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RESUMO 

 

 

O litoral carioca, um dos principais símbolos mundiais do Brasil, afirmou-se ao longo 

do tempo como espaço de intenso uso social. Dentre as diversas formas de relações que 

ali se estabeleceram, encontram-se as relações de trabalho. Há 10 anos, estimativas já 

sugeriam cerca de 200 mil trabalhadores em atividade aos finais de semana de sol em 

que, somente nas areias, chegavam a movimentar R$ 10 milhões. Esses trabalhadores, 

por exercerem atividades em local atípico de trabalho e, em grande parte, como 

estratégia de sobrevivência sob frágeis contratos jurídicos, têm as capacidades e as 

potencialidades de suas vivências pouco reconhecidas e compreendidas. Desse modo, o 

presente estudo remonta as transformações das praias cariocas, discutindo questões 

como trabalho, informalidade e espaço até que atinja a figura do ambulante de praia em 

ponto fixo. Em seguida, analisa sua situação de trabalho, através da apropriação da 

Análise Ergonômica do Trabalho (AET) e dos conceitos da Ergonomia da Atividade. 

Da análise do trabalho, de diálogos e das observações livres, emergem duas questões de 

maior criticidade: dificuldade de controle de consumo e ausência de uma equipe de 

trabalho permanente. A partir disso, foram recomendadas práticas e estudos específicos 

para a superação positiva dessas questões, guiados pelos conhecimentos teóricos da 

Engenharia de Produção e da Ergonomia. 

 

Palavras-chave: Ergonomia da Atividade. Trabalho na Praia. Atividade Barraqueiro. 

Análise do Trabalho Ambulante de Praia. 

  



ABSTRACT 

 

 

Rio de Janeiro’s seashore, one of the main international symbols of Brazil, has affirmed 

itself overtime as a space of intense social use. Among the different types of 

relationships established in this place, there is the work relationships. Ten years ago, it 

was estimated that around 200 thousand workers were active during sunny weekends, 

and that only in the sand they would move up to R$10 million. These workers perform 

their activities in atypical places and for the most part as a survival strategy under 

fragile contracts, which make their capabilities and their experience’s potentials poorly 

known and understood.  This way, the following study goes back in the transformations 

of Rio’s beaches, discussing issues like work, informality and space until it reaches the 

figure of a beach “ambulante” (vendor) in a fixed point. The study then analyzes their 

work situation through the Ergonomic Work Analysis (EWA) and the concepts of 

Activity-centred Ergonomics. From the work analysis, dialogues and free observations, 

two critical issues emerge: the difficulty in controlling the sales and the absence of 

permanent work team. From this, specific studies and practices were recommended for 

the positive overcoming of these issues, guided by the theories of Production 

Engineering and Ergonomics. 

 

Keywords: Activity-centred ergonomics. Work at the beach. “Barraqueiro” activity. 

Work analysis of the beach “ambulante” (vendor). 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Nada como um domingo sob o sol na praia para o gozo dos cariocas. Tomar um 

mate de galão com um biscoito Globo (sal ou doce?) ou comer um queijo na brasa com 

aquela cerveja gelada são alguns dos consumos que acompanham os dias nas areias da 

cidade. Mas para que esses desejos se realizem, existem “empreendedores” na luta pela 

sobrevivência e pela produção de sentido de suas vidas através do trabalho. Em um 

espaço intimamente relacionado ao tempo de não-trabalho de milhões de brasileiros, 

também estão presentes os trabalhadores da praia. Atividades como venda de alimentos, 

bebidas e vestuário garantem parte da satisfação daqueles que descansam com o cansaço 

de alguns. O trabalho, “dialética entre o conjunto de prescrições e a ação efetiva dos 

diferentes atores, pressupondo um investimento individual ou coletivo nessa gestão” 

(ABRAHÃO et. al, 2013, p. 1643), tem sido pouco investigado quando vivenciado no 

espaço praia. 

Segundo dados do Ministério do Turismo (2008), o Brasil possui 8.514.876,599 

km² de uma superfície detentora das maiores diversidades cultural e socioambiental do 

mundo, com 8500 km de região costeira, onde suas formas de uso e ocupação dos 

espaços praianos compõem a história do país e de seus habitantes. É no Rio de Janeiro 

que surge o turismo de praia, na faixa de Copacabana, até que se estenda para o resto do 

litoral brasileiro dando os primeiros sinais da futura afirmação desse território como 

locus da vida social e da produção capitalista (RAMOS, 2009). 

Dentre 72 praias habilitadas para o banho de sol, de mar, para o lazer, o esporte, 

a recreação, a sociabilidade e todas as atividades de apoio (ANDREATTA et al., 2009, 

p. 1), estimativas apontam dois milhões de frequentadores das praias no Rio de Janeiro 

aos finais de semana de sol e calor e, dentre essas, 10% estariam a trabalho, o que 

representaria 200 mil trabalhadores, formais e informais, em quiosques, barracas e 

prestação de serviços. Somente os ambulantes nas areias girariam R$ 10 milhões por 

final de semana (MACEDO, 2006). 

No Brasil, há uma população de 153 milhões de pessoas em idade ativa, entre as 

quais somente 95,4 milhões ocupadas1 e 40 milhões delas em trabalhos informais. São, 

portanto, 42% sem carteira de trabalho assinada ou sem contribuírem para a previdência 

                                                           
1 Pessoa ocupada: pessoa com trabalho durante toda ou parte da semana de referência da pesquisa, ainda 

que afastada por motivo de férias, licença, falta grave, etc (IBGE, 2014) 
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social. E a “cara” dessa população é de mulheres (42,7%), jovens e idosos(as) (69%), 

pretos(as) e pardos(as) (48,7%)2. Esse quadro, segundo a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), remonta à noção de precariedade do trabalho e à falta de acesso às 

políticas de proteção social (IBGE, 2014). Embora custosa, tal situação também pode se 

apresentar como uma alternativa possível de desempenhar um papel de forma mais 

autônoma, sendo espaço tanto de “sobrevivência” quanto de “ascensão social” 

(PAMPLONA, 2013). Essa parcela de trabalhadores desempenha majoritariamente 

atividades no setor de serviços e, entre essas, no Rio de Janeiro, encontram-se as de 

trabalho na praia. 

Nasce o sol, nasce o trabalho de praia. Sair de casa, enfrentar os indigestos 

engarrafamentos da cidade ou apenas caminhar/pedalar alguns metros, buscar os 

materiais no depósito ou os vir carregando de casa, encontrar as areias. Prever 

demandas, controlar estoques, determinar preços. Vender ou não vender. Nisso está 

contido, diariamente, o compromisso firmado entre os ambulantes em ponto fixo, 

categoria em que esta pesquisa se aprofundará, e sua organização, para alcançar um 

objetivo comum. Estão sempre em jogo expectativas e exigências de produção com as 

mobilizações possíveis do trabalhador e suas consequências para a sua saúde, quadro 

frequentemente conflitivo e muitas vezes preenchido por contradições (BRITO, 2009). 

O trabalho, em sua dimensão crucial, responde à produção dos elementos necessários e 

imperativos à vida biológica dos seres humanos, mas também responde às necessidades 

de sua vida intelectual, cultural, social, estética, simbólica, lúdica e afetiva 

(FRIGOTTO, 2009). A Ergonomia da Atividade, ainda que não explore em detalhes 

todas essas dimensões, reconhece-as presente em toda situação de trabalho. Através de 

seus conceitos teóricos como o de trabalho prescrito e trabalho real, variabilidade e 

regulação, essa disciplina oferece a possibilidade de transformar o trabalho sob uma 

perspectiva distinta daquela do modelo taylorista de conceber sua estruturação. Práticas 

como a busca de acordo de intervenção; a construção de uma representação 

compartilhada do trabalho; e uma elaboração conjunta de soluções provisórias para as 

questões tratadas (TERSAC e MAGGI, 2004), dão ênfase ao papel das pessoas como 

protagonistas do processo produtivo (BRITO, 2009) e tornam a Ergonomia da 

Atividade importante instrumento para conferir à atividade de trabalho dos ambulantes 

em ponto fixo seu devido reconhecimento. 

                                                           
2 Percentuais em relação aos valores absolutos do segmento entre a população ocupada 
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É neste “enredo” que o presente estudo se aproxima da situação de trabalho de 

uma ambulante de praia em ponto fixo, buscando conhecer essa situação em suas 

variadas dimensões e particularidades para propor recomendações de melhoria para os 

trabalhadores envolvidos e sua produção. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Rio de Janeiro, 2016. Sede da última edição dos jogos olímpicos e 

paraolímpicos, sede da última edição da copa do mundo de futebol, referência mundial 

do turismo nacional. Nos últimos seis anos, a cidade viveu uma efervescência de 

eventos e obras, sofrendo a gentrificação3 de suas áreas históricas, a expansão da malha 

metroviária e rodoviária, a construção de linhas de veículos leves sobre trilhos, além das 

instalações esportivas. A cidade experimentou mais um momento de grandes mudanças 

urbanísticas, tal como a expansão observada sobre toda a orla durante os últimos 

séculos. 

O litoral carioca, um dos principais símbolos mundiais do Brasil, afirmou-se ao 

longo do tempo como espaço de intenso uso social e, com isso, as mais diversas formas 

de relações ali se estabeleceram. Dentre essas, as relações de trabalho, objeto de 

interesse deste estudo. 

Dados da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) estimam que 10% dos 

frequentadores da praia aos finais de semana representam pessoas trabalhando, sejam 

ambulantes, quiosqueiros ou outros prestadores de serviço (MACEDO, 2006). Ou seja, 

nesse espaço que é reconhecido como espaço de lazer, convivialidade e tempo de não-

trabalho, 200 mil pessoas comporiam a estrutura de alimentação e de outros serviços 

que viabilizam as vivências atuais da praia através de suas atividades de trabalho. Tais 

atividades, seja por serem exercidas fora de locais de trabalho reconhecidos como 

típicos, seja por não se enquadrarem sob contratos jurídicos convencionais, ou ainda por 

incorporarem uma população em grande parte pobre e sob alguma situação de 

vulnerabilidade, podem não ter despertado interesse suficiente para serem estudadas. Na 

contramão dessa apreciação, este estudo considera a relevância dos trabalhadores da 

praia, dedicando sua investigação aos ambulantes em ponto fixo, a fim de conhecer 

                                                           
3 A expressão gentrificação (do inglês gentrification), designa os processos de valorização imobiliária e 

expulsão dos moradores originais nas experiências de renovação das áreas centrais (ROLNIK, 2012). 
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capacidades e potencialidades dessa atividade; compreender a singularidade da situação 

de trabalho desses atores marcantes na formação da identidade carioca; e transformá-la.  

 

1.3 OBJETIVOS, DELIMITAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

O presente estudo objetiva se aproximar da atividade de uma ambulante de praia 

em ponto fixo para compreendê-la e, a partir dessa compreensão, propor recomendações 

que permitam transformar e melhorar suas condições. Conhecer seu contexto de 

atuação, identificar seus modos de funcionamento e seus problemas são ações 

necessárias para realização desse objetivo. 

Através da apropriação da metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho 

(AET) e dos conceitos da Ergonomia da Atividade, esperou-se conhecer o trabalho real 

dos(as) ambulantes em ponto fixo nas praias, com suas variabilidades e estratégias de 

regulação selecionadas pelos(as) trabalhadores e quais os desdobramentos disso tanto 

para saúde quanto para a produção dessas pessoas.  

Pelo uso das disciplinas e ferramentas assimiladas durante o curso de 

Engenharia de Produção, esperou-se identificar elementos e características presentes em 

diferentes aspectos da organização de trabalho estudada e utilizar suas proposições para 

a resolução das questões evocadas durante o estudo. 

De forma complementar, também objetiva o reconhecimento da relevância 

desses sujeitos na produção do espaço praia; dar visibilidade e protagonismo a suas 

falas em relação às questões do trabalho que realizam; e apresentar tais atividades como 

modo de vida e de trabalho que se constitui apesar das condições de vulnerabilidade e 

precarização e/ou por causa delas. 

A escolha do tema se concebe na junção entre um desejo pessoal e antigo de 

trazer algum tipo de contribuição para o trabalho de uma querida amiga ambulante de 

praia em ponto fixo e um desejo pessoal e recente de desbravar a complexidade da 

realidade do trabalhar na praia. O interesse pelos encaminhamentos desse estudo está 

direcionado a todos aqueles que reconheçam a relevância do trabalho na vida humana e 

se proponham a olhá-lo sob uma perspectiva compreensiva e não-normativa, 

considerando-o por sua natureza viva, mutável e modificável. Serve também àqueles 

que apenas se interessem por conhecer um pouco dos aspectos da realidade do trabalho 

em uma praia carioca. 
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O estudo de campo estará restrito a ser desenvolvido na praia do Leblon, no 

trecho entre as ruas Bartolomeu Mitre e Aristides Espínola, na região identificada pelo 

posto de salvamento de número 11. Essa delimitação se justifica pelas limitações de 

tempo e custo para sua realização. 

A originalidade do estudo se revela na investigação de um espaço que, apesar de 

sua importância e influência na vida dos cariocas, tem escasso ou (nenhum) registro de 

investigação que se propusesse a entender as relações de trabalho e os diversos aspectos 

que as envolvem sob a perspectiva da Engenharia de Produção e da Ergonomia da 

Atividade. 

 

1.4 QUESTÕES E/OU HIPÓTESES 

 

As questões que norteiam este estudo são: 

 

▪ Como é a atividade de uma ambulante em ponto fixo e quais demandas podem 

emergir dessa situação de trabalho? 

 

A partir disso, certas questões subjacentes podem ser citadas: 

 

▪ Quais são o trabalho prescrito, o trabalho real, suas variabilidades e estratégias 

de regulação identificáveis no trabalho de uma ambulante em ponto fixo? 

 

▪ Quais as relações desses trabalhadores com os órgãos legisladores e 

fiscalizadores, com seu coletivo de trabalho, com o próprio trabalho (em sua 

dimensão subjetiva), com o espectro entre formalidade e informalidade e com o 

fator tempo? 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

A metodologia privilegiada por este estudo é a da Análise Ergonômica do 

Trabalho (AET). A AET propõe um itinerário metódico que busca a elaboração 

conjunta de alternativas para a transformação dos problemas identificados na situação 

de trabalho analisada (RAMMINGER, ATHAYDE e BRITO, 2013). 
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Segundo Abrahão et. al. (2009), a AET possui duas características essenciais: 

sentido ascendente de investigação e flexibilidade de delineamento, o que permite uma 

investigação do trabalho real dos sujeitos respeitando suas possíveis variabilidades. 

Diferente de métodos científicos positivistas tradicionais, as hipóteses da AET 

não são previamente elaboradas e explicitadas. Suas hipóteses são construídas, 

validadas e/ou refutadas ao longo do processo. 

A AET comporta os seguintes componentes (ABRAHÃO et. al., 2009): 

• Análise da demanda 

• Coleta de informações sobre a empresa 

• Levantamento das características da população 

• Escolha das situações de análise 

• Análise do processo técnico e da tarefa 

• Observações globais e abertas da atividade 

• Elaboração de um pré-diagnóstico – hipóteses explicativas de nível 2 

• Observações sistemáticas – análise de dados 

• Validação 

• Diagnóstico 

• Recomendações e transformação 

Embora sejam realizadas sob uma cronologia típica, as fases da ação ergonômica 

não são sequenciais. Toda intervenção deve ser interativa e comportar voltas e 

sobreposições às etapas, a fim de assegurar a possibilidade de ajustes e regulações 

durante seu desenvolvimento e uma melhor qualidade dos resultados, isto é, da 

transformação efetiva “em termos da satisfação dos trabalhadores, da redução dos riscos 

à saúde e a melhoria da produção” (ABRAHÃO et. al., 2009, p. 182) 

A demanda deste estudo é denominada demanda provocada ou induzida, uma 

vez que se origina de uma escolha de pesquisa da autora. A partir do interesse de 

pesquisa sobre a organização, a titular do módulo padronizado de praia foi consultada e 

informada das características e objetivos do estudo. Sua realização foi aprovada, sendo 

permitidas visitas, registros fotográficos/audiovisuais e acesso a dados e documentos de 

forma irrestrita. Algumas hipóteses de demandas já haviam sido formuladas a partir do 



17 
 

convívio e de auxílios prestados ocasionalmente em certas etapas da tarefa de 

atendimento ao cliente na organização estudada, anteriores ao início do estudo. 

Foi realizada uma entrevista com a titular do módulo padronizado no dia 

09/11/2016, em que foram gravados 257 minutos de diálogo, abordando variados 

aspectos do trabalho de ambulante de praia tais como trajetórias pessoais da população 

de trabalho; relação com o poder público, com os outros trabalhadores da praia, com a 

associação da categoria, com os clientes e com os fornecedores; gestão da produção, etc. 

As etapas de campo de desenvolvimento da AET foram realizadas durante os 

meses de outubro, novembro e dezembro, em um total de 6 (seis) visitas à praia – nos 

dias 16/10, 02/11, 15/11, 26/11, 03/12 e 10/12. Obtiveram-se registros fotográficos, de 

vídeos e escritos dos diálogos e das observações ocorridas sobre seu processo técnico e 

da tarefa. 

Duas situações críticas foram encontradas. Uma dessas é resultado de um 

problema levantado diretamente pela ambulante consultada e outra, do levantamento e 

das análises do trabalho. Para tanto, foram recomendadas duas propostas de ação 

visando as transformações desejadas. 

Anterior ao desenvolvimento da ação ergonômica, foi realizado um 

levantamento bibliográfico sobre temas que permeiam os trabalhos na praia, sendo esses 

a informalidade, o conceito de espaço e a trajetória histórica da orla carioca, além do 

diálogo entre trabalho e ergonomia. As buscas eletrônicas foram realizadas no site de 

buscas Google e no portal de Periódicos CAPES. A partir dos resultados preliminares, 

ou seja, seleção e leitura parcial de textos de interesse, buscou-se referências 

bibliográficas nos textos consultados, também pelo site de buscas Google. Outra forma 

de pesquisa foi a busca direta em sites de periódicos eletrônicos especializados ou em 

biblioteca digital de trabalhos acadêmicos da Universidade de São Paulo (USP), 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp). 

Para o tema trabalho informal, foram realizadas buscas com as palavras-chaves 

trabalho informal, informalidade, economia informal, setor informal, trabalho informal 

praia, gerando nove artigos para apreciação. 
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Para o tema trabalho e Ergonomia da Atividade, foram realizadas buscas com as 

palavras-chave ergonomia da atividade, ergonomia e trabalho, atividade ergonomia, 

gerando três artigos para apreciação. Neste tema, o material de maior relevância foram 

capítulos de livros escritos por autores de atuação expressiva no campo da Ergonomia 

da Atividade (FALZON, 2007; DANIELLOU e BÉGUIN, 2007; TEIGER, 2002; 

TERSAC e MAGGI, 2004) 

Para o tema espaço, foram realizadas buscas com as palavras-chave espaço 

geografia, espaço praia, território praia, conceito espaço, espaço território, conceito 

produção espaço praia, produção espaço praia, gerando dez artigos para apreciação. 

Neste tema, o material de maior relevância foi um capítulo de um livro de referência 

para a área de conhecimento da Geografia (SANTOS, 2006). Além da Geografia, outras 

áreas do conhecimento que desenvolveram esse tema nos artigos selecionados foram a 

Sociologia, a Arquitetura e o Turismo.  

Ainda sobre o tema espaço, para entender as relações entre poder público e 

atividade de ambulante na cidade do Rio de Janeiro, foram utilizadas as palavras-chave 

ambulantes RJ, barraqueiros, ambulante em ponto fixo praia e encontradas tais 

informações em blogs e notícias de jornal. Para o acesso às regulamentações da 

atividade, foi acessada a página da Secretária de Ordem Pública, órgão responsável pela 

normatização da atividade estudada. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O primeiro capítulo apresenta uma introdução sobre o estudo realizado, 

contextualizando a situação estudada, orientado pelos aspectos teóricos correlacionados 

e abordados no segundo capítulo. 

O segundo capítulo revisa a literatura sobre os temas da informalidade, do 

conceito de espaço, das transformações históricas da orla carioca, da ergonomia e do 

trabalho. 

O terceiro capítulo faz uma descrição da situação de trabalho de uma ambulante 

de praia em ponto fixo. Analisa os aspectos gerais de funcionamento da organização, 

dentre esses, aspectos geográficos de seu local de atuação, contexto econômico e 

comercial, dimensão técnica e organizacional, dimensão normativa, etc.  
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O quarto capítulo apresenta e analisa as situações definidas como críticas e 

estabelece recomendações para sua resolução. 

