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RESUMO 

O trabalho é uma categoria que fundamenta o desenvolvimento do mundo 
dos homens como uma esfera distinta da natureza. Atualmente o trabalho informal 
está presente em diversos países, tanto nos países periféricos quanto nos países 
centrais, e entender esse universo de trabalho, bem como suas características, suas 
especificidades, sua gênese e seus desdobramentos na contemporaneidade são 
necessários para desvelar seus principais rebatimentos no cotidiano dos 
trabalhadores informais. Rio das Ostras regulamenta atualmente as atividades de 
vendedores ambulantes e afins através da Lei Nº 1091, de 10 de Outubro de 2006, 
que dispõe sobre o comércio ambulante, eventual e feirante. Com o propósito de 
analisar quais os rebatimentos e expressões da precarização do trabalho informal no 
cotidiano dos vendedores ambulantes integrantes do “Programa Renda Alternativa” 
em Rio das Ostras, fez-se necessário, fundamentalmente, analisar as 
transformações no mundo do trabalho com o advento do modelo de produção 
toyotista e com a implementação das políticas neoliberais. Com ampla expulsão da 
classe trabalhadora dos postos de trabalho devido as transformações ocorridas no 
modo de produzir, observa-se a introdução da mesma, em trabalhos precarizados e 
informal totalmente desprovida de proteção social. Vários questionamentos e 
reflexões são postas para tal propósito, tais como: quem são esses trabalhadores; 
quais as condições de trabalho que enfrentam; quais os rebatimentos com a 
desregulamentação do trabalho; que relações ou vínculos estabelecem com as 
políticas públicas de estado – saúde, previdência, etc. Por fim, como se situam 
esses trabalhadores no modo de produção capitalista e qual sua utilidade para o 
capital, bem como para a extração de mais-valia. Essas e outras questões serão 
referendadas neste estudo para melhor apreensão da realidade social que cerca 
esses trabalhadores informais integrantes do Programa Renda Alternativa. 

 
 

 

Palavras-chave: Trabalho, trabalho informal, precarização das condições de trabalho 
e Programa Renda Alternativa  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The work is a category that underlies the development of the human world as 
a distinct sphere of nature. Currently informal work is present in several countries, in 
both the peripheral and central countries, and understand the world of work, as well 
as its characteristics, its specificities, its genesis and its development in the 
contemporary world are needed to reveal its major repercussions on daily 
life informal workers. Oyster River currently regulates the activities of hawkers and 
the like through the Law No. 1091 of 10 October 2006, which provides for the street 
vendors, and any marketer. In order to analyze which reverberations and 
expressions of precarious work in everyday informal hawkers members of the 
"Alternative Income Program" in Oyster River, it was necessary to fundamentally 
review the changes in the working world with the advent of Toyota Production model 
and the implementation of neoliberal policies. With extensive expulsion of the 
working class of jobs due to changes occurring in the mode of production, there is 
the introduction of the same, precarious and informal work in utterly devoid of social 
protection. Several questions and reflections are made for such purpose, such as: 
who are these workers, what are the working conditions they face, which the 
reverberations with the deregulation of labor; to establish any relationship with the 
state policy - health, welfare , etc.. Finally, as these workers are located in the 
capitalist mode of production and what is it used for capital and for the extraction of 
surplus value. These and other issues shall be confirmed in this study for better 
understanding of social reality that some members of these informal workers 
Alternative Income Program. 

 

 

key-words: Work, informal work, precarious working conditions and Alternative 
Income Program. 
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INTRODUÇÃO 

 

Trabalho enquanto categoria central é ineliminável à produção da 

sociabilidade humana. E como os homens produzem a sua sociabilidade – vida 

social – é imprescindível a análise dessa categoria tão importante e que foi gestada 

a partir da relação homem – natureza para entender a apropriação que se faz hoje 

na sociedade capitalista.  

Esta pesquisa parte das contribuições conceituais referentes ao mundo do 

trabalho, bem como da especificidade do trabalho informal em Rio das Ostras - 

vendedores ambulantes do Programa “Renda Alternativa” – para entender este 

universo tão heterogêneo e complexo de trabalhadores em condições precárias e 

inseridos numa lógica societária, da qual a estrutura fundante é a desigualdade 

social de uma sociedade divida em classes.  

