PM em todas as regiões de intenso comércio e movimento, 

como Brás, Largo da Concórdia, Rua 25 de março e Santa Efigênia, pode ser 

compreendida a partir de processos de revitalização ao qual passa o centro da cidade 

(Frúgoli, 2000). Essas políticas urbanas nos dão margem ao questionamento, a saber, para 
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quem e para o quê as políticas de reestruturação da Prefeitura de São Paulo, travestidas em 

políticas de revitalização, são feitas.  

Os projetos de administração pública de enobrecimento são muitas vezes feitas 

descoladas da realidade local e social, tentando resgatar o chamado, por Arantes, de 

consumo visual para visitantes da cidade.  Reforça a ideia de fratura e descontinuidade 

dessas áreas em relação ao contexto urbano o fato de investimentos mobiliários e 

urbanísticos não valorizarem o entorno imediato desses bens frequentemente identificados 

como deteriorados, mas limitarem-se, em geral, a requalificar exclusivamente aqueles 

pontos que configurem vistas favoráveis da cidade-ícone. (Arantes, 2000:153). A cidade 

construída é a cidade do poder. 

Tais ações do setor público municipal podem não visar os problemas encontrados 

pela população que ali circula, bem como não olhar para os trabalhadores informais, os 

quais podem ser representantes das contradições presentes nas políticas urbanas e do 

sistema capitalista mundial. A questão pode estar focada na ideia de que são ações de uma 

estratégia de marketing econômico e político desenvolvido com o objetivo de transformar a 

cidade em potencial como receptora de recursos materiais ou simbólicos.  

A cidade de São Paulo, como outras cidades brasileiras, será sede dos jogos da 

Copa do Mundo de Futebol no ano de 2014. Momento em que muitos turistas visitarão a 

cidade, e sendo a região da Rua 25 de março parte do centro histórico da metrópole 

paulistana é preciso que se transforme aquele lugar sujo física e visualmente em um local 

de consumo visual e livre das “impurezas” e dos “marginais” que circulam pelas ruas. 

Os projetos de enobrecimento também podem ser considerados como processos de 

expulsão da população. Pois, com investimentos públicos e embelezamento do local, os 

preços dos imóveis se tornam cada vez mais caros, dificultando ainda mais a vida do 

trabalhador. Uma vez que os alugueis se valorizam, a possibilidade quase inexistente de 

locação de uma loja passa a ser impossível. Além disso, há a expulsão desses trabalhadores 

por meio das ações policiais.  

Contudo, tal expulsão pode ser compreendida a partir de uma dupla perspectiva. Há 

aqueles que realmente desistem do trabalho, pois se torna cada vez mais difícil trabalhar e 

tentam encontrar outros ofícios. Mas também há os trabalhadores que apenas se deslocam 

de uma rua a outra, ou de uma região a outra abordando novas formas de inserção ao 

trabalho como já mencionado no início deste texto. A Rua 25 de março passa a ser 

ampliada para além das suas ruas circunscritas. Criam-se novas territorialidades, uma vez 
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que os ambulantes precisam fugir da fiscalização. Ruas que não eram utilizadas como 

pontos de comércio, passam a ser frequentadas e transformadas em novos referenciais de 

compra. Quando são descobertos pela Policia, novamente procuram outras localidades para 

trabalhar. Os deslocamentos são feitos e, consequentemente, a ampliação do complexo da 

Rua 25 de março. Outras partes do centro da cidade passam a ser receptores de 

trabalhadores de rua, como a Rua Direita, Largo São Francisco, Estação Patriarca e entorno 

da Bovespa. A contiguidade da Avenida Senador Queiroz (que corta a Rua 25 de Março), 

tem se tornado destino de muitos camelôs ambulantes, principalmente no cruzamento com 

a Rua Prestes Maia, onde há uma grande concentração de trabalhadores informais.  

Os diversos atores que frequentam a Rua 25 de Março irão definir o seu espaço à 

medida que o praticam. O espaço é uma variável das negociações feitas, ora legal, ora 

informal. Aqueles que realizam suas vendas dentro de um local registrado e reconhecido 

pelo Estado brasileiro terá sua transação regulamentada, já os que comercializam no 

espaço da rua, onde não há registros (exceto os camelôs que possuem licença), estão no 

campo da informalidade ou para alguns, da “ilegalidade”.  

A concepção que se tem de um espaço é produzida pela prática que se faz do local e 

com a experiência que se tem dele. O espaço é constantemente transformado por aqueles 

que por lá circulam. Assim com Certeau (2009), penso que o pedestre em sua caminhada 

pelas ruas que compõem o complexo comercial da 25 de março também ajuda a delimitar e 

a dar sentido à rua juntamente com os comerciantes compondo uma trajetória, a qual 

demarcará o espaço.  

A caminhada afirma, lança suspeita, arrisca, transgride, repeita etc., as 

trajetórias que ‘fala’. Todas as modalidades entram aí em jogo, mudando a cada 

passo, e repartidas em proporções, em sucessões, e com intensidade que variam 

conforme os momentos, os percursos, os caminhantes. Não seria portanto possível 

reduzi-las ao seu traçado gráfico (CERTEAU, 2009: 166) 

Desse modo, se constrói uma identidade em constante movimento, em intensa 

instabilidade e circularidade. A rua se modifica e se reconstrói a cada minuto, na medida 

em que a fiscalização ocorre de maneira diferenciada naquele local. É a rua da transição e 

do intercruzamento entre o legal e o ilegal, o formal e o informal, entre o consumidor e o 

vendedor.  

A intensa disputa social e econômica para o mercado, seja para o de consumo de 

mercadorias ou imóveis (re)significa a Rua 25 de março e seu complexo comercial. Ela 
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não é apenas uma rua, mas é também desdobramento de sua fama que se amplia e alcança 

o consumidor onde quer que ele esteja. 

O conflito como elemento constitutivo da vida urbana, presente nos locais 

analisados, que no embate entre os representantes da ordem e os trabalhadores urbanos do 

centro da metrópole reproduzem as desigualdades entre os cidadãos e o Estado atuará 

como legitimador por meio de ações violentas da polícia. As situações enfrentadas pelos 

atores presentes na Rua 25 de março não só ajudam na construção da identidade de cada 

trabalhador ambulante, camelô, policial, lojista, consumidor; mas também ajuda na própria 

configuração da Rua. Pois as identidades de cada ator irá se inscrever no jogo identitário 

demarcado no local,uma vez que novas formas de apresentação serão acionadas mediante 

as diversas situações. 
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