O quinto e último capítulo remonta o quadro das discussões desenvolvidas ao 

longo do estudo, recupera e responde as questões propostas inicialmente e tece uma 

breve consideração sobre possíveis desdobramentos. 
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2 POSSÍVEIS ASPECTOS TEÓRICOS RELACIONADOS AO ESTUDO DO 

TRABALHO NA PRAIA 

 

2.1 O TRABALHO E A ERGONOMIA DA ATIVIDADE 

 

Apesar de a prestação de serviço ser quase que exclusivamente associada à 

entrega de um resultado, essa entrega se realiza no contexto de uma atividade de 

trabalho. E falar em trabalho ultrapassa a ideia reducionista de falar em produção. Como 

conceito complexo, o trabalho precisa ser reconhecido em sua multidimensionalidade, o 

que leva a dedicar este item a apresentar breves considerações sobre a reflexão da 

estruturação do trabalho, a inserção da Ergonomia nesse debate e como essa disciplina 

pode contribuir para compreender – e se possível transformar – as atividades de trabalho 

na praia. 

Tersac e Maggi (2004) afirmam ser necessário, para uma análise sobre trabalho, 

que esse seja considerado em sua diversidade de práticas, sua diversidade de sentidos e 

seu alcance de entendimento. Sobre a diversidade de práticas, ilustram-na com a 

diferença entre o que é considerado trabalho nas sociedades tradicionais e nas 

sociedades industriais. Nas primeiras, o trabalho é caracterizado pela noção de “trabalho 

costumeiro”, essencialmente agrícola, com uma fraca divisão do trabalho e pouca 

especialização. Ao contrário, nas sociedades industriais, o trabalho é “técnico”, 

especializado e com uma forte divisão do trabalho, concebido na separação entre 

decisão e execução. Sobre a variação de sentidos, resgatam as transformações no último 

século, em que o trabalho já representou uma moral de dever e sacrifício (início do 

século XX); uma moral de desenvolvimento pessoal e, ao mesmo tempo, uma 

contestação ao princípio de solidariedade e construção do estado social (início do pós-

guerra ao início dos anos 1970); e, desde o período de globalização e de reestruturação 

produtiva, é desmistificado quanto a sua missão social, dado o crescente processo de 

marginalização e exclusão que o circunscreve, podendo destacar aqui o tema da 

informalidade. 

Nas sociedades atuais, continuam os autores, o trabalho é tanto relação social 

particular quanto construção social, o que significa uma construção que desvela sua 

lógica de atuação enquanto mascara sua arbitrariedade e a naturaliza. Acrescentam 

ainda que, do ponto de vista jurídico, o trabalho se reduz a uma unidade de medida que 

perde seu sentido para quem trabalha. Essa noção, que divide o trabalho em atividades 

ditas de trabalho e de não-trabalho, reduz o que é trabalho a trabalho remunerado, 



21 
 

aquele cujas atividades pertencem à esfera mercantil, se desenvolvem sob um contrato 

de trabalho e são exercidas em locais habituais de trabalho, o que parece conduzir a 

maior parte das representações das pessoas sobre os trabalhos na praia, desqualificando-

o e/ou invisibilizando-o como trabalho. 

Visto que o trabalho assume realidades cada vez mais variadas, os autores 

reivindicam a mudança de olhares sobre essas realidades, considerando: sua 

diversidade, como as distintas formas de acesso ao mercado, de situações de emprego e 

sua relação com a formação; as trajetórias e as biografias profissionais para a 

determinação das práticas do trabalho; e no caráter coletivo de ação dentro de certas 

regras e condições dadas. A partir desse último olhar, afirmam então que a “ação de 

trabalho é feita em contextos estruturados, ao mesmo tempo que o curso da ação 

estrutura o contexto” (TERSAC e MAGGI, 2004, p.86), dualidade em que a Ergonomia 

centraliza suas reflexões. 

Segundo Teiger (2002), o trabalho, para Ergonomia, é objeto e objetivo. É 

objeto, pois é aquilo que se pretende conhecer para atuar, e objetivo, pois é naquilo em 

que se pretende atuar - conhecimento pela e para ação. A autora propõe a seguinte 

definição para o objeto teórico da disciplina: 

 

“O trabalho é uma atividade finalizada, realizada de forma 

individual ou coletiva num dado tempo, por um 

determinado homem e mulher, situada num contexto 

particular que fixa as limitações imediatas da situação. 

Esta atividade não é neutra, compromete e transforma 

aquele que a realiza” (TEIGER, 2002, p.178) 

 

Com isso, quer dizer que o trabalho não é abstrato – é consubstanciado em um 

espaço, em um tempo e em um corpo; que trabalho interrelaciona a atividade, suas 

condições e suas consequências, tendo a atividade como ponto central dessas relações, 

porém nunca redutível a nenhuma dessas dimensões; que contexto compreende tanto as 

repercussões dentro do trabalho - o envolvimento material, organizacional e relacional 

do/da ou dos/das operadores - quanto fora do trabalho – trabalho doméstico, por 

exemplo -, uma vez que ambas se manifestam nas atividades de trabalho; e que 

“atividade é um conceito intermediário, um fim mediador, a manifestação entre o 

indivíduo que trabalha e seu envolvimento” (TEIGER, 2002, p. 179). 
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E a partir da focalização sobre a atividade encontrada no conceito teórico de 

trabalho, podemos evidenciar as três proposições fundamentais da Ergonomia, 

enunciadas por Tersac e Maggi (2004), em seu esforço de inverter perspectivas sobre a 

estruturação do trabalho. São estas: a variabilidade dos contextos e dos indivíduos, a 

diferenciação entre tarefa e atividade/ trabalho prescrito e trabalho real e atividade de 

regulação/ regulação da atividade. 

Falar em variabilidade implica o reconhecimento de que “o organismo humano 

possui características de funcionamento e limitações que influenciam a forma pela qual 

compreendemos o mundo e agimos sobre ele” (ABRAHÃO et al., 2013, p.1644) e que 

somos organismos vivos, perpetuamente em desenvolvimento, variando constantemente 

com o tempo, ao aprender e ser marcado permanentemente pelas situações vivenciadas 

(ASSUNÇÃO e LIMA, 2003). Logo, não somos capazes de trabalhar da mesma forma 

no decorrer do tempo e no modificar do espaço. A inversão da perspectiva ocorre ao 

abandonar a ideia do “operário médio, bem treinado, trabalhando em uma função 

estabilizada” (WISNER4, 1995 apud TERSAC e MAGGI, 2004, p 91) e incorporar 

diversas variações presentes nas situações de trabalho, não para reduzi-las ou mitigá-las, 

mas para caracterizá-las e considerá-las no planejamento de sistemas técnicos, da 

organização e da formação (DANIELLOU e BÉGUIN, 2007). 

O segundo e mais emblemático pressuposto fundamental diferencia o que os 

indivíduos devem fazer daquilo que eles realmente fazem no trabalho, ou seja, a 

diferenciação entre tarefa e atividade. Tarefa, segundo Falzon (2007), é o que é prescrito 

pela organização, definida pelo objetivo e pelas condições de sua realização. Um estado 

final desejado deve ser descrito exaustivamente para definir o que se deve satisfazer em 

termos de diferentes dimensões, como quantidade, qualidade, tempo de realização, etc. 

Seu alcance também envolve procedimentos (métodos de trabalho, instruções, estados e 

operações admissíveis, exigências de segurança), constrangimentos de tempo (ritmo, 

prazos, etc), meios postos à disposição (documentação, materiais, máquinas, etc), 

características do ambiente físico (ambientes de trabalho), cognitivo (ferramentas de 

apoio) e coletivo (presença/ausência de colegas, de parceiros, de hierarquia, 

modalidades de comunicação, etc), características sociais do trabalho (modo de 

remuneração, controle, sanção, etc). 

                                                           
4 WISNER, Alain. Réflexions sur l’ergonomie (1962-1995). Toulouse: Octarès Éditions, 1995 
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O trabalho prescrito é uma das faces do trabalho justamente por dar suporte ao 

desenvolvimento das atividades, uma forma de antecipação necessária e observada em 

todos os processos produtivos (BRITO, 2009a). Tanto o excesso quanto a ausência de 

prescrições representam ameaças à saúde do trabalhador e é imperativo considerar a 

pertinência de uma prescrição e seu caráter situado (BRITO, 2009b), dado que o 

trabalho comporta, enfim, confrontação de uma diversidade de fontes de prescrições, 

muitas vezes contraditórias e incompletas, que a atividade se encarrega de 

compatibilizar (DANIELLOU e BÉGUIN, 2007). 

Atividade, por sua vez, ainda segundo Falzon (2007), é o que é realizado, o que 

o sujeito mobiliza para efetuar a tarefa. Porém nunca é mera execução da tarefa; é 

resultado do objetivo que o(a) operador(a) fixa para si a partir do objetivo da tarefa. Não 

se trata, portanto, de pontuar uma oposição entre tarefa e atividade, pois as prescrições 

são tão “reais” quanto a atividade dos(as) trabalhadores(as) (DANIELLOU e BÉGUIN, 

2007). 

Apesar de o conceito de atividade ser polissêmico, para a Ergonomia, pode ser 

definido como “mobilização das funções físicas, psíquicas e sociais do homem quando 

executa as tarefas e os processos de regulação associados a essa mobilização” 

(TEIGER, 2002, p. 178). Corpo biológico, inteligência, afetividade e integridade da 

pessoa são comprometidos de modo permanente, no desenvolvimento da sua história e 

nas suas relações com os outros. Por existir algo irredutível, sem previsão ou prescrição 

possível em toda a atividade humana é que, a cada momento, essa atividade também é 

um compromisso entre uma intenção inscrita numa história e um projeto com pedido e 

limitações exógenas (condições materiais e relacionais mais ou menos estáveis) e 

endógenas (estado funcional instantâneo não estável) (TEIGER, 2002). Observa-se, 

assim, uma contínua e obrigatória presença de uma dimensão estratégica, em sentido 

amplo, que pode ser destacada através do terceiro e último pressuposto proposto, o 

processo de regulação. 

A inversão de perspectiva contida na proposição da regulação, segundo Tersac e 

Maggi (2004), diz respeito à eficiência do sistema, ao revelar que nem a definição de 

procedimentos e métodos e nem o estrito respeito às instruções dá conta de obter 

resultados. Portanto, a regulação é “um mecanismo de controle que compara os 

resultados de um processo com uma produção desejada e ajusta o processo em relação à 

diferença constatada” (FALZON, 2007, p. 10). Pode-se identificar três momentos desse 

mecanismo: a detecção de uma diferença em relação a um estado desejado, um 
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diagnóstico dessa diferença (juízo de aceitabilidade) e, caso necessário, uma ação, a 

regulação propriamente dita, mas precedida desses pressupostos. E, ainda, duas formas 

possíveis de atuação: em retroalimentação longa, quando as informações são colhidas 

nas saídas do processo e os efeitos de correção logo só ocorrerão após um intervalo de 

tempo relativamente longo; e em retroalimentação curta, quando as informações são 

colhidas na entrada do processo ou mesmo durante o processo, de maneira precoce, 

permitindo antever a evolução do sistema e intervir antes que as diferenças se 

manifestem (FALZON, 2007). 

A partir de algumas considerações epistemológicas sobre trabalho e de como a 

Ergonomia se fundamenta para o compreender, segue-se para uma revisão de como a 

informalidade, noção que carrega alguns elementos contidos nas atividades de trabalho 

na praia, se desenvolveu ao longo do tempo e que questões traz para o mundo do 

trabalho. 

 

 

2.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA NOÇÃO DE INFORMALIDADE 

 

Associada ao tempo de não-trabalho e ao espaço natural, a praia, com as 

transformações engendradas pelo desenvolvimento urbano-capitalista, além de espaço 

de lazer e convivialidade, incorpora práticas mercantis e gera distintas atividades de 

trabalho, como as de prestação de serviços. Tais atividades podem ser consideradas 

inscritas na esfera do que se reconhece, pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), como economia informal. 

Este item pretende descrever como ocorreu o debate sobre aspectos teóricos e 

conceituais da informalidade, apresentando considerações de alguns autores para 

compreensão e reflexão do tema, de modo a caracterizar melhor como essas atividades 

de trabalho na praia operam com tal conceito/noção/teoria. 

De início, se faz necessário apresentar o caráter difuso dos aspectos conceituais 

e teóricos de informalidade. Krein e Weishaupt Proni (2010) afirmam que a ideia de 

informalidade assume distintos significados nos diferentes debates em torno das suas 

manifestações cotidianas, pois sua compreensão difere na opinião pública, na academia 

e entre os formuladores de políticas públicas, variação relativa à visão de mundo, 

compromissos e interesses imediatos de cada segmento social. 
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Segundo Cacciamali (1983), o emprego do termo informal pela primeira vez em 

estudos científicos é atribuído a Hart, um antropólogo inglês, em sua pesquisa sobre 

oportunidades de renda e emprego urbano em Gana, no final dos anos 1960. Porém, é 

ao longo dos anos 1970, no contexto de reformulações interpretativas sobre o 

desenvolvimento da produção e suas inter-relações com o mercado de trabalho que a 

noção de informalidade será elaborada. 

Entendido como um fenômeno típico dos países então denominados de países 

em desenvolvimento, a expressão “setor informal” foi difundida por estudos pioneiros 

da OIT, cuja proposta era, de acordo com Cacciamali (1983), formular políticas de 

atenuação da pobreza e da desigualdade social nesses países, e definia o conjunto de 

atividades produtivas com as seguintes características: 

 

(a) propriedade familiar do empreendimento; (b) 

origem e aporte próprio dos recursos; (c) pequena 

escala de produção; (d) facilidade de ingresso; (e) 

uso intensivo do fator trabalho e de tecnologia 

adaptada; (f) aquisição das qualificações 

profissionais à parte do sistema escolar de ensino; e 

(g) participação em mercados competitivos e não 

regulamentados pelo Estado (OIT5, 1972 apud 

Cacciamali, 2000, p. 155) 

 

Como aponta Machado da Silva (2002), a referência dos debates era baseada no 

modelo de universalização do trabalho assalariado industrial como forma de produção 

de riqueza e de reprodução social. Ou seja, buscava-se a incorporação dos trabalhadores 

ao trabalho assalariado e a superação de formas ditas arcaicas de trabalho e consumo. 

Também segundo o autor, a informalidade era entendida como um elemento residual, 

compreendendo todas as atividades produtivas que não correspondiam ao parâmetro de 

referência. Construía-se, assim, mais sobre os fenômenos que não a constituíam do que 

sobre sua unidade. 

A partir dos anos 1980, o mundo experimenta mudanças estruturais e os debates 

sobre o tema sofrem reformulações. Cacciamali (2000) aponta quatro elementos 

                                                           
5 OIT. Employment, income and equality: a strategy for increasing employment in Kenya. Genebra, 1972. 
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condicionantes dessas mudanças: “os processos de reestruturação produtiva; a 

internalização e a expansão dos mercados financeiros; o aprofundamento da 

internacionalização e a maior abertura comercial das economias; e a desregulamentação 

dos mercados” (p. 158). A autora explica que esses processos criam um ambiente de 

incerteza nos negócios, com menores taxas de crescimento econômico e do emprego, 

situação que Machado da Silva (2002) indica enfraquecer o entendimento da relação 

salarial como típica forma organizada de produção de riqueza. Logo os chamados países 

desenvolvidos também passam a sofrer com problemas de absorção produtiva do 

trabalho, diz o autor, exigindo que as relações de trabalho “atípicas” passem a ser 

reconhecidas não mais como exclusividade dos chamados países em desenvolvimento 

e/ou como transitórias, mas como efeitos do processo histórico contemporâneo. Para 

ele, a partir disso, a informalidade se universaliza. 

Baseadas nessas mudanças, Cacciamali (2000) reporta-se ao termo informal sob 

uma abordagem que analisa os efeitos dos diferentes contextos do processo de 

acumulação capitalista sobre as formas de organização da produção, do trabalho 

assalariado e de outras formas de inserção dos trabalhadores no processo histórico 

contemporâneo, e o nomeia como “Processo de Informalidade”. Desse processo 

resultam dois fenômenos principais e suas respectivas categorias de trabalhadores que 

os acompanham e representam: a reorganização do trabalho assalariado, com os 

assalariados sem registro; e o auto-emprego e outras estratégias de sobrevivência, com 

os trabalhadores por conta própria.  

A reorganização do trabalho assalariado expressa a reformatação das relações de 

trabalho nas formas de organização da produção e do mercado de trabalho do setor 

formal. São relações sob a forma de trabalho assalariado não registrado junto aos órgãos 

de seguridade social e também contratações (legais ou consensuais) sob outros modos, 

como cooperativas de trabalho, empreiteiras de mão-de-obra, prestação de serviços 

temporários dissimulada sob a forma de trabalho autônomo, etc. Esses contratos se 

inserem na totalidade do espaço produtivo de bens e serviços e carregam como 

característica comum a vulnerabilidade - insegurança da relação de trabalho e percepção 

da renda; ausência de regulamentação laboral e proteção social, especialmente contra 

demissões e acidentes de trabalho; uso flexível do trabalho, em horas e múltiplas 

funções; e menores salários, principalmente para os menos qualificados. Surgem, então, 

os assalariados sem registro (CACCIAMALI, 2000). 
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Já o auto-emprego e outras estratégias de sobrevivência resultam das 

dificuldades de reemprego, de ingresso no mercado de trabalho ou por opção, gerando 

renda através de formas de trabalho por conta própria ou em microempresas. A lógica 

de atuação dos trabalhadores por conta própria está ligada à sobrevivência, à obtenção 

de renda para sua reprodução e de sua família, sem um compromisso direto com 

acumulação ou rentabilidade de mercado, já que não dispõem dos diversos recursos 

necessários para isso. Esse grupo reúne desde inativos em famílias com renda familiar 

baixa até pessoas que não se adaptaram ao trabalho assalariado. O espaço passível de 

ser explorado por esses trabalhos é aquele não ocupado por empresas capitalistas e pelas 

características que definem setor informal, apontadas no início deste item. Além disso, 

ocupações de baixa produtividade marcam a inserção desses grupos na América Latina, 

onde a escassez de empregos que abriguem a força de trabalho que vem a formar os 

trabalhadores por conta própria pode constituir, em determinadas situações, o que 

Cacciamali (2000) chama de alternativa à miséria. Entretanto, a autora comenta que tais 

circunstâncias não inviabilizam a aferição de níveis de renda, por parte desses 

trabalhadores, superiores ao recebido  por parcelas de assalariados com características 

pessoais similares, mesmo que tal realidade seja tanto mais válida quanto mais se 

aproxima da situação de trabalhadores mais velhos, de menor nível de escolaridade e 

pouca experiência no mercado de trabalho - o que retoma que é a participação 

significativa de trabalhadores pobres que está sendo discutida quando se fala em 

trabalhos informais.   

Machado da Silva (2002) considera que a ideia de informalidade passa a ser 

substituída pelo par “empregabilidade/empreendedorismo”. Alerta que, diferente da 

noção de informalidade, que se apresenta como elemento de compreensão do mundo 

social, o par acima se apresenta como mecanismo de convencimento ideológico, 

reconstruindo “uma cultura adaptada ao desemprego, ao risco e à insegurança” (p. 101). 

Desconstrói-se o assalariamento que, além de minimizar a contradição entre exploração 

do trabalho e ampliação dos direitos de cidadania, institucionaliza os valores da 

solidariedade social, para dar lugar à fragmentação social, que individualiza e subjetiva 

os controles que organizam a vida social.  

As atividades de trabalho na praia, em sua maioria inscritas no quadro descrito 

anteriormente devem, por fim, ser apreciadas por suas características gerais da 

organização do trabalho, suas formas de produção e de inserção de seus trabalhadores 

em busca de transformações positivas do trabalho. Para tanto, devem também ser 
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reconhecidas como encaminhamento legítimo para lidar com as mudanças econômicas 

experimentadas pelo mundo nos últimos vinte anos sem ofuscar, contudo, o 

reconhecimento do vácuo de legalidade e consensualidade que as permeiam e as 

expõem à precarização do trabalho e à falta de proteção social. 

Desenvolvida em um espaço singular e ainda público, as atividades de trabalho 

na praia foram mais uma das práticas resultantes da apropriação dessas porções de areia 

e mar pelo litoral do país. Dessa forma, o próximo item trata da descrição dos usos da 

praia e de algumas discussões que o acompanham. 

 

 

2.3 RECREIO E REMÉDIO: ORIGEM E TRANSFORMAÇÕES DOS USOS DAS 

PRAIAS CARIOCAS 

 

De Américo Vespúcio a Tom Jobim, o que protagoniza as belezas e encantos da 

cidade do Rio de Janeiro é sua orla. Andreatta, Chiavari e Rego (2009) comentam as 

transformações físicas nas praias do Rio de Janeiro, de 1502 até aqui: 

 

“Entre a cidade e o mar, ao longo do processo de crescimento 

urbano, estabeleceu-se uma relação de contínuas trocas. A cada 

nova parcela de espaço urbano construído correspondia um 

avanço sobre os mangues, os pântanos e praias. Um método de 

expansão da cidade era, então, centrado em ganhar amplos 

territórios sobre a costa. Este processo, que durou quase quatro 

séculos, resultou na definição da atual morfologia costeira do 

Rio, ou seja, no recorte definitivo das atuais praias cariocas” 

(ANDREATTA, CHIAVARI e REGO, 2009, p.3) 

 

A fim de trazer um panorama sobre as relações entre cidade, praia e sociedade 

no Rio de Janeiro, esse item apresenta informações sobre como “a praia carioca” vem se 

construindo e se transformando ao longo do tempo. 