O trabalho apresentado foi elaborado através de pesquisa qualitativa e 

quantitativa, simultaneamente, partindo da ideia de que: 

 

as pesquisas qualitativas na Sociologia trabalham com: 
significados, motivações, valores e crenças e estes não podem 
ser simplesmente reduzidos às questões quantitativas, pois 
que, respondem a noções muito particulares. Entretanto, os 
dados quantitativos e os qualitativos acabam se 
complementando dentro de uma pesquisa. (MINAYO apud 
BONI & QUARESMA, 2005, p. 70) 

   

Primeiramente foi realizado um levantamento dos dados sobre o assunto, 

com aprofundamento bibliográfico da área, onde foi possível conhecer o campo 

temático específico, bem como os principais autores de referência do serviço social 

ou de áreas afins – economia, sociologia, filosofia, antropologia, etc. – que 

pesquisam ou analisam a categoria “trabalho” e/ou “trabalho informal”. “Esse 

levantamento é importante tanto nos estudos baseados em dados originais colhidos 

numa pesquisa de campo, bem como aqueles inteiramente baseados em 

documentos”. (LUNA apud BONI & QUARESMA, 2005, p. 71). 

 Foi importante também a observação como fonte de captura da realidade 

social, por isso a observação foi realizada no meio de trabalho do vendedor 

ambulante, nas associações, organizações ou sindicatos de trabalhadores informais 
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no município; e nas instituições públicas de fiscalização ou regularização do trabalho 

informal de Rio das Ostras.  

 

A observação também obriga o pesquisador a ter um contato mais 
direto com a realidade. Esta técnica é denominada observação 
assistemática, onde o pesquisador procura recolher e registrar os 
fatos da realidade sem a utilização de meios técnicos, ou seja, sem 
planejamento ou controle. Geralmente este tipo de observação é 
empregado em estudos exploratórios sobre o campo a ser 
pesquisado. (BONI & QUARESMA, 2005, p. 71). 
 

 

Como técnica de coleta de dados, a entrevista1 foi utilizada como meio para 

facilitar a aproximação com o público alvo, sendo as perguntas abertas e fechadas 

direcionadas aos objetivos propostos pela pesquisa, isto é, a entrevista permite obter 

informações precisas sobre o tema, ao se fazer perguntas relacionadas aos seus 

objetivos geral e específico. Conforme Boni e Quaresma, na entrevista logram-se 

dados objetivos e subjetivos: 

 

A entrevista como coleta de dados sobre um determinado tema 
específico é a técnica mais utilizada no processo de trabalho de 
campo. Através dela os pesquisadores buscam obter informações, 
ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos. Os dados objetivos 
podem ser obtidos também através de fontes secundárias tais como: 
censos, estatísticas, etc. Já os dados subjetivos só poderão ser 
obtidos através da entrevista, pois que, eles se relacionam com os 
valores, às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados. (BONI 
& QUARESMA, 2005, p. 71). 

 

 Outro dado importante, como especificado por Boni e Quaresma, são os 

levantamentos estatísticos, censos, entre outros meios utilizados que foram 

incorporados ao longo do trabalho, através de Instituições respeitadas no ramo, tais 

como, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa e 

Economia Aplicada (Ipea), etc., como apreensão mais acurada do tema e para uma 

análise comprobatória de dados.  

                                                 
1
 Segue em anexo 01, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aplicado juntamente aos 

entrevistados da pesquisa. Em anexo 02, segue o Roteiro de Entrevista 01 que permite realizar um 
levantamento sócio-econômico do vendedor ambulante de Rio das Ostras para apreensão das 
características peculiares desse tipo de atividade; em anexo 03, segue o Roteiro de entrevista 02 que 
permite fazer um levantamento do resgate histórico do trabalho informal em Rio das Ostras, sendo 
aplicado somente aos trabalhadores informais mais antigos no município.  
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A entrevista aplicada se caracteriza por ser do tipo “padronizada ou estrutura” 

que, segundo Marconi e Lakatos, “é aquela em que o entrevistador segue um roteiro 

previamente estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas. Ela 

se realiza de acordo com um formulário elaborado e é efetuado com pessoas 

selecionadas” (LAKATOS & MARCONI, 1982, p. 71) 

Os integrantes do programa “Renda Alternativa” totalizam um quantitativo de 

662 (seiscentos e sessenta e dois) vendedores ambulantes distribuídos pelos 04 

(quatro) setores da cidade. Para a obtenção de informações e dados sobre o 

Programa Renda Alternativa fez-se necessário averiguação no órgão da Prefeitura 

que coordena tal Programa: Coordenadoria Municipal de Fiscalização e 

Licenciamento – COFIMS. Para apreensão do contexto político em que se inserem 

esses trabalhadores, foi elaborado e aplicado uma entrevista2 com o presidente da 

Associação Riostrense dos Trabalhadores Informais – ARTI.  