No século XVI, período inicial de dominação europeia, a orla marítima como 

lazer balneário só interessava aos nativos, já entregues aos prazeres do mar. Para os 

colonizadores, as vantagens das águas salgadas eram somente econômicas ou 



29 
 

estratégicas, servindo de rota de abastecimento do centro vital da cidade; e a praia, fora 

a observação da costa, no máximo eram local de “contemplação da natureza espantosa” 

(GASPAR, 2004, p. 32). 

Somente dois séculos inteiros depois, pelas virtudes terapêuticas da água fria do 

mar, com sua reconhecida propriedade de cura para doenças ligadas à melancolia e ao 

sistema nervoso, os cariocas começariam a se tornar habitantes de um balneário 

metropolitano. Gaspar (2004) conta que o príncipe regente D. João é quem inaugura o 

mergulho terapêutico no Rio de Janeiro, por causa de uma inflamação na perna 

provocada por uma picada de carrapato. Embora D. João já desfrutasse dos banhos de 

mar em sua praia privativa desde o início do século XIX, como prática comum dos 

cariocas, os banhos de mar só viriam a ser incorporados na metade desse século. 

Acredita-se que a forte influência da Igreja Católica na cidade, que restringia 

rigorosamente o qualquer tipo de banho até então, o tenha retardado. 

Os costumes ainda eram muito distintos do que conhecemos hoje. Mulheres e 

homens estavam impedidos de mostrar o corpo e usavam trajes que só não cobriam 

rosto, pés e mãos. O uso da praia era restrito ao tempo necessário para o banho de mar, 

que durava no máximo cinco minutos. Passado esse tempo, era categórico “enxugar-se o 

mais depressa possível e colocar roupas quentes” (GASPAR, 2004, p. 92). E isso apenas 

por vinte ou trinta dias durante o verão, nas primeiras horas da manhã. Com o advento 

dos banhos de mar e seus hábitos, a orla abrigava casas de banho, locais, com pequenos 

quartos, para a troca de roupas dos banhistas; barcas de banho, modalidade flutuante do 

serviço; e hotéis de beira mar. 

Havia também uma clara divisão de turnos no uso das praias por classe social. 

Antes das quatro, era o horário dos muito pobres, que ficavam nu ali mesmo na areia 

para se banhar. A partir das cinco, chegava um grupo mais heterogêneo, composto por 

“famílias inteiras, desde os petizes até as negrinhas mucamas, cavalheiros que não 

haviam dormido, mulheres de vida irregular”, por exemplo. (GASPAR, 2004, p. 91). 

Com o nascer do sol, funcionários públicos e famílias de nome aportavam à praia. 

Gradativamente, tal divisão passou também a ser de espaço. Já no século XX, Gaspar 

(2004) comenta que já não se via mais senhoras da sociedade nas praias centrais – se 

precisavam banhar-se, iam ao Flamengo ou a Copacabana. 

As primeiras praias ocupadas foram as de Centro, Flamengo e Botafogo. É no 

fim do século XIX, quando os primeiros trilhos de bonde, cuja construção chegou a ser 

considerada no mínimo um ato imprudente por parte de acionistas, chegam aos areais de 
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Copacabana, Leme, Ipanema e Leblon, as famosas praias da Zona Sul entram no mapa 

da vida urbana. A essa época, Copacabana, até então uma vasta restinga desabitada, 

começa a ser criada. Para atrair as pessoas a conhecerem a praia, via-se as próprias 

empresas de bonde criarem e divulgarem restaurantes ao final da linha do trem. Ramos 

(2009) observa, nesse momento, o que chama de início da especulação imobiliária 6da 

orla brasileira (um conjunto de ações de agentes de mercado de especulação, 

comercialização e construção de lotes ou edificações, a fim de lucrar, a qualquer preço, 

de trechos e espaços inteiros de terra). A consolidação dos usos da praia no imaginário 

social carioca impulsiona a aquisição de imóveis com o privilégio das melhores 

localizações para fruição da praia e do mar. Nesse período, com incentivo da epidemia 

de febre amarela, cria-se inclusive, através do Decreto n° 459 de 30 de julho de 1892, 

um projeto – sem sucesso - de uma cidade balneária em torno das ainda intocadas praias 

de Copacabana, Arpoador, Ipanema, Leblon e São Conrado, uma das primeiras 

iniciativas de exploração da cidade como lugar turístico. 

E diante desse intenso ritmo de crescimento, se observa também as primeiras 

regulamentações do uso das praias. O Decreto n° 1143 de 11/03/1917 estabelecia, entre 

outras regras, locais, horários e trajes autorizados para os banhos de mar, cujo 

descumprimento poderia ocasionar inclusive prisão. Feijão (2013) observa que a partir 

da ocupação dos bairros litorâneos, compreendidos como lugares de liberdade e 

descontração, se desenvolve uma série de novas práticas sociais, situação que conduz o 

poder público à regulação das praias. Cria-se também os primeiros serviços de 

segurança, com a instalação de botes em vários pontos da orla, para resgate em caso de 

afogamento. Um ano depois, surgem observatórios de madeira em seis pontos 

reservados ao banho de mar, os postos da Sauvatage. Eram operados por pescadores, até 

que surja, em 1931, a figura do servidor público do guarda-vidas (GASPAR, 2004). 

Gradualmente sol e água salgada reivindicam mudanças nos trajes de banho, que 

passam a incorporar a evolução da moda, na criatividade de seus desenhos e no 

desenvolvimento tecnológico de suas matérias-primas; e as experimentações da 

indústria cinematográfica, ficando cada vez menores e mais adequadas à vivência 

praiana. Diferentes práticas esportivas vão se difundindo junto ao início dos banhos de 

mar, começando com o remo e a natação, até atingir a areia, com o vôlei, o futebol e o 

                                                           
6Ramos (2009) se refere à especulação imobiliária como um conjunto de ações de especulação, 

comercialização e construção de lotes ou edificações, realizadas por agentes de mercado, a fim de lucrar, 

a qualquer preço, com trechos e espaços inteiros de terra 
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frescobol. E assim novas formas de sociabilidade promovidas pelas praias vão forjando 

a cultura carioca. 

A praia, invenção social da modernidade (CANTANHEDE, 2005), acompanha o 

processo de urbanização da cidade, que não só ampliava os acessos às orlas oceânicas 

como também estabelecia as condições de ocupações desses espaços, até que se atinja o 

cenário atual. Dentre as transformações da paisagem urbana nas últimas três décadas, 

Andreatta, Chiavari e Rego (2009) destacam cinco programas, promovidos pela 

administração pública, para recuperar o espaço costeiro da cidade do Rio de Janeiro. 

Dentre esses programas, citaremos um cujas intervenções se deram diretamente na orla 

balneária: Rio Orla, dos anos 1990 a 1992. O Rio Orla, projeto urbano contemporâneo à 

urbanística europeia, constrói um passeio marítimo contínuo, onde os pisos originais em 

Copacabana, Ipanema e Leblon são reconstituídos e as calçadas da Barra ganham 

desenho inovador. Além disso, entre outras ações, um novo modelo de interação com a 

paisagem insere uma ciclovia à beira mar, constrói quiosques padronizados com 

desenho diferenciado para zona sul e zona oeste, e redistribui os esportes pelas areias. 

A noção de espaço pode ser ferramenta importante para entender o que significa 

a praia para os cariocas. Sem a pretensão de adentrar em uma complexa discussão 

travada no campo acadêmico da Geografia, utilizamos uma das definições de Santos 

(2006) de espaço geográfico para nos dar suporte teórico:  

 

“O espaço é formado por um conjunto 

indissociável, solidário e também contraditório, de 

sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro 

único no qual a história se dá” (SANTOS, 2006, p. 

39) 

 

Por sistemas de objetos e sistemas de ações, devemos entender como se concebe 

objeto e ação, respectivamente. Objetos se concebem na utilização das coisas, “dádivas 

da natureza”, pelos homens, em suas interações sociais que, nesse processo de 

desnaturalização da natureza, as torna objetos. “Assim, a natureza se transforma em um 

verdadeiro sistema de objetos” (p. 41). Ação é processo, mas processo dotado de 
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propósito, em que um agente ao mudar algo, muda a si mesmo (MORGENSTERN7, 

1960 apud SANTOS, 2006). Agir sobre o meio, através do trabalho, muda tanto a 

natureza íntima do Homem quanto a natureza externa - movimentos sempre 

concomitantes, ideias de Marx e Engels. Além disso, é sempre por sua corporeidade que 

o Homem participa do processo de ação. 

Tanto objetos não têm significado separados das ações quanto essas sem os 

objetos. Assim, para afirmar essa relação e a produção de espaço que engendra, Santos 

(2006) declara que: 

 

“(...) sistemas de objetos e sistemas de ações 

interagem. De um lado, os sistemas de objetos 

condicionam a forma como se dão as ações e, de 

outro lado, o sistema de ações leva à criação de 

objetos novos ou se realiza sobre objetos 

preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua 

dinâmica e se transforma” (SANTOS, 2006, p. 39) 

 

Ao falar sobre objetos, Santos (2006) afirma que toda sua criação e reprodução 

responde a condições sociais e técnicas presentes num dado momento histórico. 

Novidades podem ser adotadas rapidamente, podem não ser adotadas por falta de 

condições, e até mesmo recusadas em detrimento de modelos anteriores. Ainda que cada 

época crie seus modelos, seu uso não é geral e a produção de réplicas a partir do objeto 

original, mais ou menos fiéis, é fato central. 

Ao falar sobre ações, Santos (2006, p. 51) afirma “impor-se distinguir entre os 

atores que decidem e os outros”. Atribuindo a ideia a Jean Masini, o autor cita como 

grandes decididores governos, empresas multinacionais, organizações internacionais, 

grandes agências de notícias e chefes religiosos. Explica que um decididor é aquele que 

pode escolher o que vai ser difundido e, mais que isso, aquele capaz de escolher a ação 

que, nesse sentido, vai se realizar. Os outros seriam os homens comuns, cujas escolhas 

empreenderiam, na maior parte do tempo, ações limitadas. Com frequência, esses outros 

são veículos de ação e não seu verdadeiro motor. Entre agentes do espaço, Molina 

(2007) aponta, em sentido amplo, Capital, Estado e Sociedade. Diz serem responsáveis 

                                                           
7 MORGENSTERN, Irvin. The dimensional structure of time. New York: Philosophical Library, 1960. 
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não só pela atuação no processo de produção do espaço como por sua fragmentação, 

através do uso diferenciado das parcelas do espaço resultante do interesse divergente 

dos sujeitos sociais envolvidos. 

Outra característica da ação é ser subordinada a normas, escritas e formais ou 

não, e sua realização reclamar sempre um gasto energético. A ação contém, portanto, 

um ato regularizado que participa da produção de uma ordem, de modo rotineiro ou 

quase rotineiro (SANTOS, 2006).  

Um fenômeno de interesse para a produção de espaço na cidade do Rio de 

Janeiro é o turismo. Segundo Santos e Elicher (2013), o turismo é ao mesmo tempo 

atividade econômica assentada no capitalismo e prática social. Como atividade 

econômica, confere uma estratégia urbana de (re)produção do espaço para obtenção de 

lucros e a criação de espaços específicos, onde o lazer é para uma parcela restrita da 

população e para o turista. Como prática social, envolve o deslocamento de pessoas no 

tempo e no espaço e, ainda, relações sociais e de poder entre residentes e turistas, 

produtores e consumidores (CORIOLANO8, 2006 apud SANTOS e ELICHER, 2013). 

Brandão (2013) acrescenta que a gestação desses locais envolve a sua 

transformação em espaços privilegiados compostos de toda a infraestrutura e 

equipamentos necessários à permanência, circulação e segurança de turistas; e da 

valorização dos atrativos materiais (naturais ou construídos, pretéritos ou não) e 

imateriais (identidade cultural principalmente). Esses são elementos capazes de suprir a 

oferta de um espetáculo imagético, em que a paisagem urbana se adequa à reprodução 

do capital. 

Tendo o lazer como principal mote do turismo, Santos e Elicher (2013) 

sinalizam o aspecto contraditório daquele na sociedade capitalista. Para que o lazer se 

realize, é necessário que alguém trabalhe para conferir suas condições de realização. Ou 

seja, lugares de lazer são sempre lugares de trabalho. As autoras declaram que apesar de 

os espaços de lazer parecerem, em um primeiro momento, espaços independentes do 

trabalho e tão logo livres, encontram-se atrelados ao trabalho produtivo, ainda que 

considerados lugares de recuperação (LEFEBVRE9, 2008 apud SANTOS e ELICHER, 

2013). 

                                                           
8 CORIOLANO, Luzia Neide Menezes Teixeira. O turismo nos discursos, nas políticas e no combate 

à pobreza. São Paulo: Annablume, 2006. 
9 LEFEBVRE, Henri. Estrutura social: a reprodução das relações sociais. In: MARTINS, José de 

Souza; FORACCHI, Marialice Mencarini. Sociologia e sociedade: leituras de introdução à sociologia. 

Rio de Janeiro: Livros técnicos e científicos, 1977. 
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Há também o conflito entre vida cotidiana e práticas turísticas nos locais em que 

o turismo se realiza. Esses elementos concorrem nesses espaços e os produzem como 

resultado do embate entre os distintos interesses entre turistas, sob uma perspectiva de 

consumo; e residentes, sob uma perspectiva de um lazer público e emancipatório. 

Em suma, Molina (2007) sintetiza a compreensão da produção do espaço como 

consequência das relações entre processos econômicos, políticos, sociais, que 

apresentam uma manifestação espacial. Entende essa produção também como uma 

articulação complexa entre um sistema de objetos e um sistema de ações, em acordo 

com Santos (2006), que se geografizam no espaço e que está em constante movimento 

de transformação. 
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3 O TRABALHO NA PRAIA: UM ESTUDO DE CASO 

 

3.1 OS ATORES DA PRAIA: TRAJETÓRIAS E DISPUTAS 

 

A partir da segunda metade do século XIX, quando os hábitos balneários se 

tornam presentes na vida da cidade, Gaspar (2004) relata a existência das chamadas 

barracas-botequins, estabelecidas nas imediações das praias para servir o café da manhã 

após os banhos de mar, ocorridos sempre em jejum. Àquela época, como citado no item 

anterior, o tempo de permanência na praia era muito curto, reforçado pela norma da 

troca imediata das roupas de banho fora dali. 

No início do século XX, ao longo dos anos 1910, a finalidade recreativa dos 

banhos de mar já era considerada, porém a praia ainda não era ocupada como um lugar 

de estar (FEIJÃO, 2013). É a partir dos anos 1920 que se observa a descoberta de novas 

formas de apropriação dos ambientes praianos. Com a construção da Avenida Atlântica, 

em 1906, cria-se um longo passeio sobre as calçadas de pedras portuguesas e se 

contribui para a ocupação e valorização da orla de Copacabana, por exemplo. O jogo 

social gradativamente encontra as areias e a praia passa a se estabelecer como 

verdadeiro espaço de convívio. A adesão aos banhos de sol, também inicialmente 

respaldados pelo discurso médico, aumenta o tempo de permanência sob o sol forte, 

trazendo consigo guarda-sóis, sombrinhas japonesas e os trajes de banho menores. 

A consolidação dos usos das praias e o aumento da sua ocupação requisitou, 

além da infraestrutura essencial à vida cotidiana que ali se dava, as condições 

necessárias para a manutenção dessas como um lugar de permanência, como os serviços 

de alimentação. Desde os anos 1950 começa-se a observar o surgimento da 

comercialização de bebidas e comidas nas areias da praia. Seu primeiro formato, 

existente até os dias atuais, é o de comércio ambulante, onde vendedores transitam ao 

longo de determinada faixa da areia oferecendo seus produtos. Mais tarde, a partir dos 

anos 1960, alguns desses ambulantes começam a se fixar em certos pontos da praia, 

protegidos por uma tenda conhecida como gazebo ou todo tipo de cobertura 

improvisada sobre estacas, dando origem a figura dos barraqueiros. Na calçada mais 

próxima à areia, os anos 1960 também dão abrigo aos trailers, acessórios veiculares 

adaptados à preparação e comercialização de alimentos. Após a implantação de projetos 

de reurbanização da orla, os trailers são substituídos pelos quiosques, estabelecimentos 
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fixos construídos com a mesma finalidade - de preparar e vender alimentos e bebidas -, 

definindo a atual paisagem das orlas cariocas. 

A fim de ilustrar a discussão entre as forças atuantes na modificação do espaço, 

um exemplo de interesse são as relações que envolvem a exploração comercial dos 

quiosques das orlas cariocas, mobilizando em frentes distintas, trabalhadores 

conhecidos como quiosqueiros, permissionários do uso dessa área pública para 

comércio de alimentos e bebidas; poder público, através dos órgãos competentes da 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; e Orla Rio, empresa de direito privado, 

licenciada para exploração e manutenção desses estabelecimentos. De um lado, tem-se 

Capital e Estado, os decisores, e de outro, como parte da sociedade, os quiosqueiros, 

que seriam os outros referentes à citação de Santos (2006). 

Até o início dos anos 1990, a paisagem do calçadão da orla marítima do Rio de 

Janeiro ainda pouco se parecia com o que conhecemos hoje. É por ocasião da 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CNUMAD), a Rio 92, que surge o apelo por sua requalificação e, no âmbito do 

programa Rio Orla, iniciam-se as modificações que dariam a “cara” atual das praias 

cariocas (ANDREATTA, CHIAVARI e REGO, 2009). O programa reurbanizou a orla 

do Leme ao Pontal, oferecendo a criação dos quiosques como espaços comerciais em 

substituição aos antigos “trailers”; construindo quase 30km de ciclovia; reformulando o 

paisagismo; redistribuindo as práticas esportivas pelas areias e incluindo iluminação 

noturna nas praias. 

Com isso, desde 1992, os quiosqueiros possuíam a permissão de uso dos 

quiosques, como pessoa física, mediante pagamento de Taxa de Uso de Área Pública 

(TUAP) direto à Prefeitura. Em 1999, após articulação de uma liderança entre os 

quiosqueiros, que comandava o que até então seria uma associação desses trabalhadores 

(somente com competências técnicas de natureza jurídica e contábil), a Orla Rio 

Quiosqueiros Associados, ganha uma licitação de concessão de exploração dos 309 

quiosques de toda a orla da cidade, através do Termo de Concessão 417/99. Fez parte 

dessa articulação o apoio político da maioria dos quiosqueiros em troca da garantia de 

permanência de trabalho. Porém, na contramão do acordo, o contrato apresentado pela 

empresa determinava arbitrariamente novas regras de trabalho, como contratos de 

exclusividade com fornecedores e cobranças de taxas muito superiores às pagas para a 

Prefeitura. Divergências e insatisfações com essas regras ensejaram a criação da 

Coopquiosque, uma nova associação da categoria, que promoveu uma ação popular 
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questionando estudos de impacto ambiental e a autorização concedida para a reforma 

dos quiosques. A ação ganhou liminar e sentença anulando o termo, mas a apelação 

reformou parcialmente a sentença, recuperando o contrato de concessão para as praias 

de Leme e Copacabana (ORLA LEGAL, 2012). 

Em 2003, uma nova ameaça ao termo de concessão à Orla Rio se materializa, 

mas não segue adiante. O então prefeito César Maia anunciou a criação de um grupo de 

trabalho para detalhar a proposta de uma nova concessão, sob a alegação de 

inadimplência e descumprimento de prazos das reformas acordadas com a empresa 

concessionária. Além disso, lançou um decreto que impedia a exibição de publicidade 

em mesas, cadeiras e guarda-sóis dos quiosques de praia, principal fonte de arrecadação 

da Orla Rio. Entretanto, em 2005, após sua reeleição, o prefeito outorga o Termo 

Aditivo n° 13/2005, que parcelava a dívida da empresa com a Prefeitura e ampliava a 

validade de seu contrato. 

O embate se acirra ainda mais quando a Orla Rio oferece aos diretores da 

Coopquiosque uma remuneração mensal de R$ 2500 durante os mais de 10 anos 

restantes para o fim do prazo do termo de concessão, esses membros aceitam a proposta 

e, constituindo a empresa Tecnobeach, assinam contrato de assessoria com a Orla Rio. 

Quando descoberto, o acordo gera a formação de outra associação, a Orla Legal, 

permanecendo em oposição às mudanças impostas aos trabalhadores dos quiosques e 

atuando na reversão desse cenário. 