O Programa Renda Alternativa dispõem os trabalhadores informais em várias 

localidades na cidade, por isso existem a divisão de setores – 04 setores. Cada 

setor abrange certa área territorial da cidade, não podendo um vendedor ambulante 

cadastrado no setor I, por exemplo, trabalhar no setor II. A pesquisa abrangeu, de 

forma inicial, apenas um setor, particularmente o setor II. A escolha desse setor se 

fez, necessariamente, por abarcar um quantitativo maior de vendedores ambulantes 

em relação aos outros 03 setores; e tomará como critério de entrevista, inicialmente, 

uma boa porcentagem de alguns ramos de atividade com mercadorias 

diversificadas.  

Uma análise profícua dos rebatimentos da precarização do trabalho informal 

no cotidiano de vendedores ambulantes em Rio das Ostras, específicos do 

Programa Renda Alternativa, bem como os mecanismos que deflagram tal 

precarização, tanto na área da saúde, previdência, condições de trabalho e 

perspectiva de futuro para o mesmo são questões que serão abordadas neste 

estudo. Ou seja, como se materializa a precarização do trabalho informal no 

cotidiano dos vendedores ambulantes integrantes do programa “Renda Alternativa” 

em Rio das Ostras? Essa é a pergunta fulcral que tentarei responder durante a 

pesquisa.  Quem são esses trabalhadores? Como que se materializa ou se expressa 

a precarização do trabalho informal na vida desses trabalhadores? Que condições 

                                                 
2
 Segue em anexo 04, Roteiro de Entrevista 03 aplicada ao Presidente da Associação Riostrense dos 

Trabalhadores Informais – ARTI, André Luiz. 
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de trabalho enfrentam? Que rebatimentos sofrem com a desregulamentação do 

trabalho? Essas e outras questões são referendadas para melhor apreensão da 

realidade social que cerca esses trabalhadores informais. 

Somente a partir da reflexão do processo de trabalho dos vendedores 

ambulantes integrantes do “Programa Renda Alternativa” em Rio das Ostras, e como 

verdadeiramente se materializa a precarização “in loco” do trabalho, é que se poderá 

pensar em melhores formas de inserção desses trabalhadores no espaço urbano e 

numa possível superação de tal atividade em uma nova organização de 

sociabilidade 

Assim, o trabalho é uma categoria que fundamenta o desenvolvimento do 

mundo dos homens – o ser social3 - como uma esfera distinta da natureza, sendo a 

reprodução deste mundo possível a partir do desenvolvimento das relações sociais. 

Os homens produzem sua vida social mediante o trabalho e das relações sociais 

que entram no processo de reprodução material da sociedade. É pelo trabalho que 

eles não apenas produzem os bens necessários à sua sobrevivência como ainda 

reproduzem novas possibilidades que constituirão sociedades mais complexas.  

O homem, durante sua existência sempre se deparou diante de certas 

necessidades. Diante disso, o mesmo pode construir várias alternativas, imaginando 

o provável resultado de sua escolha – prévia ideação. A este processo 

denominamos de teleologia, assim ele transforma o que foi previamente idealizado 

em um objeto que pertence à sua realidade externa - objetivação – resultando, 

portanto, o seu trabalho, que é uma transformação da realidade e da natureza, do 

indivíduo e sociedade envolvidos. Isso significa dizer que o trabalho não implica no 

desaparecimento da natureza, mas na sua transformação no sentido desejado pelo 

homem. Marx difere a atividade realizada pelo homem dos animais: 

 

Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é 
que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em 
cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado que já 
no início deste existiu na imaginação do trabalhador” (MARX, 1996, 
p. 298).  
 