Em uma publicação em seu blog, a Orla Legal (2005) anuncia o início da 

elaboração de um projeto de modernização dos quiosques da orla carioca alternativo ao 

apresentado pela empresa licenciada pela Prefeitura para operação e exploração desses 

estabelecimentos. Entre as motivações, a referida publicação comenta a necessidade de 

se levar em consideração as reais necessidades dos consumidores de cada praia e a 

atenção às condições que a própria natureza impõe, apontando como grande equívoco, 

por exemplo, a construção de cozinhas e banheiros subterrâneos10 onde a faixa de areia 

fosse mais estreita. 

 

                                                           
10A referida publicação sobre um projeto alternativo de modernização dos quiosques faz menção ao 

fenômeno das ressacas na orla carioca. No final de outubro deste ano, uma dessas atingiu as calçadas do 

Leblon e inundou as áreas subterrâneas da primeira unidade já em funcionamento do novo modelo de 

quiosque, também o primeiro quiosque de alto padrão dessa orla. Além disso, após vistoria, agentes da 

Defesa Civil chegaram a apontar risco de afundamento da calçada em frente ao quiosque (ROUVENAT, 

2016) 
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Foto 1. Ressaca praia Leblon 

Fonte: Portal de notícias G1 (29/10/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao menos uma manifestação de resistência à atuação da Orla Rio mostrou-se 

eficaz. Durante o início do primeiro mandato do prefeito Eduardo Paes, em 2009, surgiu 

a possibilidade da referida empresa estender sua atuação à atividade dos barraqueiros. 

Uma associação de vendedores ambulantes de praia, a Associação de Barraqueiros do 

Rio de Janeiro PróRio, conhecida também como Orla 2010, foi criada e seu presidente 

nomeado foi o vice-presidente da Orla Rio. PróRio e Prefeitura estabeleceram então um 

convênio, isento de processo licitatório, para coordenar o trabalho desses vendedores. A 

PróRio se comprometeria com a doação de equipamentos para os(as) barraqueiros(as) 

(cadeiras, guarda-sóis, caixas térmicas e uniformes) e para a SEOP (quadriciclos, carro, 

uniformes e protetores solar) e com as operações de carga e descarga dos equipamentos 

cedidos aos(às) barraqueiros(as) nos dias de trabalho. Seria o prévio contato da Orla Rio 

com as possíveis empresas patrocinadoras o que viabilizaria que a PróRio intermediasse 

a parceria proposta (JB ONLINE, 2009). 

Trabalhadores contrários ao convênio alegaram que o contrato estabelecia a 

exclusividade de venda dos produtos das empresas patrocinadoras, definia horários de 

carga e descarga de materiais incompatíveis com a realidade de trabalho dos(as) 

barraqueiros(as), além da ameaça de perda da licença de trabalho em caso de não adesão 

ao contrato (SALME, 2009a, 2009b). Organizaram então o movimento Praia Livre, em 

articulação com o Movimento Unido dos Camelôs Unidos (MUCA), sindicatos filiados 

à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e o vereador Reimont (PT-RJ). Através de 

manifestações de rua, divulgação de material próprio impresso e divulgação do caso nos 

principais veículos de comunicação impressa, esses(as) barraqueiros(as) promoveram o 
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desligamento da Pró-Rio do convênio e o restabelecimento do ponto de assentamento 

original dos(as) barraqueiros(as) remanejados(as) após um recadastramento realizado no 

período. 

Em 2010, embora não tenha atingido as areias, a Orla Rio consolida seu poder 

sobre as calçadas. A Prefeitura do Rio de Janeiro outorgou o Termo Aditivo n° 61/2010, 

cujo texto amplia o objeto da concessão para explorar serviços bancários, com a 

instalação de 40 (quarenta) terminais de autoatendimento, e os 27 (vinte e sete) postos 

de salvamento da orla; e prorroga a concessão de uso por mais 4 (quatro) anos e 9 

(nove) meses, estendendo para 2030 o prazo de atuação da concessionária. 

A partir de uma breve contextualização das disputas envolvidas com o comércio 

de alimentos e bebidas na orla carioca, o presente capítulo dedica-se a apresentar a 

atividade dos ambulantes em ponto fixo. Serão apontados elementos e aspectos de seu 

trabalho prescrito e real, além de variabilidades e processos de regulação presentes nesta 

situação de trabalho, que convergirão para a identificação das situações de análise. 

 

 

3.2 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

O Leblon, bairro conhecido como área nobre da cidade e palco de muitas das 

telenovelas do escritor Manoel Carlos, recebe seu nome em memória de um nobre 

francês, Emmanuel Hippolyte Charles Toussiant le Blon de Meyrach ou Carlos Leblon, 

proprietário de uma grande área na região. As terras de Leblon foram adquiridas em 

1842, mas aparentemente só após sua morte, em 1880, que seu nome se perpetua no 

bairro (GASPAR, 2004). 

A Praia do Leblon se estende do Canal do Jardim de Alah, ligação entre o mar e 

a Lagoa Rodrigo de Freitas, na altura da avenida Borges de Medeiros e fronteira com 

Ipanema, até as rochas que demarcam o início da subida da avenida Niemeyer, na altura 

do canal da avenida Visconde de Albuquerque.  
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Foto 3. Localização postos de salvamento praia do Leblon 

Fonte: Orla Rio 

Foto 2. Vista superior praia do Leblon 

Fonte: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seus postos de salvamento, referências a setores da praia e até mesmo aos 

bairros, são de números 11 e 12, próximo à rua Almirante Guilhem e a rua Aristides 

Espínola, respectivamente. Possui 7 quiosques em funcionamento, 47 barracas de 

ambulantes em ponto fixo e mais uma sorte de ambulantes sem ponto fixo circulando 

por suas areias, entre os 330 autorizados a trabalhar entre Arpoador e São Conrado. 
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Figura 1. Novo quiosque Leblon 

Fonte: Orla Rio 

A paisagem da orla vem sofrendo mudanças. Incluída no projeto de construção 

de um novo modelo de quiosques na orla da Zona Sul, até o momento, a praia do 

Leblon possui apenas duas dessas unidades prontas: uma ocupada pelo bar e restaurante 

Riba Botecagem, novo ponto de encontro dos jovens de classe média alta, próximo ao 

Jardim de Alah, e outra, ao lado, ainda desocupada até o término desse estudo. 

 

 

 

 

 

3.3 CONTEXTO ECONÔMICO E COMERCIAL 

 

O bairro contém muitos restaurantes e bares, mas somente os bares e 

restaurantes dos hotéis Marina e Marina All Suites se encontram na orla. O que garante 

o serviço de alimentação nessa área são os quiosques, ambulantes sem ponto fixo e em 

ponto fixo. 

 

3.3.1 Concorrência barraqueiro-quiosqueiro 

 

O quiosque mais próximo à barraca estudada é o Du Leblon, referência QLB06, 

em frente à Avenida Bartolomeu Mitre. Seu cardápio oferece, além das bebidas 

comercializadas pelas barracas, petiscos industrializados e preparados para consumo 

imediato, porém a preços mais elevado. 

Tanto pela diferença de localização espacial quanto pela diferença dos preços 

praticados, a barraqueira consultada considera que não haja uma disputa direta por 

clientes entre os negócios. 
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Foto 4. Quiosque Du Leblon 

Fonte: Orla Rio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Concorrência barraqueiro-ambulante 

 

Entre os ambulantes sem ponto fixo, há os que comercializem as mesmas 

bebidas industrializadas que os ambulantes em ponto fixo, a preços menores ou iguais, 

atuando em uma mesma área na areia. A concorrência entre eles, portanto, pode ocorrer 

de maneira direta. 

O Código de Posturas Municipais não prevê qualquer tipo de delimitação de 

área de comercialização entre ambulantes em ponto fixo e sem ponto fixo, porém a 

norma implícita entre esses trabalhadores é de que os ambulantes sem ponto fixo não 

podem vender seus produtos na área de trabalho dos ambulantes em ponto fixo, uma vez 

que a prioridade da venda é daquele que paga pelo uso do espaço. De todo modo, a 

barraqueira consultada encara isso sem reticências, uma vez que se posiciona pelo livre 

direito de escolha de seus clientes (nesse caso, pessoas que tenham alugado cadeira e/ou 

barraca em sua barraca). Não é o caso de todo barraqueiro. Há aqueles que chegam a 

solicitar os fiscais da SEOP para advertir – ou intimidar? – aquele ambulante que estiver 

desrespeitando a regra/o acordo. Um exemplo apontável é o da venda de marcas de 

cervejas diferentes. Se a ambulante consultada não estiver vendendo uma determinada 

marca de cerveja da preferência de seu cliente, compreende como natural que seu 

cliente compre com quem a tenha para o oferecer, logo um ambulante sem ponto fixo. 

Outro aspecto da relação entre ambulantes em ponto fixo e sem ponto fixo é o trabalho 

coletivo. Por vezes, a demanda pelo serviço dos(as) barraqueiros(as) excede sua 

capacidade de atendimento e serão os ambulantes sem ponto fixo que a suprirão. Além 

disso, muitos deles também contribuem com o trabalho dos(as) barraqueiros(as) quando 

auxiliam na gestão de variabilidades como a falta de gelo, a necessidade de troca de 

algum produto e de trocas monetárias. 
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Foto 5. Localização concorrência barracas 

Fonte: Autora (2016) 

 

Há os que comercializem alimentos como salgados árabes (esfirras, kibes), 

pastéis, empadas; e alimentos para consumo imediato, ainda que expressamente 

proibidos em lei, como queijo coalho assado, linguiça assada, açaí, entre outros. Com 

esses, não há concorrência direta, uma vez que os produtos comercializados são 

distintos. 

 

 

3.3.3 Concorrência barraqueiro-barraqueiro 

 

A barraca estudada encontra-se próxima a mais duas barracas, ambas em torno 

de 25m de distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pontos de assentamento desses(as) barraqueiros(as) são determinados pela 6ª 

IRFL e o que previamente configura a área de trabalho deles(as) é o espaço à frente do 

módulo padronizado. Para os espaços laterais, entre os pontos de assentamento de cada 

barraqueiro(a), as fronteiras de atuação de cada um são definidas entre eles. No caso da 

barraqueira entrevistada e seus pares assentados ao seu lado, há uma liberdade de uso 

dessas laterais, onde tais fronteiras estabelecem-se em uma combinação entre a escolha 
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de fixação dos clientes e a maior distância e tempo de deslocamento admissíveis pelo(a) 

ambulante entre o módulo e o cliente, nos momentos de atendimento. 

Após a normatização de suas atividades em 2009, a maioria dos principais 

equipamentos utilizados por ambulantes em pontos fixos – tenda, caixas térmicas, 

cadeiras e guarda-sóis – é igual. Conforme o desgaste, cadeiras e guarda-sóis vão sendo 

trocados e podem se diferenciar em cor e tipo. 

Os produtos oferecidos pelas três barracas são os mesmos, por vezes 

diferenciando-se em marcas e tipos (frutas utilizadas para o preparo das bebidas 

destiladas, por exemplo), quantidade disponível para venda e preços. 

Os preços praticados entre os(as) referidos(as) barraqueiros(as) são de escolha 

de cada barraqueiro(a), mas é comum que os mantenham iguais em sua maioria, como 

resultado de consenso entre eles. 

A oferta de serviços adicionais como banho de chuveiro, pagamentos com 

cartões, disponibilidade de acesso sem fio à internet é realidade em grande parte dos 

módulos da praia do Leblon. Entre os referidos três barraqueiros, a barraqueira 

entrevistada só disponibiliza banho de chuveiro, assim como o barraqueiro a sua direita. 

Já o barraqueiro a sua esquerda disponibiliza banho de chuveiro e pagamentos com 

cartão. 

A população de trabalho, ou seja, um(a) titular mais um número indefinido de 

ajudantes, varia em cada um dos três módulos padronizados. Apesar de variar de acordo 

com o volume de trabalho e logo com a sazonalidade, a barraca à esquerda da barraca 

estudada costuma funcionar com uma população de trabalho permanente de 4 (quatro) 

pessoas; a barraca à direita, com 3 (três) pessoas; e a barraca estudada, com 2 (duas) 

pessoas. 

A dimensão coletiva do trabalho é observada na gestão de variabilidades como 

falta de gelo, troca de produtos, trocas monetárias, problemas com a bomba do chuveiro 

e de outras questões que envolvam a gestão da produção. Um exemplo ocorrido é o da 

substituição de cadeiras entre os barraqueiros. Para atender a um casal de clientes que 

chegara na praia após o término de funcionamento de sua barraca, a ambulante 

entrevistada solicitou duas cadeiras ao barraqueiro à sua esquerda e as substitui, sem 

ônus para nenhuma das partes envolvidas. Questões como a preservação da segurança 

da região de trabalho também são tratadas de forma coletiva. Os barraqueiros se 

comunicam entre si para evitarem que seus pontos de trabalho passem a ser 

considerados locais favoráveis a práticas criminosas. 
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A configuração de concorrência direta entre os ambulantes de praia em ponto 

fixo também pode levar a relações coletivas hostis, assim como a experiência vivida 

pela ambulante consultada em seu ponto de assentamento anterior, em Ipanema. A 

disputa por clientes levava a estratégias como a ofertas de preços menores ao do 

concorrente e a transposição da área limite de atendimento admitida entre esses 

trabalhadores que, por vezes, culminavam em agressões físicas e ocorrência policial. 

Além disso, a participação de alguns(mas) barraqueiros(as), direta ou indiretamente, na 

venda de drogas e na prática de prostituição, acirravam os enfrentamentos. 

 

 

3.3.4 Produtos comercializados 

 

Os produtos comercializados são todos industrializados, com exceção do coco 

verde, a caipirinha e a caipivodca, drinks compostos por frutas, em acordo com o art. 25 

do Decreto 31519/2009. Vende-se bebidas alcoólicas - cervejas, cachaça e vodca -, 

refrigerantes, chás e refrescos, coco verde, energéticos, isotônicos e água mineral. E 

aluga-se cadeiras e guarda-sóis. A seguir encontram-se os produtos com as respectivas 

marcas comercializadas: 

 
Tabela 1. Itens - tipos e marcas 

ITENS ITENS 

Água Mineral Chás/Refrescos 

Natural Matte Leão 

Gasosa                  Natural 

Refrigerantes                      Regular 

Coca-Cola                      Diet 

Regular                  Natural com Limão 

Zero Regular 

Guaraná Antarctica                       Diet 

Regular Guaravita 

Zero Guaraviton 

Cervejas Isotônicos 

Amstel Gatorade 

Heineken Powerade 

Bohemia Energéticos 

Antarctica Red Bull 

Bebidas Naturais  

Coco Verde 
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No caso da água, não há uma escolha específica por marca. A marca 

comercializada será aquela cujo fornecedor oferecer no momento da compra. 

No caso das cervejas, as marcas Amstel, Heineken, Bohemia e Budweiser 

passaram a ser comercializadas com maior frequência que as marcas Antarctica e 

Brahma a partir do início deste ano devido a uma mudança de preferência dos clientes. 

A marca Itaipava, que já foi escolha unânime entre os clientes, não é mais 

comercializada. 

Isotônicos e energéticos são produtos que não são sempre comercializados, em 

função de seus preços de compra mais altos do que os dos outros produtos e de sua 

saída menor e mais imprevisível. Logo, o que define sua compra é a previsão de uma 

demanda que aponte que o público consumidor dessas bebidas vá à praia. 

 

 

3.3.5 Clientes 

 

Os frequentadores de praia no Rio de Janeiro são os mais diversos tipos de 

pessoas. Reconhecido como o espaço mais democrático da cidade, a praia recebe todas 

os segmentos sociais, étnicos, culturais, econômicos e políticos, com suas associações e 

dissociações. Ainda assim, é possível observar uma certa segmentação da praia por 

áreas. Na praia do Leblon, o público típico é o de moradores e frequentadores do bairro 

e adjacências, como Gávea e Jardim Botânico. Diferente de Copacabana e Ipanema, 

locais cuja publicidade estimulam a frequência não só de pessoas de outras regiões da 

cidade, mas de turistas nacionais e estrangeiros; e cujos acessos por transporte público11 

é mais numeroso, o Leblon costuma receber majoritariamente pessoas que tenham 

estabelecido algum tipo de relação com o bairro.  

Na barraca estudada, essa tendência se confirma. A maior parte de seus clientes 

é moradora do bairro. Porém, é importante sublinhar que grande parte desses clientes já 

era frequentadora da barraca desde o período em que seu ponto de assentamento era em 

Ipanema. Outra parte significativa é composta por amigos e conhecidos desses clientes 

moradores e por amigos da própria barraqueira, ou amigos de amigos dela, feitos em sua 

trajetória pessoal e profissional na praia.  

                                                           
11 Este ano (2016) foi inaugurada a linha 4 do metrô da cidade, com duas estações de acesso ao Leblon. 

Seu funcionamento aos finais de semana foi liberado no início de dezembro, situação que traz novos 

frequentadores à praia do bairro. 
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Existe uma diferença de público de acordo com as situações típicas. Em dias 

úteis, seja de tempo estável ou instável, a praia habitualmente recebe estudantes, 

aposentados(as), pensionistas, desempregados(as) e toda ordem de ocupações que 

permita frequentá-la como espaço de lazer durante um período típico de trabalho. São 

aos finais de semana e feriados que a barraqueira recebe seu público cativo e o restante 

de frequentadores de primeira vez. 

Outra segmentação dos clientes pode ser feita por turnos. Durante o ano, existem 

os clientes que frequentam a praia no turno da manhã (8h-9h às 12h-13h) e no turno da 

tarde (13h30min-14h às 19h ou até o fim do expediente da barraca). Durante o verão, 

existem três turnos: o da manhã, o da tarde e o do “pôr-do-sol”, de 17h até o momento 

em que a ambulante se aproxima de concluir a recarga de seus materiais no “burro sem 

rabo”. 

 

 

3.3.6 Regulamentação 

 

O comércio ambulante nas areias das praias do Rio de Janeiro é normatizado 

pelo Decreto 31.519/2009, que altera alguns itens do Capítulo V, Título II, 

Regulamento n° 2 do Livro I do Decreto 29.881/2008, que consolida o Código de 

Posturas Municipais. Aquele decreto dispõe sobre diversas regras para o exercício 

dessas atividades, tais como obtenção de autorização para a realização de atividade nas 

areias da praia, produtos autorizados à comercialização, pessoas habilitadas para 

realização dessas atividades, taxas de uso e outras exigências de conduta nessa área 

pública. 

O órgão regulador e fiscalizador de toda atividade econômica e das posturas 

municipais é a Secretaria de Ordem Pública (SEOP), composta pelos seguintes órgãos: 

Guarda Municipal, Coordenação de Controle Urbano, Coordenação de Feiras, 

Coordenadoria de Fiscalização de Estacionamentos e Reboques (CFER) e Coordenação 

de Licenciamento e Fiscalização (CLF). A CLF é o órgão que disciplina a forma de 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de serviços, 

sociedades, instituições e associações, de pessoas físicas ou jurídicas. Atua através de 

19 Inspetorias de Licenciamento e Fiscalização (IRLFs) para regularizar e fiscalizar 

toda atividade econômica exercida no município. Dentre suas competências, está o 
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Figura 2. Organograma SEOP 

comércio ambulante, na responsabilidade de emitir as licenças para uso de área pública, 

notificar sobre irregularidades praticadas e recolher taxas e multas referentes a esse uso. 

 

 

 

 

 

 

Para a barraqueira entrevistada, a consolidação da normatização da atividade de 

ambulante de praia em ponto fixo, iniciada durante o último mandato do então prefeito 

Cesar Maia e concluída durante o governo Eduardo Paes, teve vantagens e 

desvantagens. Dentre as vantagens, a padronização dos principais materiais de trabalho, 

personalizados e adquiríveis somente pelos ambulantes licenciados dificultou a 

ilegalidade, garantindo alguma estabilidade na concorrência entre pares. Por outro lado, 

como desvantagem, houve uma atuação abusiva dos fiscais durante o início da 

implementação do novo regulamento. Além dos altos valores cobrados por itens 

considerados implausíveis, dada sua incompatibilidade com a realidade de trabalho dos 

ambulantes, como por exemplo R$ 280 por qualquer material deixado fora do módulo 

padronizado (de área de 3m X 4m), a percepção foi de que as multas eram aplicadas 

sem um critério transparente, situação viabilizada inclusive pelo inciso XIV do art. 180 

do Decreto 29881/2008, que estabelece a cobrança de R$ 228,94 para qualquer infração 

não prevista. 
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3.4 DIMENSÃO TÉCNICA E ORGANIZACIONAL DA PRODUÇÃO 
 

3.4.1 Condições ambientais 

 

A praia é uma formação geológica composta, a grosso modo, por areia e mar. 

Um ambiente “natural” exposto ao “sal”, a umidade e ao sol assim como os 

trabalhadores que ali realizam suas atividades de trabalho. 

As temperaturas médias no Rio de Janeiro no último verão (janeiro de 2016), por 

exemplo, atingiram médias de 36,9°C (ALMEIDA, 2016), acompanhadas de índice de 

ultravioleta (IUV) em nível extremo. Além de uma exposição ao sol que confere rápida 

desidratação e alto risco de danos à pele, os trabalhadores de praia ficam sujeitos a um 

aumento significativo da temperatura corporal e da frequência cardíaca, somados ao 

risco de queimaduras nos pés, em contato direto com a areia quente. 

As jornadas de trabalho de ambulantes de praia em ponto fixo preveem, só de 

permanência nas areias, de 13 a 14 horas de atividade. Durante a maior parte desse 

período, os trabalhadores movimentam-se entre o módulo padronizado e o local de 

assentamento do cliente, numa área cujo raio de distância barraca-cliente, dependendo 

da extensão da faixa de areia, pode chegar a 50m. 

 

 

3.4.2 Custos 

 

Dentre os custos envolvidos na atividade de ambulante em ponto fixo, os 

principais são os chamados custos fixos, independentes de variação na produção, e 

variáveis, dependentes de variação na produção. 

Os custos fixos são a Taxa de Uso de Área Pública (TUAP), o recolhimento 

tributário de microempreendedor individual (MEI) e o aluguel de 2 (duas) vagas no 

depósito dos materiais de trabalho. Outro custo não avaliado, mas de importância para o 

planejamento financeiro da organização, é o custo de depreciação de alguns 

equipamentos. Apesar dos principais equipamentos, tendas, caixas térmicas, cadeiras e 

guarda-sóis, serem distribuídos gratuitamente pela prefeitura de tempos em tempos, 

cadeiras e guarda-sóis, por exemplo, deterioram sempre antes de serem renovados pelo 

convênio. Além disso, um equipamento como a motobomba elétrica tem vida útil 
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bastante reduzida sendo utilizada na praia e seus custos de aquisição são exclusivos 

dos(as) barraqueiros(as). 

 

Tabela 2. Custos fixos 

 

 

 

 

 

 

Os custos variáveis são os custos dos produtos adquiridos para comercialização 

de bebidas e seu suporte, do pagamento do auxiliar e do ajudante, do uso de energia 

elétrica, da refeição diária da população de trabalho e da manutenção dos equipamentos. 

Os custos variáveis da barraca estudada não puderam ser calculados em função da 

inexistência de dados sobre compras e vendas dos produtos. 

 

 

3.4.3 Fornecedores 

 

Os trabalhadores são diretamente responsáveis pela forma de obtenção dos 

produtos que comercializam, podendo adquiri-los diretamente em estabelecimentos 

comerciais e/ou através de fornecedores. A barraca estudada, devido a certas restrições 

da população e da organização do trabalho (que serão apresentadas posteriormente), 

obtém seus produtos através de fornecedores. Atualmente possui quatro fornecedores 

fixos, cujos nomes das empresas são desconhecidos, já que a negociação ocorre 

diretamente através de seus representantes. Os dois vendedores de bebidas 

industrializadas chamam-se Dimas e Dino, e os vendedores de coco verde e gelo 

chamam-se Geraldinho e Cláudio, respectivamente. 

Para compra de coco verde e gelo, Geraldinho e Cláudio, respectivamente, são 

seus únicos fornecedores; para compra de bebidas industrializadas, existem, além do 

Dino e do Dimas, os vendedores Márcio e Clóvis. O Márcio é solicitado em ocasiões 

em que os fornecedores fixos de bebida, por qualquer circunstância, não possam realizar 

o serviço – tornou-se última opção em função de episódios de atrasos na entrega das 

CUSTOS FIXOS MENSAIS 

ITENS VALOR (R$) 

TUAP 400,00 

Taxa MEI 50,00 

Aluguel Depósito 300,00 

TOTAL 750,00 
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encomendas; e o Clóvis é solicitado nas ocasiões em que haja necessidade de 

reabastecimento de bebidas para o mesmo dia de trabalho. 

Os preços praticados pelos fornecedores são variados, dependendo do porte do 

depósito e sua capacidade de crédito  

Os fornecedores de bebidas estão localizados em diversos pontos da cidade. 

Entre aqueles que a barraqueira consultada conhece a localização, o depósito 

representado pelo Dimas está situado na Ilha do Governador, a pelo menos 30 km de 

distância do Leblon, e o representado pelo Márcio em Ipanema, a cerca de 2 km. O gelo 

é fabricado no Morro do Vidigal e distribuído na praia a partir de um caminhão com baú 

térmico que passa o dia estacionado na rua Bartolomeu Mitre, próximo à avenida 

Delfim Moreira. 

A escolha dos fornecedores é orientada principalmente pelas facilidades de 

pagamento oferecidas. O aspecto sazonal do trabalho na praia dificulta a regularidade 

das receitas, situação que, reconhecida por certos fornecedores, torna possível o 

recebimento de pagamentos de acordo com os ganhos obtidos pelo(a) barraqueiro(a) nos 

dias de trabalho. Ou seja, caso a baixa demanda impeça que uma determinada 

encomenda seja integralmente vendida, ou mesmo uma mudança meteorológica 

inviabilize um dia de trabalho, esses fornecedores aceitam ser pagos posteriormente, no 

próximo dia de trabalho possível. Com isso, se estabeleceu, por exemplo, uma relação 

de mais de 15 anos entre a barraqueira entrevistada e o Dino. Apesar de existirem outras 

opções de fornecedores, muitas vezes com preços mais baratos, a exigência de 

pagamento ao final da jornada em que a encomenda foi solicitada, torna essa relação 

desfavorável. Uma justificativa apontada pela ambulante ouvida neste estudo para a 

preferência dada a esses antigos fornecedores está na possibilidade de parcelamento dos 

pagamentos, opção essa não oferecida pelos novos fornecedores. 

Fatores como a diferença entre produtos oferecidos também se tornam um 

critério de escolha dos fornecedores. No caso do módulo padronizado estudado, Dimas 

fornece cerveja da marca Bohemia, enquanto o Dino não. Dessa forma, a ambulante 

decide por comprar as cervejas com o Dimas e as outras bebidas com o Dino. 

Os pedidos são realizados no dia anterior ao dia de trabalho, exceto quando a 

previsão meteorológica coloca em dúvida o funcionamento da barraca. Nessa situação, 

os pedidos são realizados no próprio dia de trabalho, antes do seu início de 

funcionamento.  
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Foto 6. Chegada fornecedor  

Fonte: Autora, 2016 

Foto 7. Descarga produtos 

Fonte: Autora, 2016 

 

A entrega é realizada antes do início do funcionamento da barraca, por volta das 

7h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso a barraqueira tenha feito alguma encomenda e ainda não tenho chegado ao 

local de trabalho, as bebidas são deixadas em frente ao ponto de assentamento do 

módulo padronizado, como na foto 7, que registra a situação ocorrida no dia 03/12 com 

o barraqueiro assentado ao lado esquerdo da barraqueira entrevistada. 
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Foto 8. Caixa térmica 

Fonte: Autora, 2016 
 

3.4.4 Equipamentos e manutenção 

 

Segundo a Resolução “N” SEOP n° 194, os ambulantes de praia em ponto fixo 

devem dispor dos seguintes equipamentos, com as seguintes características: 

 

a. Tenda retrátil modelo “atobá” medindo 3 X 4 mts com cobertura em Vynsol 

“TD” na cor branca e laterais em sannet branco e saias laterais em laminado de PVC 

espessura 0,33 na cor azul, estrutura tubolar de 1 e 1/4” e 1” em alumínio c/ espessura 

mínima de 2,00mm articulações usinadas em duralumínio fixadas através de parafuso 

rosqueável 

 

b. Caixas térmicas em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade para até 200 

litros, nas cores vermelha, verde, azul ou amarela, sem qualquer sinalização que 

caracterize o emprego de publicidade e com identificação numérica referente ao ponto 

de assentamento correspondente, posicionada na tampa superior do equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Guarda-sóis modelo aba inteiriça em lona PVC com trama em poliéster e haste 

central e alumínio Ø1,60 M 

d. Cadeiras reclináveis com cinco posições, em estrutura de alumínio de tubo 

redondo, podendo ter braços em polietileno e revestimento em polietileno; diâmetro de 

1º, com paredes de 1,3 mm, na cor natural do alumínio; catracas em alumínio fixadas na 

estrutura por meio de rebite de repuxo; tela em PVC com costura dupla e cinta de 
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Foto 10. Cestas lixo e coletor cigarro 

Fonte: Autora, 2016 
 

Foto 9. Cadeiras e guarda-sol 

Fonte: Autora, 2016 

reforço com largura mínima de 40 cm nas cores vermelha, verde, azul ou amarela, sem 

qualquer sinalização que caracterize o emprego de publicidade e com identificação 

numérica referente ao ponto de assentamento correspondente, posicionada na parte 

traseira do equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Uma mesa de até 0,6m x 0,6m 

f. Cestas coletoras de lixo de capacidade mínima de 60 litros 
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Foto 11. Tabela preços 

Fonte: Autora, 2016 
 

O cano de PVC com adesivos fazendo referência a um cigarro é um 

coletor de pontas de cigarros fumados instalado na barraca estudada em parceria 

com um antigo cliente pneumologista e ativista antitabagismo. 

 

g. Tabela de preços dos produtos comercializados 

 

De acordo com o art. 27 do Decreto 31519/2009, a tabela contida na figura 22 é 

afixada na frente da barraca. É confeccionada em lona para preservar seu estado de 

conservação diante das condições ambientais do trabalho e permitir uma autonomia de 

identificação dos preços pelos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo a regulamentação, são fixadas quantidades obrigatórias e máximas de 

certos equipamentos ao comércio ambulante em ponto fixo nas praias. É obrigatório que 

cada barraqueiro(a) possua 1 (uma) tenda, 2 (duas) caixas térmicas e 2 (duas) cestas 

coletoras de lixo. Para guarda-sóis e cadeiras, a Resolução SEOP n° 194 de 2015 

estabeleceu a quantidade máxima permitida de 40 (quarenta) e 80 (oitenta), 

respectivamente. 

Além desses equipamentos, há outros de uso não-regulamentar, mas em sua 

maioria imprescindíveis para a realização da atividade:  
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Foto 12. “Burro sem rabo” 

Fonte: Autora, 2016 

 

h. Carrinho de transporte (“burro sem rabo”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O “burro sem rabo” é utilizado por quase todos os ambulantes de praia 

em ponto fixo para o transporte de materiais de seu local de armazenamento até 

a praia e no trajeto oposto. Como é fabricado por encomenda, costuma ter 

dimensões que variam de ambulante para ambulante. Apesar de seu peso 

contribuir com um maior esforço físico durante seu deslocamento, o 

equipamento confere uma mobilidade de baixo custo e de relativa praticidade 

para o cumprimento das exigências regulamentares, como a de manter todo o 

equipamento sob o módulo padronizado durante o seu funcionamento, por 

exemplo. 

 

i. Chuveiro 

 

O chuveiro é resultado de uma confecção espontânea de um cano de PVC 

acoplados a dois chuveiros do mesmo material, uma vez que sua instalação não 

pode ser permanente. 
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Foto 13. Chuveiro 

Fonte: Autora, 2016 

 

Foto 14. Motobomba elétrica 

Fonte: Autora, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j. Motobomba elétrica 
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Foto 15. Mangueira  

Fonte: Autora, 2016 

 

Foto 16. Tomada portátil 

Fonte: Autora, 2016 

 

k. Mangueira de água de borracha de 20m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Tomada portátil 
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Foto 17. Balde isopores copos 

Fonte: Autora, 2016 

m. Baldes 

Alguns baldes são necessários para armazenar água para introduzir na 

motobomba antes de seu acionamento, para pegar um pouco de gelo com algum 

colega de trabalho em certas circunstâncias e para auxiliar na limpeza das caixas 

térmicas. Além disso, servem também como local de armazenagem de itens 

como os isopores térmicos para copos e outros objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fim de salientar as exigências físicas do trabalho, a tabela 7 descreve as 

massas dos principais equipamentos utilizados pelos ambulantes. 

 

Tabela 3. Peso equipamentos 

 

EQUIPAMENTO 
PESO UNITÁRIO 

(kg) 
UNIDADES 

PESO UNITÁRIO 

TOTAL (kg) 

Tenda 10 1 10 

"Burro sem rabo" 50 1 50 

Caixa Térmica 14 2 28 

Cadeira 1,8 90 162 

Guarda-sol 2,3 40 92 

Motobomba 8 1 8 

    

  

PESO TOTAL 

(kg) 
350 
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Entre as ferramentas de uso obrigatório, tem-se o furador de coco, depois da 

proibição do uso dos facões a partir de 2009. Canudos e copos plásticos são oferecidos 

aos clientes, de acordo com o artigo 277, inciso X do Decreto 31519/2009. 

Comandas de pedido, protetores térmicos de latas, uma coqueteleira improvisada 

(copo misturador de bebidas de suplementos de saúde), calculadora e caneta são 

ferramentas também utilizadas nesta situação de trabalho. 

Entre as exigências regulamentares também estão a do uso de uniformes, que 

devem ser padronizados e ser no mínimo composto por camisetas, e obrigatoriamente 

utilizados por toda a população de trabalho. Pode-se usar tanto um uniforme 

personalizado, para identificação da barraca, ou o uniforme oferecido pela empresa 

patrocinadora. 

No contexto do chamado reordenamento das praias (a partir do verão de 2010), a 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro estabeleceu parcerias com empresas privadas, 

através da SEOP, a fim de garantir a padronização de alguns equipamentos de trabalho 

dos ambulantes em ponto fixo. Com isso, tendas, caixas térmicas, cadeiras, guarda-sóis 

e uniformes passam a ser encomendados por essas empresas patrocinadoras e 

distribuídos gratuitamente àqueles trabalhadores. De 2010 até agora, com a renovação 

das parcerias e a troca de patrocinadores, mudanças pontuais são observáveis. 

A atual empresa patrocinadora é a Heineken, através de sua marca Amstel. A 

parceria incluiu a substituição da tenda, das caixas térmicas e dos uniformes. 

A caixa térmica é composta por uma tampa de cor branca e a logomarca da 

cerveja, embora o regulamento da atividade mencione o impedimento de publicidade 

vinculados aos equipamentos utilizados. 

A tenda teve seu toldo acrescido de um cardápio de tamanho pequeno (também 

acompanhado de pequena logomarca da marca patrocinadora) impresso em sua parte 

interna, listando a maioria dos produtos comercializados pelos(as) barraqueiros(as), em 

português e inglês. 
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Foto 18. Cardápio toldo 

Fonte: Autora, 2016 

Foto 19. Uniforme patrocinado 

Fonte: Autora, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uniforme foi fabricado com um tecido sintético de cor vermelha e estampado 

com o logotipo da marca patrocinadora. No verão 2016/2017, os trabalhadores estão 

utilizando os uniformes do antigo patrocinador, pois o tecido dos uniformes atuais 

esquenta muito. 
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Foto 20. Uniforme personalizado 

Fonte: Autora, 2016 
 

A camiseta personalizada da barraca estudada foi fabricada em algodão, 

na cor verde e estampada com o nome do módulo padronizado. É utilizada 

somente pela titular da barraca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A manutenção de todos os equipamentos é realizada de forma corretiva, ou seja, 

como ações de reparo de falhas de maneira não-programada, embora a barraqueira 

consultada reconheça que para equipamentos como a bomba elétrica, a prática da 

manutenção preventiva seja mais vantajosa. 

Toda manutenção depende da disponibilidade financeira para ser realizada no 

momento do surgimento da demanda. 

 

▪ Cadeiras: A manutenção das cadeiras é realizada pelo Seu Agenor, 

trabalhador por conta própria e morador do Vidigal, que conserta cadeiras 

também de outros barraqueiros. Costuma oferecer seus serviços na maior 

parte dos dias de praia, mas eventualmente também pode ser localizado por 

telefone. Realiza seus serviços sobre os degraus da escada em frente ao 

módulo padronizado. Comenta que, até o primeiro conserto, uma cadeira 

costuma durar seis meses. A ruptura do braço da cadeira é o defeito mais 

comum. O custo dos reparos é de R$ 7 para consertos de estrutura metálica e 

R$ 20 para reposição de tecido. 
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▪ Guarda-sóis: A manutenção dos guarda-sóis também é realizada pelo Seu 

Agenor. Seu primeiro conserto costuma se dar após os mesmos seis meses do 

início de seu uso como as cadeiras. Seu custo de reparo é de R$ 10. 

▪  “Burro sem rabo”: É recomendável que se realize uma pintura anual devido 

aos danos causados pela maresia. Entretanto, a barraqueira não a realiza a 

um período maior que o recomendando por ter considerado o último 

orçamento solicitado (R$ 200) acima do adequado. 

 

 

3.4.5 Principais etapas e tarefas 

 

A seguir são descritas as principais etapas e tarefas necessárias ao 

funcionamento do módulo padronizado. 

 

 

3.4.5.1 Retirada de materiais do depósito e deslocamento dos materiais até o ponto de 

assentamento na praia 

 

Os materiais ficam armazenados em um cômodo em um pátio de um dos prédios 

do conjunto habitacional Cruzada de São Sebastião, utilizado como depósito de 

materiais também para outros ambulantes de praia em ponto fixo do bairro. Em reunião 

de condomínio, decidiu-se pela utilização dessa área comum dos edifícios para aquela 

finalidade. Para tanto, são cobrados R$ 150 por vaga. Inicialmente, quando trabalhava 

em Ipanema, a barraqueira consultada alugava e utilizava duas vagas, pois possuía 250 

cadeiras e 170 guarda-sóis. Essa situação garantiu-lhe um quartinho exclusivo e, em 

função do espaço reservado, preferiu manter o aluguel de duas vagas mesmo tendo 

reduzido seus equipamentos para 90 cadeiras e 40 guarda-sóis.  

Do depósito, na rua Humberto de Campos, 43, até o ponto de assentamento da 

barraca, em frente ao edifício de número 710 da Avenida Delfim Moreira, percorre-se 

cerca de 1,3 km. Esse trajeto é realizado a pé, puxando um carro de mão, mais 

conhecido na linguagem popular como “burro sem rabo”, com todos os materiais, cuja 

carga é de aproximadamente 350kg. 

O transporte do “burro sem rabo” é realizado pelo auxiliar da barraca estudada, 

caso ele compareça nesse momento do início da jornada. Caso não compareça, a titular 
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Figura 3. Trajeto depósito-ponto de assentamento 

Fonte: Google Maps 

solicita alguém que esteja disponível e interessado em ser remunerado para realizar a 

tarefa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5.2 Montagem da tenda 

 

A estrutura da tenda é composta por hastes de alumínio. Apresenta-se da 

seguinte forma: 

▪ Subestruturas principais: são dois conjuntos formados pelas hastes de 

números (1), (2), (3) e (4) da foto 21. 

▪ Hastes de suporte: cinco hastes retas, responsáveis pela sustentação 

direta do toldo (5) e uma haste reta (6), conectando a parte traseira da 

tenda. 
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Foto 21. Composição estrutura tenda 

Fonte: Autora, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As subestruturas principais são desamarradas e colocadas na areia, com 

espaçamento previamente conhecido e com uma abertura cujo ângulo seja grande o 

suficiente para dispor o conjunto a uma altura favorável para a conexão adequada das 

hastes de suporte e a abertura do toldo. 

Inicia-se a colocação das hastes de suporte com a haste central, de número 5. 

Após a haste central, são colocadas as três hastes de suporte da parte traseira da tenda, 

tanto da parte inferior quanto as duas da parte superior, para sustentação do toldo. 