                                                 
3
 “(...) o ser social se revela não como uma forma eterna e atemporal, a-histórica, mas como uma 

estrutura que resulta da auto-atividade dos homens e permanece aberta a novas possibilidades - é 
uma estrutura histórica inconclusa, apta a reconfigurar-se e enriquecer-se no curso da história 
presente e futura. ( NETTO & BRAZ, 2008, P. 42)” 



18 
 

O trabalho destaca o homem da natureza porque ao transformar a natureza, 

ele automaticamente se transforma, constrói a realidade objetiva, se constrói 

enquanto indivíduos. Adquire conhecimentos e habilidades que, antes não 

possuíam, distinguindo-se, portanto, de outros seres vivos. Em outras palavras: o 

homem, ao transformar a natureza, modifica também as suas potencialidades 

escondidas. Nesse processo, o produto pertence ao trabalhador e requer uma 

atividade conforme um fim (objetivo), um objeto de trabalho e um meio de trabalho, 

denominando os dois últimos como meios de produção. O objeto que irá ser utilizado 

para modificar a natureza é o próprio trabalho. De acordo com Marx, o homem ao 

realizar esse processo, “põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua 

corporal idade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria 

natural numa forma útil para sua própria vida. (MARX, 1996: 297). 

Com a complexificação das sociedades ao longo dos anos - surgimento da 

agricultura, dos metais e domestificação dos animais – os homens passam de 

nômades para sedentários. Passam a produzir muito mais do que necessitavam – 

excedentes – aparecendo a possibilidade de acumular os produtos do trabalho. A 

sociedade transforma-se e dá um salto gigantesco em sua história: passando a ter 

os que trabalham (não-proprietários) e produz a riqueza que será expropriada pelos 

que não trabalham (proprietários). Evidenciam-se assim, a divisão social do trabalho, 

a propriedade privada e as classes sociais. A alienação é uma característica própria 

deste tipo de sociedade, onde os proprietários dos meios de produção apropriam 

dos frutos do trabalho dos produtores diretos, desencadeando uma exploração do 

homem pelo próprio homem.  

 Partindo dessas prerrogativas a respeito da categoria trabalho, tanto 

ontologicamente quanto inseridas numa sociedade de classes, da clareza da 

diferença entre ambos os posicionamentos históricos da categoria estudada e ciente 

que as inflexões a respeito do tema não se esgotam, nem de longe, nesta pesquisa, 

mas que, inicialmente, faz pensar sobre os rebatimentos das transformações 

societárias para o cotidiano desse tipo de trabalhador, o texto se divide em três 

momentos e/ou capítulos: capítulo 1: origens da informalidade no Brasil e a 

dicotomia posta entre setor formal e informal; capítulo 2: o modo de produção 

capitalista e suas transformações contemporâneas e capítulo 3: Programa Renda 

Alternativa do município de Rio das Ostras.  
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O capítulo 1 suscita um breve histórico da atividade informal no Brasil, tendo 

como ponto de partida o período do Brasil Colônia4. Para entender o complexo 

processo histórico inseridos neste tipo de trabalho, bem como as relações sociais 

envolvidos da época, faz-se necessário este resgate histórico da atividade informal 

no Brasil para entender seus desdobramentos no presente. Principalmente devido 

às modificações na relação patrão e empregado, passando de sociedade 

escravocrata à sociedade industrial com relação de assalariamento. Processo longo 

e demorado que se gesta a partir da Lei Eusébio de Queirós de 1850, da Lei do 

Ventre Livre de 1871 e da Lei dos Sexagenários de 1885, fundamentalmente, diante 

dos aconteimentos posteriores à abolição da escravatura no Brasil.  

Com o crescimento da indústria no Brasil a partir de 1920 e intensificação da 

mesma em anos decorrentes, o trabalho informal se modifica no cenário urbano, 

principalmente a partir da Reforma Pereira Passos. A indústria, apesar de estar em 

voga, não absorve toda força de trabalho que necessita, expelindo trabalhadores do 

processo formal de trabalho, o que acarreta conseqüências desastrosas para a 

classe trabalhadora. O setor de serviços incha e como corolário a informalidade no 

Brasil explode, fundamentalmente nos moldes neoliberais e da reestruturação 

produtiva – que será tratado posteriormente no capítulo 02.  

Ainda no capitulo 01 a polêmica entre setor formal e setor informal é trazida à 

tona, assim como a origem da palavra informalidade.  Concepções teóricas a 

respeito do trabalho informal de acordo com a Organização Internacional do 

Trabalho e de acordo com alguns autores são referendadas neste capítulo, assim 

como a abordagem teórica adotada neste trabalho5.  

As características e peculiaridades do sistema capitalista flexível são tratadas 

no capítulo 02, peculiarmente a partir de outro modelo de capitalismo: o 

neoliberalismo, bem como sua inserção no mundo do trabalho e as mudanças 

ocorridas a partir do mesmo – reestruturação produtiva. Que tem como 

conseqüência o ataque frontal às formas rígidas de produção e de rotina do trabalho, 

características que também estão presentes nesta pesquisa. 

                                                 
4
 Não foi possível uma abrangência histórica anterior ao período correspondente abordado neste 

estudo referente ao histórico da informalidade no Brasil devido à característica do tipo de trabalho 
abordado - trabalho de conclusão de curso – tendo ínfimo espaço neste tipo de trabalho. 
5
 O principal viés analítico adotado neste trabalho referente à informalidade é de Maria Augusta 

Tavares. Cf.: TAVARES, M. A. Os fios (in)visíveis da produção capitalista: informalidade e 
precarização do trabalho. São Paulo: Cortez, 2004 
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Algumas considerações acerca do funcionamento do Modo de Produção 

Capitalista são tecidas também neste capítulo, tendo como referencial teórico o 

materialismo histórico dialético de Marx, culminado em sua obra máxima “O Capital”. 

Para entender o funcionamento desse sistema é imprescindível uma breve 

consideração acerca de sua produção – circulação – distribuição. A teoria do 

valor/trabalho em Marx é desvendada com a finalidade de entendermos como se 

situa os trabalhadores informais na lógica capitalista 

Sobre a reestruturação produtiva é exposto características intrínsecas a esse 

novo modo de produção: não mais produções rígidas como anteriormente – 

fordismo/taylorismo, mas produções flexíveis – toyotismo -, na qual o consumidor é o 

protagonista dessa produção com demandas cada vez mais específicas e 

personalizadas. A automação, a informática, e a tecnologia de ponta se destaca 

nesse grande cenário de produtos fetichizados como o grande propulsor da 

economia flexibilizada e como ator responsável pela agilidade e flexibilidade do 

tempo, da produção e das relações sociais entre os trabalhadores. 

Esse sistema tem aversão ao Estado protetor que imperou antes de sua 

vigência, pois gerava uma população de acomodados e “sanguessugas”. Assim, as 

mudanças ocorridas no mundo do trabalho afetam todas as esferas da vida do 

sujeito, através das relações sociais intrínsecas nesse novo modo de produção 

capitalista – a flexível. As principais mudanças que se percebe são as instáveis 

relações sociais trabalhistas e os fracos laços que se estabelecem entre os mesmos. 

A especialização flexível da produção nada mais é que um sistema de 

inovação permanente. A finalidade é pôr, cada vez mais rápido no mercado produtos 

variado. Uma produção flexível supõe uma volatilidade da demanda dos 

consumidores. Para essa engrenagem girar é preciso produtos menos duráveis para 

a rotatividade de compra das mercadorias.  

Pode-se demarcar nesse sistema de flexibilidade que em regiões onde os 

sindicatos são mais fracos e com um histórico de luta ausente, as empresas flexíveis 

se faz mais presente. Portanto, a flexibilidade é tanto econômico quanto político. 

Como conseqüência há uma coisificação das relações sociais. Essa fragmentação 

do trabalho implica também em rebaixamento salarial, pois as operações se tornam 

mais simples, ao qual qualquer um pode realizar. A tecnologia empregada nesse 

sistema produz um abismo enorme entre os trabalhadores, uns que são altamente 

qualificados com rendimentos altíssimos e outros que são trabalhadores 
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desqualificados, consequentemente, com baixos salários e fáceis de serem repostos 

no mercado de trabalho.  

No capítulo 03, a história do município de Rio das Ostras é retratada de forma 

sucinta e objetiva para elucidação conjuntural dos acontecimentos na história do 

município. Quais os limites e possibilidades que a cidade oferece aos trabalhadores 

numa sociedade composta por antagonismos de classe? Como funciona o 

“Programa Renda Alternativa” no município? Quantos trabalhadores informais fazem 

parte desse programa? Quais os benefícios de estarem inseridos pelo programa? 