Depois é a vez das duas hastes da parte dianteira, ambas para sustentação do toldo. 
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Foto 23. Pontos de fixação tenda 

Fonte: Autora , 2016 

 

Foto 22. Montagem tenda 

Fonte: Autora, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda a estrutura predispõe de parafusos rosqueáveis para a fixação entre as 

hastes, porém, a fixação da haste central, por exemplo, é realizada com a amarração de 

cordas. 
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Foto 24. Suporte bancos montagem tenda 

Fonte: Autora, 2016 

 

Para garantir que a estrutura se mantenha erguida durante sua montagem, alguns 

bancos, cuja finalidade é servir de apoio das caixas térmicas durante o dia de trabalho, 

são postos temporariamente em sobreposição ao lado das hastes em arco da parte 

dianteira da tenda. Após a elevação do toldo, são substituídos por hastes de guarda-sóis, 

que são fincados na areia e amarrados à estrutura da tenda. Além desses bancos, outros 

dois também são utilizados para auxiliar na fixação da haste de suporte da extremidade 

dianteira superior da tenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finda a montagem da estrutura, o toldo é colocado sobre essa, desdobrado e 

fixado com fixadores autoadesivos (velcro), que estão dispostos por todas as bordas do 

tecido. Sua abertura é realizada pela barraqueira e seu auxiliar/ajudante. Com a fixação 

do toldo, são postas então as faixas de identificação do módulo, para que enfim a 

cobertura da tenda possa ser erguida. Para isso, o ângulo de abertura das subestruturas 

principais é reduzido, de modo que essas atinjam uma altura adequada quando 

estiverem em seu estado final. Logo as quatro hastes de número 4, em sequência, são 

suspensas e a parte superior da tenda é erguida.  
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Foto 25. Suspensão toldo 

Fonte: Autora, 2016 

 

Foto 26. Tenda armada 

Fonte: Autora, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O procedimento descrito utiliza cerca de 25 minutos, habitualmente realizado 

pela barraqueira. A montagem da tenda estará totalmente concluída somente após a 

instalação do carrinho e a ordenação das cadeiras e guarda-sóis sob o equipamento, pois 

ainda é necessário colocar uma faixa na parte inferior e traseira da tenda (amarrada por 

cordas as hastes inferiores da parte dianteira e fixada por fixadores autoadesivos na 

haste da parte traseira), como exigido em regulamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Foto 27. Faixa parte inferior tenda 

Fonte: Autora, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da determinação da CLF sobre o ponto de assentamento de cada 

ambulante em ponto fixo, a extensão da faixa de areia em relação ao mar também é 

determinante para a definição exata do local de montagem da tenda. O módulo 

padronizado tende a ser montado mais perto da calçada o quanto menor estiver a faixa 

de areia em frente ao logradouro. Apesar de haver a redução das distâncias de 

movimentação da população de trabalho e dos esforços para o recolhimento dos 

materiais ao final do expediente, quanto menor a faixa de areia e mais próxima da 

calçada estiver a tenda, menor a área de trabalho e sua capacidade de estabelecer 

clientes, implicando uma provável diminuição do faturamento do dia. 

 

 

3.4.5.3 Descarga e alocação dos materiais na tenda 

 

A maior parte desta tarefa ocorre simultaneamente à tarefa de montagem da 

tenda. Enquanto a barraqueira se encarrega de montar a tenda, alguém, frequentemente 

seu único ajudante permanente, está realizando a descarga dos materiais do “burro sem 

rabo”. 

A descarga dos materiais acontece em duas etapas: primeiro são retirados do 

“burro sem rabo” e colocados sobre os degraus da escada que ligam a calçada à faixa de 

areia, em frente ao ponto de assentamento da barraca. 

Todo o material fica envolto por uma lona e amarrado por cordas. Inicialmente 

são desfeitas as amarrações e retirada a lona. Em seguida, vão sendo retirados cestas de 
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Foto 28. Descarga materiais 

Fonte: Autora, 2016 

 

lixo, todo o aparato da instalação do chuveiro, baldes, bancos, materiais mais leves, para 

dar início à descarga das cadeiras e guarda-sóis. As 90 (noventa) cadeiras são 

encostadas sobre os degraus, normalmente em conjuntos de 5 (cinco) unidades. Os 40 

(quarenta) guarda-sóis são colocados em cadeiras abertas. As caixas térmicas são os 

últimos itens a serem retirados do carrinho e, quando o são, são transportadas direto 

para seu local definitivo. 

Na segunda etapa, os materiais serão transferidos dos degraus para o interior do 

módulo, após a conclusão de sua montagem e a alocação do “burro sem rabo” no 

mesmo local. Inicia-se esta etapa com a colocação dos bancos de apoio para as caixas 

térmicas. São então alocadas as caixas térmicas sobre os bancos e a mesa é montada. A 

mesa é de plástico, sendo que um de seus pés, após uma quebra, vem sendo 

improvisado com uma haste de guarda-sol. A mesa recebe um pedaço de tecido por 

cima do tampo e depois as mercadorias, que virão ser acondicionadas nas caixas e/ou 

farão parte do estoque; e utensílios como copos plásticos e canudos. Embaixo da mesa, 

ficam as sacolas que armazenam objetos como ferramentas de uso geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O “burro sem rabo” é transportado pelos degraus até a areia e colocado na parte 

traseira do módulo. 
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Foto 29. Transporte calçada-areia “burro sem rabo” 

Fonte: Autora, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após sua instalação definitiva, ele é forrado com uma parte da lona que cobre os 

materiais durante seu armazenamento no depósito, e passa a receber os guarda-sóis 

próximo a uma de suas extremidades. Eventualmente parte dos guarda-sóis fica sobre o 

referido equipamento e outra, sobre cadeiras abertas fora do módulo, encostadas na 

parte traseira da tenda. O resto da superfície do carrinho é ocupado por parte das 

cadeiras, organizadas entre as de pior estado de conservação por baixo e as de melhor, 

por cima. O restante das cadeiras, dentre as de melhor estado, é colocado na areia e 

encostado no “burro sem rabo”, delimitando as laterais do módulo; e encostado a frente 

de uma das caixas térmicas. Essa escolha favorece não só a pega das cadeiras no 

momento do pedido de aluguel quanto serve como estratégia para evitar que alguns 

clientes permaneçam dentro do módulo nos dias de sol. 

Quando a incidência dos raios solares sobre o módulo é alta, são colocados um 

guarda-sol ao lado de cada uma das caixas, a fim de retardar o derretimento do gelo. 
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Foto 30. Módulo montado 

Fonte: Autora, 2016 

Foto 31. Caminhão gelo 

Fonte: Autora, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5.4 Compra de gelo 

 

No início da jornada, são comprados no mínimo dois sacos de 10kg de 

gelo, podendo chegar a três sacos, em dias de sol e vento fortes. Sua 

disponibilidade de compra é por todo o dia, garantida por um caminhão com baú 

térmico estacionado na rua Bartolomeu Mitre, próximo à avenida Delfim 

Moreira. Independente da saída de produtos ser alta ou não, é necessário manter 

as bebidas sempre geladas. 
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3.4.5.5 Compra de bebidas 

 

A compra de bebidas é realizada de acordo com uma previsão de demanda que 

se baseia exclusivamente na experiência de trabalho da ambulante consultada, variando 

em função dos dias da semana, da previsão meteorológica e do período do ano. 

Os produtos mais vendidos são água mineral, cerveja e água de coco, nessa 

ordem. As tabelas 3 e 4 trazem exemplos de encomendas para dias úteis e/ou dias de 

tempo mais instável fora do verão e para finais de semana e/ou feriados de tempo bem 

ensolarado e estável durante o verão. 

 

Tabela 4. Compras dias úteis/ tempo instável 

ITENS CAIXAS UNIDADES 

Água Mineral Natural 2 24 

Água Mineral Gasosa - 0 

Coca-Cola Regular 1 12 

Coca-Cola Zero - 0 

Guaraná Regular 1 12 

Guaraná Zero - 0 

Cerveja Amstel 1 12 

Cerveja Heineken 2 24 

Cerveja Bohemia - 0 

Matte Leão Natural Regular - 0 

Matte Leão Natural com Limão Regular 1 12 

Matte Leão Natural Diet - 0 

Matte Leão Natural com Limão Diet - 0 

Guaravita - 0 

Guaraviton 1 12 

Coco Verde - 10-15 

Isotônico Gatorade - 0 

Energético Red Bull - 0 
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Tabela 5. Compras finais de semana e feriados/ dias ensolarados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para as bebidas destiladas, cachaça e vodca, cujo conteúdo de uma unidade 

(965ml e 998ml, respectivamente) costuma durar por mais de um dia de praia, sua 

compra é realizada diretamente pela barraqueira, em um (super)mercado de sua 

preferência. 

A ambulante costuma trabalhar com pedidos por dia de trabalho, ou seja, não 

planeja uma formação de estoque.  

 

 

3.4.5.6 Abastecimento de bebidas e gelo nas caixas térmicas 

 

Antes de as bebidas serem acondicionadas, as caixas térmicas são lavadas com 

água salgada, do mar; ou salobra, vinda do chuveiro, uma vez que, fora de uso, esses 

equipamentos são utilizados para armazenar a bomba elétrica e utensílios menores da 

barraca e estoque de produtos. 

Como todo módulo padronizado, a barraca estudada possui duas caixas térmicas. 

Em dias de tempo estável, são utilizadas as duas caixas térmicas, normalmente com uma 

ITENS CAIXAS UNIDADES 

Água Mineral Natural 6 72 

Água Mineral Gasosa 1 12 

Coca-Cola Regular 2 24 

Coca-Cola Zero 2 24 

Guaraná Regular 1 12 

Guaraná Zero - 0 

Cerveja Amstel 2 24 

Cerveja Heineken 2 24 

Cerveja Bohemia 2 24 

Matte Leão Natural Regular 1 12 

Matte Leão Natural com Limão Regular 1 12 

Matte Leão Natural Diet - 0 

Matte Leão Natural com Limão Diet - 0 

Guaravita 1 12 

Guaraviton 1 12 

Coco Verde - 40 

Isotônico Gatorade 1 6 

Energético Red Bull 1 4 
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Foto 32. Abastecimento caixa térmica 

Fonte: Autora, 2016 
 

para resfriamento de cocos verdes e outra para as bebidas industrializadas. Para os dias 

de tempo instável e/ou dias úteis, apenas uma das caixas é utilizada para resfriar os 

produtos. 

As caixas térmicas são abastecidas, no início da jornada, com a variedade e 

respectiva quantidade de bebidas de acordo com a demanda prevista para o dia de 

trabalho corrente. 

A sequência de abastecimento das caixas térmicas segue a lógica FIFO (first in, 

first out). Logo, caso haja sobra de mercadorias não vendidas do dia de trabalho 

anterior, ou seja, haja a formação de estoque, essas serão as primeiras a serem colocadas 

à venda. 

Quando a barraqueira consultada considera que haja uma grande quantidade de 

produtos para venda antes do início do funcionamento da barraca, decide por colocar 

metade desses produtos para resfriar e a outra só será reposta conforme a primeira 

metade for sendo vendida, de forma a regular a variabilidade de natureza meteorológica. 

Após a lavagem das caixas térmicas, as bebidas são diretamente colocadas no 

fundo das caixas para que o gelo seja despejado sobre essas. 
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Cada bebida tem um tempo de resfriamento ótimo para consumo. 

 

 Tabela 6. Tempo resfriamento bebidas 

 

 

 

 

 

 

Os longos tempos de resfriamento da cerveja e do coco verde adicionam mais 

uma condição ao planejamento de compras desses produtos. A cerveja resfria em 20 

minutos, mas atinge o famigerado grau de “estupidamente gelada” somente de 40 

minutos a 1 hora. Já o coco verde requer de 2 a 3 horas para um resfriamento adequado. 

Dessa forma, quando o coco verde acaba, normalmente no início da tarde, uma nova 

encomenda do produto não é feita e esse não é resposto, uma vez que seu estado ótimo 

de consumo só seria atingido próximo ao final do expediente de funcionamento da 

barraca. 

Outros aspectos da gestão da produção relacionados ao resfriamento das bebidas 

são a validade dos produtos e seu estado de conservação. As condições das mercadorias 

em estoque podem se apresentar de duas formas: compradas, resfriadas e não 

consumidas ou compradas, não resfriadas e não consumidas. Quando resfriadas e não 

consumidas, as bebidas deterioram seu estado de conservação e precisam ser 

consumidas em um tempo próximo. Os refrigerantes e cervejas perdem o gás, suas 

embalagens amolecem, amassam ou perdem a legibilidade de seus rótulos; água e 

outros produtos com rótulos plásticos perdem os rótulos. O coco verde, por exemplo, 

sequer pode ser armazenado após resfriado. Logo, o número de vezes em que essas 

bebidas podem ser recolocadas no gelo é reduzido.  

 

3.4.5.7 Instalação e desinstalação do chuveiro 

 

Instalado pela maioria dos ambulantes em ponto fixo, os chuveiros utilizam água 

captada de lençóis freáticos, localizáveis entre sete e oito metros abaixo da superfície da 

areia. Apesar de o art. 26, 3° parágrafo do Decreto 31159/2009 dispor sobre uma 

ITENS TEMPO (min) 

Água 5 

Refrigerante 10 

Cerveja 40-60 

Coco 120-180 
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Figura 4. Instalação poço 

Fonte: Manual motobomba Schneider 

autorização prévia da Secretaria do Meio Ambiente para a instalação desses chuveiros, a 

ambulante entrevistada nunca precisou obtê-la em 20 anos de atividade. 

A perfuração e manutenção dos poços é de responsabilidade de cada 

barraqueiro(a). No caso do módulo padronizado estudado, o custo da perfuração do 

poço foi de R$ 1500, em valores de 2009. Até esse ano, eram utilizadas bombas 

movidas a combustíveis fósseis - gasolina, querosene ou diesel. Com a transição de 

governo municipal e alterações regulatórias, proibiu-se a instalação desse tipo de 

bombas, que foram substituídas por bombas elétricas. A substituição das bombas e a 

instalação elétrica necessária também é de total responsabilidade dos ambulantes. Para 

realizá-la de modo regularizado, alguns ambulantes solicitaram a instalação de um 

medidor de luz nos postes mais próximos à areia. Com isso, a barraqueira consultada, 

seis barraqueiros próximos e mais um responsável pela quadra de vôlei ao lado da sua 

barraca, passaram a utilizar a energia elétrica oriunda de um poste de luz próximo ao 

quiosque Du Leblon, a alguns metros do ponto de assentamento da barraca estudada. 

Um medidor de luz foi adquirido por uma quantia em torno de R$ 2100, em valores de 

2009, quantia dividida entre todos os então futuros usuários do serviço. As tomadas para 

o fornecimento dessa energia foram instaladas nos degraus da escada de ligação da 

calçada com a areia, serviço realizado por um eletricista contratado pelos(as) 

barraqueiros(as). A mudança foi encarada positivamente, uma vez que o peso da bomba 

a combustível é muito maior do que o da bomba elétrica e os gastos com gasolina 

chegavam a R$ 150 em um dia de trabalho no verão, enquanto o valor da conta, 

dividido igualmente entre todos os usuários, custa em torno de R$ 50 mensais. 

Um esquema da estrutura do poço é apresentado na figura 412. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Válvula de retenção, registro de gaveta, bujão e tê não compõem a motobomba da situação estudada. 
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Foto 33. Instalação externa poço 

Fonte: Autora, 2016 
 

Esta tarefa inclui as etapas de montagem do chuveiro, localização da entrada do 

poço e instalação da bomba; e montagem da mangueira. O início da instalação do 

chuveiro se dá com a abertura da mangueira, a fim de definir a máxima distância 

possível entre o chuveiro e a conexão com a bomba, em torno de 20m. A mangueira é 

formada pela junção dos vários pedaços de mangueira que foram rompendo ao longo do 

tempo. Feito isso, monta-se o chuveiro. 

O chuveiro é composto por dois chuveiros acoplados a um cano de PVC, que é 

fixado na areia com o reforço de uma haste de guarda-sol. Sua base, onde é conectada 

uma das pontas da mangueira, é enterrada para garantir que o fluxo de água não seja 

interrompido nesse ponto. 

A instalação da bomba requer a localização da conexão de entrada do poço, que 

fica enterrada na areia e não tem uma sinalização precisa. Rosqueia-se a união entre a 

entrada do poço e a bomba, que fica apoiada no degrau da escada quando o nível de 

areia dessa região permite encontrá-lo. Caso contrário, é preciso apoiar a bomba sobre a 

areia, mesmo que isso colabore com a sua deterioração. 
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Foto 34. Ligação motobomba-tomada praia 

Fonte: Autora, 2016 

 

Usa-se uma tomada portátil que, ligada a outra tomada da escada da praia, 

transmite a energia para o acionamento da bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os problemas de funcionamento da bomba e do chuveiro estão frequentemente 

presentes na situação de trabalho estudada. A constante exposição do equipamento ao 

vento, calor e areia aumenta a ocorrência de danos, além de outros fatores desfavoráveis 

próprios da instalação realizada. Uma das ações utilizadas para minimizar seu desgaste 

é o uso de um guarda-sol para protegê-lo da incidência direta do sol. Ainda assim, 

durante o verão, é comum que se desligue por alguns minutos as bombas dos módulos 

padronizados para evitar seu superaquecimento. 

A mangueira, por ter se rompido com o uso e ficar exposta na superfície da areia 

(como mostra a foto 35), por vezes se abre e é preciso reconectá-la. É comum que, além 

das pisadas das pessoas sobre a mangueira, crianças provoquem esse evento ao tentarem 

utilizar as partes do chuveiro como brinquedo. 
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Foto 35. Ligação motobomba-chuveiro 

Fonte: Autora, 2016 
 

Foto 36. Descida toldo 

Fonte: Autora, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.5.8 Desmontagem da tenda 

 

O início da tarefa de desmontagem da tenda demarca a preparação para o final do 

expediente de funcionamento da barraca. Sua definição depende principalmente do 

tempo meteorológico e da demanda de clientes. Nesse momento, o “burro sem rabo” já 

foi transferido para a calçada assim como a maior parte das cadeiras e guarda-sóis. 

O início da tarefa ocorre com a descida das hastes que suspendem o toldo para sua 

retirada. Antes de prosseguir com a dobragem do toldo, as faixas de identificação são 

retiradas. 
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Foto 37. Sequência dobragem toldo 

Fonte: Autora, 2016 
 

Em seguida, o conjunto de hastes de sustentação tem seu ângulo ampliado, para 

que o toldo esteja em uma altura menor e facilite sua dobragem. 

Uma vez em altura adequada, o toldo é desafixado e dobrado, ainda em cima da 

estrutura da tenda. Sua dobra acontece em duas metades no sentido da largura e em três 

partes no sentido da altura do toldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São desconectadas as hastes de número 5, apresentadas no item 4.4.3.2, 

começando pela central, seguida das duas internas e encerrando nas duas externas. É 

retirada a haste de número 6, que é agrupada e amarrada às hastes de número 5. Por fim, 

as subestruturas principais são retiradas da areia e fechadas, encerrando a tarefa. 

Exceto pelas etapas de descida e retirada do toldo e das faixas de identificação, a 

desmontagem da tenda não é realizada de uma única vez. A desmontagem costuma ser 

interrompida em favor de outras tarefas como a recarga dos materiais no carrinho e o 

atendimento de clientes. 
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Foto 38. Subida materiais 

Fonte: Autora, 2016 
 

3.4.5.9 Recarga dos materiais no carrinho e deslocamento dos materiais até o depósito 

 

Assim como a descarga de materiais, sua recarga é descrita em duas 

etapas: transporte dos materiais para a calçada e reposição dos materiais no 

carrinho. 

Com a aproximação do final do expediente de trabalho, cadeiras e 

guarda-sóis vão sendo transportados para calçada pelo auxiliar e/ou o ajudante, 

próximo ao início da escada de ligação à areia e em frente à barraca, a fim de 

adiantar a recolocação de todo o material após a saída do último cliente. 

Primeiro são transportados a maior parte dos guarda-sóis, uma vez que 

são equipamentos menos solicitados ao final do dia e, na sequência, as cadeiras, 

dessa vez de forma menos discriminada que durante sua organização no início 

da jornada, pelo mesmo motivo. Os guarda-sóis são postos uns sobre os outros e 

as cadeiras empilhadas lado a lado, e ali permanecem até que as caixas térmicas 

sejam alocadas no carrinho. 

A reposição das caixas térmicas é realizada exclusivamente pelo auxiliar 

e pelo ajudante enquanto a dos outros materiais também contam com a 

colaboração da barraqueira. 
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Foto 39. Recarga caixas térmicas “burro sem rabo” 

Fonte: Autora, 2016 

 

Foto 40. Materiais repostos “burro sem rabo” 

Fonte: Autora, 2016 
 

As caixas térmicas são os primeiros equipamentos a serem repostos, pois 

centralizar sua maior massa unitária distribui melhor a massa total pelo “burro 

sem rabo”, tanto evitando que o carrinho tombe quanto facilitando seu 

deslocamento para o depósito. Parte dos guarda-sóis são recolocados pela parte 

traseira do carrinho formando uma superfície para receber as cadeiras. As 

cadeiras são colocadas nas duas extremidades do “burro sem rabo”, sempre com 

o assento voltado para cima e em posições intercaladas, compactando melhor a 

empilhamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após recolocados no carrinho, os materiais ficam dispostos como na foto 40 e 

são cobertos por dois pedaços de lonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

Foto 41. Materiais cobertos “burro sem rabo” 

Fonte: Autora, 2016 

 

O transporte e a proteção dos materiais é conferido pela amarração de cordas 

sobre a lona. São realizadas 6 (seis) amarrações no sentido latitudinal e 1 (uma) 

amarração no sentido longitudinal. A amarração é composta por dois nós, um de cada 

lado das respectivas extremidades do “burro sem rabo”. Feito o primeiro nó, a corda é 

lançada para o lado oposto do carrinho e precisa do trabalho conjunto entre duas pessoas 

para que, enquanto uma puxa e compacta os materiais antes de atar um nó, a outra 

mantenha a direção adequada da corda e assegure que os materiais se mantenham no 

lugar. 

Apenas as cestas coletoras de lixo são colocadas após a cobertura das lonas, se 

mantendo presas pela amarração longitudinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluídas as amarrações, são percorridos novamente os aproximados 1,3 km, 

puxando a carga aproximada de 350 kg, no retorno ao depósito. 

 

 

3.4.5.10 Venda/aluguel de produtos e atendimento ao cliente 

 

Essa é a atividade-fim dos(as) barraqueiros(as) e pode ser compreendida em três 

etapas principais: pelas etapas de chegada, permanência e saída do cliente. 

No caso da chegada de clientes novos(as), muitas vezes é necessário identificar sua 

aproximação da área de trabalho da barraca, ainda na calçada, até uma abordagem 

direta, já na areia. No primeiro cenário, oferece-se em voz alta, à distância, cadeiras e 



85 
 

Figura 5. Fluxograma chegada cliente 

 

guarda-sóis, mostrando solicitude. Quando potenciais clientes recusam o serviço, a 

barraqueira coloca-se a disposição em caso de interesse futuro. Quando aceitam, são 

primeiro perguntados sobre o desejo de alugar cadeiras e guarda-sóis, de acordo com o 

número de pessoas presentes e avisados sobre a disponibilidade de atendimento ao 

longo do dia. Com os antigos clientes, a abordagem costuma ser mais íntima, iniciando 

o diálogo sobre como estão e podendo se estender por outros assuntos antes que se parta 

diretamente para a prestação de serviço. 

 

Durante sua permanência na praia, é provável que as pessoas desejem consumir 

alguma bebida. Clientes novos(as) se comunicam com a população de trabalho através 

de gestos ou sinais sonoros, ao menos enquanto desconhecem os nomes dos 

trabalhadores. Esses trabalhadores, que no início do funcionamento da barraca, 

permanecem mais tempo próximos ao módulo padronizado e voltados para a calçada, 

passam a permanecer mais tempo em espaços próximos aos clientes, aguardando seus 

pedidos, pois para atendê-los(as), é necessário manter a atenção voltada para possíveis 

solicitações durante todo o período de funcionamento da barraca. Os(as) clientes – 

exceto os(as) frequentadores assíduos e aqueles(as) que realizem pagamento imediato - 

têm seus pedidos contabilizados em comandas, marcados à caneta. Para serem 

atendidos, os pedidos são memorizados e, de acordo com a capacidade de memorização 

de cada trabalhador, pode haver um limite maior ou menor de acúmulo de pedidos 

ouvidos para que sejam atendidos de uma só vez. Esse limite, entretanto, nunca passa de 

dois ou três, já que os produtos são transportados nas mãos e, dependendo de quais 

sejam esses produtos, se torna inviável carregá-los com apenas um deslocamento.  
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Figura 6. Fluxograma solicitação cliente 

Dentre as variabilidades observadas, pode-se listar aquelas relativas ao 

processamento dos pedidos e ao conteúdo do pedido em si. Referentes ao 

processamento do pedido, é comum que algum pedido seja cancelado pelo preço do 

produto; alguns pedidos sejam esquecidos ou trocados antes da entrega ao cliente; e o 

pedido ser entregue e não ser contabilizado na comanda. Referentes ao conteúdo do 

pedido, algum produto pode ser pedido, estar indisponível ou ficar indisponível; e o 

produto pode estar em condições inadequadas de uso/consumo. Assim, todos os eventos 

descritos obrigam que deslocamentos a mais entre a barraca e o cliente. 

A saída do cliente da praia é precedida do pagamento dos produtos consumidos na 

barraca. Dentre as variabilidades observadas nesta etapa, estão a falta de notas de 

pequeno valor para troco, a contestação de preços de produtos, a inadimplência e a falha 

na cobrança dos valores devidos.  
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Figura 7. Fluxograma saída clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tabela 6 apresenta a última atualização (31/12/2016) dos preços praticados 

para cada produto vendido pela barraca estudada. 
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Tabela 7. Tabela preços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A barraca estudada não realiza pagamentos com cartões e é comum os(as) clientes 

entregarem notas de R$20 e R$50 reais para o pagamento de suas comandas, 

independem de quanto tenham consumido. Com isso, conforme os pagamentos vão 

sendo efetuados com a saída dos(as) cliente, as notas de menor valor vão acabando e é 

necessário solicitar aos outros(as) trabalhadores(as) da praia que troquem as notas. 

Esgotadas as possibilidades entre os trabalhadores na areia (ambulantes sem ponto fixo 

ITEM PREÇO (R$) 

Equipamentos 

Cadeira 7,00 

Guarda-Sol 7,00 

Água Mineral 

Natural 5,00 

Gasosa 5,50 

Refrigerante 

Coca-Cola 
(Regular/Zero) 6,00 

Guaraná Antarctica 
(Regular/Zero) 6,00 

Chá/Refresco 

Matte Leão   

Natural 
(Regular/Zero) 5,00 

Natural com Limão 
(Regular/Zero) 5,00 

Guaravita 4,00 

Guaraviton 6,00 

Bebidas Naturais   

Coco Verde 6,00 

Isotônicos* 

Gatorade 8,00 

Energéticos* 

Red Bull 15,00 

Cerveja 

Todas as Marcas 7,00 

Drinks 

Caipirinha 15,00 

Caipivodca 18,00 
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que estejam próximos do módulo e ambulantes em ponto fixo mais próximos), recorre-

se aos trabalhadores da calçada, primeiro no quiosque mais próximo, a 40 metros, e 

depois no posto de gasolina, a 250 metros. 

A relação afetiva estabelecida entre os(as) clientes frequentes e mais antigos(as) da 

barraca estudada reserva alguns conflitos no ato do pagamento. Alguns(mas) deles(as) 

constrangem a titular da barraca ou algum(a) ajudante para cobrar um preço abaixo da 

tabela, respaldados por sua antiguidade de frequência. Dependendo do momento em que 

aconteça, essa situação provoca uma espécie de “efeito dominó” sobre os clientes que 

estão ali aguardando para realizar seus pagamentos, ou seja, esses clientes passam a 

questionar a barraqueira sobre a diferença entre os valores cobrados. Além disso, a 

isenção de uso de comanda com esses(as) clientes permite-os(as) que informem, muitas 

vezes de forma intencional, uma quantidade incorreta sobre o total do consumo de 

produtos na barraca. Uma das medidas de regulação observadas durante o presente 

estudo foi a de, no momento do recebimento do pagamento, a ajudante sempre se 

resguardar sobre o preço da tabela ao ser contestada e, em caso de insistência do(a) 

cliente, o(a) cliente deve ser orientado(a) a falar diretamente com a titular da barraca.  

O sistema de pagamento após o consumo compreende o risco do não-pagamento dos 

produtos consumidos, dado que a praia se configura em um espaço aberto e que não 

mantem nenhum sistema rígido de vigilância sobre seus frequentadores. Com isso, 

observa-se que algumas pessoas, geralmente em grupos, se aproveitam desses fatores 

para consumirem sem pagar. O último episódio relatado pela barraqueira entrevistada 

ocorreu no dia 15/10, quando um grupo, a que se referiu como grupo de surfistas, 

consumiu R$ 127 e, estrategicamente, foi se retirando do local onde se fixaram até que 

um de seus representantes se dirigisse ao módulo, aproveitasse um lapso do ajudante e 

finalmente se afastasse dali. 

Apesar de o uso da comanda reduzir significativamente a quantidade de produtos 

não-contabilizados para pagamento, o fluxo de saída de clientes da praia é mais intenso 

ao final da tarde. Dessa forma, um aumento da exigência cognitiva em um período curto 

de tempo, quase ao final da jornada e muitas vezes sem o suporte de uma calculadora, 

contribui para a ocorrência de somatórios mentais incorretos do valor total de produtos 

consumidos por cliente, em sua maioria abaixo do valor devido.  
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3.5 DADOS GERAIS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

A jornada de trabalho de um(a) ambulante de praia em ponto fixo pode ser 

dividida em três momentos: antes da chegada à praia, chegada e permanência na praia, 

saída da praia. O trabalho ocorre em apenas um turno, uma vez que não há um número 

suficiente de trabalhadores para realização da troca de turnos. 

O horário de funcionamento exigido pelo Decreto 31519/2009 é entre 7h (sete 

horas) e 20h (vinte horas), durante o horário normal, e entre 7h (sete horas) e 21h (vinte 

e uma horas), durante o horário de verão, diariamente.  

Observando que a regra citada não prevê nem os momentos anterior e posterior à 

permanência na praia nem as variações meteorológicas, o período das jornadas de 

trabalho não equivale ao período de funcionamento da barraca. No caso do módulo 

estudado, a barraqueira sai de sua residência, no Complexo da Maré, por volta das 

4:30h, para o depósito de seus materiais. Dali até que possa retornar para armazenar 

seus materiais no depósito, dependerá das condições meteorológicas do dia e da 

demanda de clientes em sua barraca, podendo tanto concluir a armazenagem de seus 

materiais às 19h em dias de tempo instável ou fora do verão quanto às 22h, em dias de 

verão. 

Segundo Decreto 31519/2009, a população de trabalho de um módulo 

padronizado prevê um(a) titular da licença, um(a) auxiliar e um número indefinido de 

ajudantes. A população fixa do módulo padronizado estudado é de duas pessoas, a 

titular e seu auxiliar credenciado. Dependendo da demanda de trabalho, conta com até 

dois ajudantes, sem a necessidade de credenciamento e sem o estabelecimento de 

nenhum vínculo de trabalho. 

As diferentes funções expressam as diferentes responsabilidades formais da 

população de trabalho diante dos órgãos reguladores. O(A) titular do módulo 

padronizado é permissionário(a) da autorização municipal para o exercício das 

atividades de comercialização de bebidas na praia em um determinado ponto de 

assentamento na areia e, portanto, seu(sua) responsável legal. Auxiliar e ajudante são 

funções subordinadas à função titular, diferindo-se, portanto, do ponto de vista jurídico, 

na possibilidade de apenas o primeiro representar o(a) titular diante das ações de 

fiscalização. 

Em relação à realização das tarefas, os(as) ocupantes de todas as funções devem 

estar aptos a desempenhar todas as tarefas. Tanto auxiliar quanto ajudante da barraca 
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estudada revezam-se em todas as tarefas descritas no item 4.4.3. As tarefas restritas à 

realização da titular são as que envolvem planejamento e finanças. Ela é a única 

responsável pela previsão das demandas, compra de mercadorias, pagamentos de 

fornecedores e recebimento do caixa. No caso do recebimento do caixa, durante anos, 

contou com a colaboração de uma amiga para assumir essa tarefa, auxílio de que carece, 

de forma permanente, há pelo menos dois anos e que considera aumentar de forma 

significativa sua carga de trabalho. Devido à repercussão do desgaste físico da ocupação 

de ambulante de praia por 20 anos (dores na panturrilha, nas costas e no punho), a titular 

ouvida passou a delegar as tarefas de maior exigência física a seus funcionários e 

reduzir os deslocamentos para venda de produtos. 

Os ritmos de trabalho são livres e ajustados pela população de trabalho, porém 

estão sujeitos à demanda, de natureza sazonal. Atingem seu maior nível aos finais de 

semana ensolarados durante as estações mais quentes (verão e primavera) e seu menor 

nível durante os dias de semana de tempo instável durante o inverno (outono e inverno). 

Não há um contrato formal de trabalho entre os funcionários da comerciante. 

Apesar de ter um registro de microempreendedora individual (MEI), o que lhe confere a 

possibilidade de formalizar a situação empregatícia desses funcionários, alega a situação 

como inviável. Tal regularização exige o pagamento de um salário mínimo e das 

contribuições previdenciárias, encargo que, embora a barraqueira acredite ser possível 

arcar com, não há quem aceite. O mínimo desejado são dois salários mínimos, o que 

extrapola a capacidade financeira sazonal do negócio. 

Com isso, a remuneração dos funcionários é realizada na forma de diária. Para o 

auxiliar, há três pagamentos possíveis: as refeições do dia (café da manhã e almoço) e 

valor da passagem do transporte coletivo, para dias de faturamento baixo; R$ 40 para os 

dias de faturamento médio; R$ 60 para os dias de faturamento bom; e R$ 150 para os 

dias de faturamento excelente. Para o ajudante mais frequente, que inicia seu trabalho 

na parte da tarde, há dois pagamentos possíveis: R$ 25 a R$ 35, caso a demanda não 

solicite seu serviço de atendimento aos clientes e só realize as etapas de retirada de 

materiais da areia e sua recarga no “burro sem rabo”; e R$ 50 a R$ 60 quando participa 

de ambas tarefas. 

A barraqueira tem 50 anos e é a titular da autorização para o exercício da 

atividade de ambulante de praia em ponto fixo. Sua história com a praia começa em 

1996, em sua primeira visita à praia de Copacabana. Nessa época, tinha 27 anos e 

trabalhava como costureira em uma camisaria, ocupação que exerceu por cerca de dois 
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anos. O encantamento e o interesse pela praia e pelo trabalho ambulante ali realizado 

foram tamanhos que, ao receber seu primeiro salário após a visita à Copacabana, 

comprou uma caixa de isopor térmico e algumas bebidas para vendê-las no próximo 

final de semana de sol. Em pouco tempo, passaria a se dedicar exclusivamente ao 

trabalho ambulante de praia. Foram quatro anos vendendo bebidas e Biscoito Globo 

sem ponto fixo, divididos entre um tempo de trabalho nas areias de Copacabana e outro 

nas areias de Ipanema, até que aparecesse a primeira oportunidade de se fixar. 

Para ter produtos para comercializar durante toda a jornada, a ambulante levava 

para a praia sua caixa de isopor térmico cheia e também um carrinho de supermercado 

com um estoque de bebidas. Em um primeiro momento, deixava o carrinho no módulo 

de um falecido barraqueiro da praia do Arpoador. Porém, no intuito de reduzir sua 

distância de retorno para reposição das bebidas, cujo percurso era do Arpoador ao final 

da praia de Ipanema, passou a deixá-lo em outra barraca, na altura da rua Farme de 

Amoedo, em Ipanema. 

Foi quando a mãe desse segundo barraqueiro ficou doente e ele precisou se 

afastar de suas atividades para acompanhá-la em outro estado, que a ambulante ouvida 

experimenta pela primeira vez trabalhar como auxiliar em ponto fixo, situação que viria 

durar por volta de cinco anos. Suas funções eram as de atendimento - recepcionar os 

clientes em sua chegada na praia, oferecendo-lhes cadeiras e guarda-sóis; oferece-lhes 

bebidas durante sua permanência na praia; e recolher cadeiras e guarda-sóis em sua 

saída. Seu pagamento era por dia de trabalho, de acordo com o faturamento da barraca. 

“Uma vez fiquei pensando ‘Quero ter minha barraca, quero ter minha barraca.’. 

Foi quando eu conheci o J.”. J. era um cliente americano que costumava deixar seus 

pertences guardados na barraca para caminhar e tomar banho de mar. Era comerciante 

de pedras ornamentais e vivia nos Estados Unidos, mas vinha com frequência ao Brasil 

fazer compras para seu negócio. Um dia, questionando a futura barraqueira sobre seus 

sonhos, J. descobre que um desses era ter uma barraca própria e oferece que ela compre 

todo o material necessário para que isso aconteça. Restava então que ela encontrasse 

uma faixa da orla desocupada, um “ponto” para instalar seu comércio, o que seria 

somente o começo de uma longa saga até que pudesse ter uma barraca para chamar de 

sua. 

A ambulante se lança na busca de um local desocupado e o encontra na altura da 

rua Maria Quitéria, Ipanema, a 650m da barraca em que trabalhava. Antes de se instalar, 

ainda era preciso saber se havia alguém com o título de uso da área e quem seria. 
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Através de colegas de outras barracas, descobre que o titular da área era um ex-porteiro 

no bairro, que também trabalhava como ambulante em ponto fixo, mas havia se mudado 

para Manilha, distrito de Itaboraí, a pelo menos 45km do Centro da cidade do Rio do 

Janeiro. Com mais buscas, descobre seu contato telefônico e consegue marcar uma 

conversa que decidiria se seu sonho estaria próximo ou não de se realizar. Após um 

diálogo tranquilo e objetivo, o portador da licença autoriza que a barraqueira trabalhe no 

ponto em questão, apenas sob a condição de que desocupe o local caso ele retorne a essa 

atividade. 

Apesar da felicidade inicial, o convívio com a irregularidade ainda duraria por 

mais três anos. Na 6ª IRLF, responsável pelos licenciamentos de uso de área pública das 

praias de Arpoador, Ipanema, Leblon e São Conrado, ouviu inúmeras vezes que não 

estavam sendo mais emitidas licenças. Por insistência, garantiu um protocolo de pedido 

de emissão de licença, que passava a evitar a apreensão de suas mercadorias durante as 

operações de fiscalização, mas não evitava os diversos constrangimentos de sua situação 

jurídica de trabalho. 

Enfim, ao final de 2004, no contexto da campanha de reeleição do então prefeito 

César Maia, a barraqueira ouvida e todos os outros ambulantes em situação irregular 

recebem suas licenças. Estabelecia-se assim um período de tranquilidade, que durou até 

2009, novo período de transição de governos. Com a entrada do novo governo e sua 

proposta de reordenamento urbano, todas as licenças dos ambulantes de praia são 

suspensas para recadastramento, o que gerou o efeito adverso da troca de pontos de 

assentamento de alguns(mas) barraqueiros(as), entre esses, a titular do módulo 

estudado. De Ipanema, a barraca foi realocada para o Leblon, em um ponto a 1,5km de 

distância do original.  

Passada a resistência inicial, não passariam mais de três meses para que 

barraqueira identificasse características que a convenceriam de se manter no novo 

ponto, apesar da possibilidade de retorno legitimamente adquirida, por ela e pelos 

outros barraqueiros trocados de ponto, junto ao poder público. E no Leblon permanece 

até os dias de hoje. 

Seu auxiliar tem 45 anos e trabalha na barraca há 17 anos. Mato Grossense, vive 

sozinho e em situação de rua. É usuário frequente de álcool e outras drogas, o que lhe 

confere uma vida irregular e o trabalho na barraca como sua única fonte de renda. 
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Seu ajudante tem 40 anos, trabalha na barraca há 3 anos, mas sem um vínculo 

mais permanente. Trabalha regularmente nas feiras livres da Zona Sul da cidade como 

entregador de compras. 

  



95 
 

4 PRÉ-DIAGNÓSTICO E RECOMENDAÇÕES 

 

A situação de trabalho estudada se caracteriza por uma alta exigência física sob 

condições ambientais bastante desfavoráveis, no sentido de ampliar a sensação de carga 

de trabalho. Questões relacionadas a biomecânica e fisiologia são evidentes, mas 

explorá-las não daria conta da transformação que se buscou, tanto por não corresponder 

a demanda construída quanto por sua presença inexorável dada a natureza da atividade. 

Dessa forma, diante de todas as informações levantadas e descritas no capítulo 

anterior, uma análise do funcionamento global da empresa, fundamentada tanto pelas 

entrevistas quanto pelas observações livres, orientaram este estudo para duas situações 

consideradas de maior criticidade: dificuldades de controle de consumo e ausência de 

uma equipe permanente de trabalho. Ambas as questões impactam diretamente a 

produção, uma vez que, respectivamente, a falta de controle financeiro atinge a 

capacidade produtiva do negócio e que os objetivos do trabalho dependem da atividade 

das pessoas, individual e coletiva, para que sejam atingidos. Também impactam 

indiretamente a saúde dos trabalhadores, em especial a titular do módulo, uma vez que 

ambas questões expõem os trabalhadores a constrangimentos frequentes  

 

4.1 DIFICULDADE DE CONTROLE DE PAGAMENTOS DOS(AS) CLIENTES 

 

A dificuldade de controle de pagamentos dos(as) clientes se apresentou pela 

primeira vez a partir do verão de 2013, ocasião em que o expediente da ajudante 

responsável pelo comando do caixa já não ocorria mais em todos os dias de 

funcionamento da barraca e, com a ausência de alguém responsável pelo controle de 

vendas, um aumento do número de pagamentos incorretos passou a ser percebido. 

O recurso utilizado pela ajudante para esse controle era um caderno. Eram 

anotados os nomes dos clientes e os produtos consumidos durante sua permanência na 

praia, informados pelos ajudantes responsáveis pelo atendimento. Além disso, sua 

postura firme e objetiva no comando do caixa certificava que todo produto consumido 

fosse convertido em dinheiro e que o número de descontos oferecidos fosse restrito. 

Com seu gradativo afastamento e a ausência de alguém exclusivamente dedicado às 

anotações, o uso do caderno foi se tornando inviável. Em sua substituição, algumas 
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Foto 42. Comanda 

Fonte: Autora, 2016 

 

amigas e frequentadoras da barraca, que eventualmente auxiliavam a barraqueira com o 

referido controle na ausência da ajudante, sugeriram o uso de comandas. 

Comandas são folhetos para registro dos itens vendidos. Cada pessoa, 

representando a si mesma ou a um grupo, recebe uma comanda ao se estabelecer como 

cliente da barraca em sua chegada à praia. O uso de comandas é prática comum entre 

os(as) barraqueiros(as), mas sua forma de uso varia. No módulo estudado, quando 

alguma bebida é solicitada, o ajudante pega a comanda com o cliente, se dirige até a 

barraca, entrega a comanda à barraqueira para que ela anote os pedidos, e retorna com a 

comanda e com as bebidas até o cliente. Ao final do dia, as comandas utilizadas são 

descartadas. Outra forma, mais comum entre os(as) outros(as) barraqueiros(as) é que os 

próprios ajudantes portem canetas e marquem os pedidos junto ao cliente. Apesar da 

modalidade de marcação junto ao cliente trazer maior praticidade aos atendimentos, a 

barraqueira consultada, além de não ter disponibilizado canetas para seu auxiliar e seus 

ajudantes, tem maior controle sobre o registro das vendas desse modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns(mas) clientes, frequentadores(as) assíduos(as) da barraca, não recebem 

comandas ao chegarem na praia. Essa prática discriminatória tem gerado 

desdobramentos negativos tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista 

psíquico. Em um episódio ocorrido em novembro com um grupo de clientes, duas 

pessoas listaram os produtos consumidos para uma amiga da barraqueira, que assumiu o 
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caixa nesse dia, para o fechamento da conta. A ajudante então os memoriza para o 

cálculo e, antes que o concluísse, uma terceira pessoa do grupo a interrompeu e 

determinou um valor que considerara suficiente para o pagamento, inferior ao devido, e 

encerrou o pagamento de forma constrangedora. Outros(as) clientes, apesar de 

receberem comanda, pressionam por preços diferenciados, abaixo dos preços de tabela. 

Como relatado no item 3.4.4.10, a prática dos descontos também interfere nesse 

controle, uma vez que se desconhece tanto a frequência quanto o impacto desses 

descontos sobre o faturamento do dia. 

Há ocasiões em que não há distribuição de comandas aos clientes do módulo 

estudado. Uma dessas ocorreu no dia 10/12, quando o mar atingiu toda a extensão da 

faixa de areia em frente à barraca. Diante da pouca quantidade de clientes e o aumento 

do risco de não-pagamentos, a barraqueira consultada trabalhou com o pagamento 

imediato. Outra recente situação é a mudança de público frequentador do módulo 

padronizado com o funcionamento da linha 4 do metrô aos finais de semana. Esse novo 

público costuma trazer as bebidas que consume e apenas aluga cadeiras e/ou barracas. A 

partir desse hábito, a barraqueira decidiu cobrar também de forma imediata pelo serviço. 

A barraqueira consultada aprovou a adoção do recurso, ressaltando além do 

controle do consumo, o ganho de transparência na relação entre ela e os clientes. Porém, 

sem realizar uma incorporação completa de seu uso, ou seja, sem utilizá-la em todos os 

dias de trabalho, sem entregá-las a todos os clientes e sem especificar devidamente e 

coletar os dados que contém, a eficácia do uso das comandas é comprometida. 

A titular da barraca estudada relata seu desinteresse em lidar com questões 

financeiras, tratando apenas do inevitável. Apesar disso, se deve reconhecer sua longa e 

estafante trajetória laboral na praia, que contribuiu para que todo o tempo fora de sua 

jornada fosse reduzido o suficiente para ainda ser preenchido por assuntos daquela 

natureza. 

A partir desse cenário, a recomendação encontrada é um uso rigoroso da 

comanda, a fim de que esse recurso seja estratégico para a preservação de uma relação 

harmoniosa entre os clientes e a barraqueira e como principal fonte de dados da 

organização. Faz-se necessário, portanto, que toda venda, independente da quantidade 

de produtos consumidos, do cliente e do momento de efetuação do pagamento (imediato 

ou pós-consumo) seja registrada nesses folhetos e que esses sejam armazenados ao 
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longo do dia. Apenas com a inserção desses dados em uma planilha eletrônica 

simplificada (proposta de estudo posterior), um planejamento financeiro consistente 

pode ser elaborado e o controle desejado alcançado. 

As comandas especificam quem consumiu e quais e quantos produtos foram 

consumidos, o que permite obter de forma imediata a quantidade de clientes, o valor 

total de faturamento e o consumo total de cada produto por dia de trabalho. Associados 

aos valores de compra dos produtos e as outras despesas do negócio, como custos com 

aluguel de depósito, energia elétrica e funcionários, os dados coletados permitem 

calcular as margens de contribuição unitárias e total, indicadores fundamentais para 

tomada de decisões sobre volume mínimo de vendas para quitação das despesas fixas e 

geração de determinado lucro, definição de quais produtos intensificar as vendas ou 

mesmo deixar de vender, inclusive sobre a remuneração mais adequada para seus 

funcionários, elemento que pode estar influenciando na outra situação crítica apontada. 

Recomenda-se ainda o acréscimo de mais dois campos de dados na atual 

comanda: data e tipo de dia de trabalho em relação ao tempo. Com esses dados, pode-se 

analisar todas as informações citadas não só sob o tempo cronológico como também de 

acordo com as características meteorológicas do dia de trabalho, permitindo também 

caracterizar do ponto de vista financeiro dias típicos de trabalho. Conforme uma 

evolução positiva desse uso, outros campos como horário de entrada e saída dos(as) 

clientes e número de clientes por comanda, por exemplo, ainda poderiam ser 

adicionados, refinando ainda mais o monitoramento do negócio. 

Por fim, um novo modelo de comanda, incorporando as propostas do estudo e 

pequenos ajustes foi sugerido. Dentre os ajustes estão a adição de itens que são 

comercializados e não foram registrados no modelo atual e grades de marcação para os 

itens. A presença de todos os itens comercializados não só facilita e agiliza o 

atendimento quanto passa a cumprir a função de cardápio, tornando visualmente 

disponível, a mão e a todo tempo, os produtos que a barraca oferece. A grade de 

marcação ordena as anotações e também pretende facilitar o processo de atendimento. 
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Final de Semana/ Feriado

Dia Útil

Tempo Firme

Tempo Instável

Uso Interno

Figura 9. Proposta modelo comanda verso 

CLIENTE

DATA

ÁGUA SEM GÁS

ÁGUA COM GÁS

COCO VERDE

MATTE LEÃO

REFRIGERANTE

GUARAVITON

GUARAVITA

ISOTÔNICO

ENERGÉTICO

CAIPIRINHA

CAIPIVODCA

NOME DA BARRACA
Slogan da Barraca

CADEIRA

GUARDA-SOL

CERVEJA

Figura 8. Proposta modelo comanda frente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com as propostas implementadas, é possível, em primeiro lugar, reduzir as 

perdas financeiras primárias. A partir disso, pode-se viabilizar subsídios para que se 

busque não somente evitar perdas, mas impulsionar ganhos. A análise dos dados 

coletados auxilia na previsão de demanda e em suas respectivas escolhas de compras de 

mercadorias para cada dia típico de trabalho; na gestão da manutenção dos 

equipamentos; em negociações de compra e pagamento junto aos fornecedores; etc. A 

relevância desse tipo de acompanhamento se justifica tanto em favor da prosperidade do 

negócio como em favor da prosperidade pessoal da trabalhadora, vislumbrando a 

formação de uma poupança para uma aposentadoria mais confortável. 
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4.2 AUSÊNCIA DE UMA EQUIPE PERMANENTE DE TRABALHO 

 

Como relatado no item 3.5 do capítulo anterior, a barraqueira consultada 

descreveu uma trajetória atípica e independente. Com a maioria da população de 

trabalho na praia pertencendo ao gênero masculino, cujas atividades são 

predominantemente apropriadas por homens, ela se mantém na atividade há 20 anos, 

comandando sozinha a organização. Após 15 anos dividindo todas as tarefas com seu 

auxiliar, passou a sentir os efeitos das extensas e desgastantes jornadas de trabalho, se 

vendo impedida, por exemplo, de transportar seus materiais no “burro sem rabo” do 

ponto de assentamento ao depósito. Com isso, a possibilidade de restringir seu trabalho 

às tarefas de mínima exigência física e reduzir sua necessidade de acompanhar toda a 

jornada de trabalho se tornaram uma demanda. 

Seu auxiliar, apesar de ter assumido exclusivamente algumas tarefas, também 

apresenta as repercussões do envelhecimento. Sua agilidade de atendimento e sua 

resistência às longas horas de deslocamento pelas areias se mostram reduzidas. Soma-se 

a isso sua alta frequência de consumo de álcool e outras drogas, que agrava esses 

efeitos. Exigências cognitivas como atenção e memória, por isso, se mostram 

comprometidas. O principal ajudante da barraca estudada, embora mais jovem e mais 

ágil que seu auxiliar, também faz uso frequente de álcool, o que restringe sua presença 

no trabalho normalmente ao turno da tarde, e também apresenta uma certa dificuldade 

diante das exigências cognitivas. Um outro fator-chave nessa conjuntura é a falta de 

proatividade desses funcionários, o que a obriga a supervisioná-los e orientá-los durante 

a maior parte da jornada. 

Associa-se a esse cenário o histórico de alta rotatividade da função de ajudante. 

Exceto por seu ajudante principal, com quem trabalha há cerca de 3 anos, a barraqueira 

ouvida afirma nunca ter mantido algum vínculo com um ajudante por mais tempo. Nos 

períodos de alta demanda, sempre encontrou alguém disposto a assumir a função nos 

dias de trabalho, porém isso a submete a repetitiva história de orientar mais um novo 

ajudante sobre as prescrições e os objetivos da organização e esperar pela recomposição 

da coesão do coletivo. 

Entre as causas apontadas para esse quadro, a barraqueira consultada aponta a 

pouca oferta de pessoas dispostas a se submeter às condições desgastantes do trabalho 
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na praia por um longo período, junto a uma representação de que o trabalho na praia 

funciona como um trabalho avulso, onde se pode ganhar algum dinheiro rápido sem a 

necessidade de comprometimento. 

Com a baixa oferta de trabalhadores, a definição de critérios de seleção mais 

rigorosos se torna difícil. Além disso, grande parte de valores pessoais não são 

identificáveis através de entrevistas. Apenas uma breve explicação sobre a atividade, 

uma proposta de remuneração e algumas requisições de comportamento são informadas 

antes do início da experiência de trabalho. Em novembro de 2016, por exemplo, a 

barraqueira ouvida teve a experiência de colocar um ajudante que furtou os óculos de 

um cliente e que, posteriormente, ficou sabendo que ele os vendeu no Arpoador. Em 

dezembro de 2016, não mais em episódios criminais, mas em episódios de 

comportamento inadequado, como menção à ingestão de bebida alcoólica durante a 

jornada de trabalho, excesso de brincadeiras, intromissão em assuntos pessoais e 

exposição de assuntos indesejados, outro ajudante foi dispensado. 

Outra perspectiva relacionada à questão pautada neste subitem, exposto durante as 

conversas e também observado nas visitas, foi a perspectiva de gênero. 

“Ele [barraqueiro assentado ao lado esquerdo do 

módulo estudado] tem uma vantagem muito 

grande. Ele é homem. E homem as pessoas 

respeitam. (...) tem que ser do jeito dele – ele fala 

uma vez só. Eu tenho que falar mil vezes. ‘Ah mas 

isso é coisa da sua cabeça’. Não é não. Na prática, 

você vê” 

O contraste entre a postura no trabalho de ajudantes com ela e com seu par é um 

exemplo. A barraqueira relata já ter contratado ajudantes que haviam trabalhado no 

módulo assentado a sua esquerda, onde era possível observar comprometimento 

constante e, ao chegarem em sua barraca, demonstrarem conduta oposta com o trabalho. 

A titular do módulo estudado comenta gostar de trabalhar com mulheres, pois acredita 

que sejam mais atentas e trabalhem mais, mas argumenta não ser possível contratá-las. 

Se o fizesse, teria também de arcar com mais uma despesa de serviço de transporte dos 

materiais, ao entender que provavelmente uma mulher não disporia da força necessária 

para realização de tal tarefa. 
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A partir desse cenário, a recomendação encontrada é a realização de um estudo 

específico sobre a organização do trabalho e as relações dos coletivos de trabalho tanto 

dos trabalhadores de outros módulos padronizados de praia quanto no módulo estudado, 

incluindo um olhar para as “relações sociais de sexo” (KERGOAT, 2000). 

Acompanhando Hirata e Kergoat (2007), mais do que atestar desigualdades, é 

relevante considerar as distâncias entre os grupos de sexo. A divisão sexual do trabalho, 

regida pelos princípios de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de 

mulheres) e hierárquico (um trabalho de homem “vale” mais que um trabalho de 

mulher), está presente na situação de trabalho estudada e deve compor a análise do 

quadro identificado. 

Assumindo um olhar como o reivindicado por Tersac e Maggi (2004) no capítulo 2 

desse projeto final, é imprescindível, portanto, conhecer as trajetórias e biografias 

pessoais dos trabalhadores e sua relação com a praia e o trabalho; e o caráter coletivo do 

trabalho em cada unidade, sob suas regras e condições específicas. Devem também ser 

conhecidas modalidades de remuneração praticadas, jornadas de trabalho e outras 

características da organização do trabalho que possam colaborar com a resolução do 

problema. De forma complementar, é de interesse investigar as competências e o 

desenvolvimento profissional desses trabalhadores. 

Conhecendo a diversidade de realização das atividades em outras barracas, é 

possível que a barraqueira reconheça meios e alternativas para definir melhor o que 

deseja de um ajudante, tanto em sua procura quanto em seu encontro, além de dispor de 

novos conhecimentos sobre o exercício de sua atividade. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A breve reflexão sobre o conceito de trabalho convocou sua compreensão como 

configurações singulares, reivindicando um olhar atento sobre a diversidade de suas 

dimensões e sua complexidade. Essa maneira de ver o trabalho foi apresentada através 

dos conceitos da Ergonomia da Atividade, utilizados neste estudo para recompor o 

conhecimento sobre o trabalho de ambulante de praia em ponto fixo e vir a transformá-

lo. 

Mudanças de práticas e significação do trabalho ao longo do tempo são 

observadas, por exemplo, com o surgimento da noção de informalidade sob as formas 

de organização da produção e de inserção dos trabalhadores no “mercado de trabalho”. 

Com as transformações vividas pelo mundo desde os anos 1990, os efeitos do processo 

de acumulação capitalista conceberam a categoria de trabalhadores por conta própria, 

cujas características apresentadas abarcam a situação dos trabalhadores participantes 

deste estudo. 

Dentre os locais passíveis de serem explorados por esses trabalhadores está a 

praia. Esse espaço público de grande relevância na vida dos cariocas resulta de um 

longo processo de transformações ocorridas nos últimos 451 anos. As ações de 

diferentes sujeitos sociais em constante disputa por seus interesses produzem esse 

espaço, como exemplifica a história protagonizada pelos quiosqueiros e a empresa de 

direito privado relatada no capítulo 3 deste projeto final, e a figura dos(as) 

barraqueiros(as) se encontra entre eles. 

Para os questionamentos levantados ao início do estudo, pode-se concluir que: 

• Como é a atividade de uma ambulante em ponto fixo e quais as 

demandas podem emergir dessa situação de trabalho? 

A atividade de trabalho ambulante na praia teve a normatização de seu exercício 

consolidada em 2009, com a implantação do chamado reordenamento urbano no 

governo então recém-eleito, através do Decreto 31519/2009. É marcada por atividades 

de ciclo diários, característica destacada com a progressão das descrições das principais 

etapas e tarefas. A gestão da produção é diretamente influenciada pelos fatores 

meteorológicos e cronológicos, principalmente os períodos da semana e do ano. Sua 
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jornada de trabalho é extensa e realizada sobre condições ambientais desfavoráveis, sob 

incidência de forte calor e radiação ultravioleta. 

Apesar de uma condição de trabalho fisicamente exaustiva, as demandas 

encontradas relacionaram-se a questões financeiras e de pessoal: a dificuldade de 

controle de consumo dos clientes e a ausência de uma equipe permanente de trabalho, 

respectivamente. 

Para compreender melhor as dificuldades de controle do consumo, foi 

investigado o histórico do uso das comandas e compreendida sua função fundamental 

para responder a questão levantada. Com isso, recomendou-se seu uso rigoroso, a fim 

de que, em estudos posteriores, tenha-se a capacidade de reunir os dados necessários 

para um pleno aproveitamento da ferramenta e seus benefícios para a organização. 

Para compreender melhor a ausência de uma equipe permanente de trabalho, foi 

investigado o histórico da população de trabalho do módulo estudado e, diante da 

complexidade da questão e das limitações deste estudo, recomendou-se um estudo 

específico futuro que investigue relações coletivas de trabalho e o desenvolvimento de 

competências, considerando a perspectiva de gênero. 

 

• Quais são o trabalho prescrito, o trabalho real, suas variabilidades e 

estratégias de regulação identificáveis no trabalho de uma ambulante em 

ponto fixo? 

 

A principal prescrição do trabalho é definida pelo Decreto 31519/2009. A 

regulamentação dispõe sobre diversas regras para o exercício da atividade ambulante, 

em um esforço de sua padronização. Muitas vezes, por não corresponderem a realidade 

do trabalho ambulante, regras que contemplam quesitos como horário de 

funcionamento, horário de descarga e recarga de materiais na praia e instalação de 

chuveiros não são seguidas em acordo com o decreto citado. 

A atividade ambulante é composta por tarefas de preparação antes e depois do 

horário de atendimento aos clientes na praia, envolvendo a montagem e a desmontagem 

do módulo padronizado, além do planejamento de compras de mercadorias. 

O atendimento ao cliente, principal tarefa do trabalho, pode ser dividido em três 

momentos. Dentre as variabilidades observadas, pode-se citar a falta de troco, a falta de 
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algum produto e o resfriamento inadequado de algum produto no momento de sua 

solicitação. Todos esses eventos costumam contar com a cooperação dos pares ou dos 

ambulantes sem ponto fixo para serem regulados. 

 

• Quais as relações desses trabalhadores com os órgãos legisladores e 

fiscalizadores, com seu coletivo de trabalho, com o próprio trabalho (em 

sua dimensão subjetiva), com o espectro entre a formalidade e a 

informalidade e com o fator tempo? 

 

A barraqueira ouvida vivencia momentos de relação ambígua com os fiscais. 

Acumula em sua trajetória situações em que a mesma figura responsável por puni-la por 

supostas irregularidades a puniu e a protegeu. As relações cordiais entre a barraqueira e 

os fiscais permitiram que ela nunca fosse autuada após a regularização do exercício de 

sua atividade, porém não ignora a atuação abusiva de muitos desses trabalhadores com 

seus colegas. 

Os principais coletivos de trabalho podem ser identificados como “intrabarraca” 

e “interbarraca” e ambos funcionam de formas distintas dependendo do trecho da praia 

e da população de trabalho de cada módulo padronizado. No quesito “interbarraca”, a 

concorrência tanto pode ser um fator de maior hostilidade quanto de maior cooperação 

entre os(as) barraqueiros(as). No quesito “intrabarraca”, a rotatividade na função de 

ajudante mostrou-se um obstáculo à produção. Apesar de a barraqueira ouvida contar 

com seu auxiliar há 17 anos, questões envolvendo seu envelhecimento e seu uso 

frequente de bebida alcoólica, tornam o coletivo de trabalho precário e sempre sujeito a 

um “recomeço” com a chegada de um novo ajudante. 

A titular do módulo estudado expressa grande satisfação com seu trabalho. 

Aprecia a dimensão relacional e atribui a fidelidade de seus clientes ao seu gosto pelo 

convívio e pela troca, apesar das variadas dificuldades de natureza física e psíquica 

observados durante o estudo. 

Apesar de regulamentada, a atividade ambulante permanece inserida na frágil e 

fluida esfera da informalidade, em que o Estado regula, mas pouco subsidia.  

A experiência do tempo para a ambulante de praia difere completamente da 

experiência do tempo de um frequentador comum. Apesar de em alguns momentos 

permitir que o ritmo de trabalho seja compassado, a praia permanece sendo seu local de 

trabalho. 
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Por fim, aponta-se a possibilidade de pensar a atuação da Engenharia de 

Produção e da Ergonomia em configurações organizacionais excluídas dos privilégios 

da dinâmica capitalista. Busca-se, portanto, quais recursos e de que modo os fornecer 

para que, trabalhadores como os ambulantes de praia, garantam seu trabalho não só 

como estratégia de sobrevivência, mas como legítima forma de trabalho e vida. 
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