Esses e outros questionamentos serão suscitados ao longo da pesquisa. A 

apreensão da realidade social desses trabalhadores através da pesquisa de campo 

foi elaborada minuciosamente através de entrevista e observação do cotidiano dos 

vendedores ambulantes de Rio das Ostras.  
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CAPÍTULO 1 – ORIGENS DA INFORMALIDADE NO BRASIL E A DICOTOMIA 

POSTA ENTRE SETOR FORMAL E INFORMAL 

 
 

“(...) o homem expropriado dos meios de produção 
não pode ser senão escravo dos outros homens” 

(MARX 1977 apud ALMEIDA, 2006, p. 19), 
 

 

“No capitalismo a abundância gera miséria” 
Charles Fourier 

 

 

 

1.1 - Brasil Colônia: gênese das atividades informais 

 

A informalidade perpassa a história brasileira desde seus primórdios, isto é, 

desde seus primeiros habitantes europeus neste território. O deslumbramento de um 

mundo novo descoberto, um continente desconhecido a ser desbravado, encanta 

pessoas e aventureiros que viam nesse imenso pedaço de terra uma oportunidade 

de uma nova vida e/ou quem sabe de melhores condições de sobrevivência. “No 

Brasil, fazer-se trabalhador ambulante constituía uma das estratégias mais antigas e 

recorrentes entre os segmentos pobres da população” (GOMES, 2006, p. 221).  

O Brasil no período como colônia de Portugal se sobressaía como um grande 

mercado exportador para a grande metrópole, sendo seu mercado interno de 

responsabilidade de pequenas atividades, tais como pecuária e produção de certos 

gêneros agrícolas. Inicialmente, o trabalhador informal expressa na atividade de 

ambulante, surge como demanda para o consumo interno brasileiro, tratada a priori 

como apêndice da grande atividade do latifúndio monocultor que se enraizou no 

Brasil colônia. Com a ausência de um comércio que movimentasse as atividades de 

compra e venda de mercadorias, surge a figura do mascate:  indivíduos que iam  de 

casa em casa oferecendo mercadorias e serviços para a população6.  

                                                 
6
 “O mascate possivelmente surgiu na Idade Média, com o desenvolvimento dos burgos. É 

essencialmente um ambulante e há quem o identifique ao vendedor itinerante que circula em vilas, 
vilarejos, cidades do interior ou do litoral. Carrega consigo tantos apelidos quanto as mercadorias que 
transporta. É chamado de pano de linho, marinheiro, bufarinheiro, matraca, canastreiro, miçangueiro, 
barateiro, corneta, turco da prestação, gringo, pechilingueiro, russo ou judeu da prestação, 
contrabandista, italiano” (SANTOS, 2010, p. 17)  
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Atraídos pela promessa de um mundo desconhecido e cheio de expectativas, 

os mascates vinham para o Brasil a fim de encontrar diferentes possibilidades das 

vividas em seu país. Assim, ficavam na esperança de se enriquecer num país repleto 

de novidades e que, juntamente com a construção deste país, criariam alternativas 

de reprodução para suas vidas.    

Ao retratar o cotidiano dos mascateiros, Azevedo descreve: 

 

(…) um vai e vem de mercadorias. Apareceram os tabuleiros de 
carne fresca e outros de tripas e fatos de boi. Vieram os ruidosos 
mascates com suas latas de quinquilharias, caixas de candeeiros … 
seu fornecimento de caçarolas e chocolateiras de folhas de flandres. 
Cada vendedor tinha seu modo especial de apregoar suas 
mercadorias” (AZEVEDO apud SANTOS, 2010, p. 16) 

 

  A vinda da família real para o Brasil foi um período de intensificação das 

atividades ambulantes no Brasil, devido à necessidade de uma maior circulação de     

mercadorias para abastecer todos os integrantes dos navios que abarcavam junto 

com a família real7, sem contar com as obras e benfeitorias que o Brasil a partir 

desta data presenciaria de forma intensa, ganhando um “status” privilegiado a partir 

de então em relação à metrópole. Esse episódio mais tarde impulsionaria em grande 

medida a independência do Brasil. Abreu relata as modificações advindas com a 

chegada da família real, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro: 

 

No decorrer do século XIX assiste-se, entretanto, a modificações 
substanciais tanto na aparência como no conteúdo da cidade. A 
vinda da família real impõe ao Rio uma classe social até então 
praticamente inexistente. Impõe também novas necessidades 
matérias que atendam não só aos anseios dessa classe, como 
facilitem o desempenho das atividades econômicas, políticas e 
ideológicas que a cidade passa a exercer (ABREU, 2006, p. 139 – 
140)   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Com um Brasil onde seu sustento econômico era, fundamentalmente, 

escravocrata, não poderia outro segmento intensificar as atividades informais, a não 

ser o pilar da sociedade brasileira da época: os escravos; quem exercia atividades 

informais eram denominados “escravos de ganho”. 

                                                 
7
 “Entre 10.000 e 15.000 pessoas acompanharam o príncipe regente na viagem ao Brasil. Era muita 

gente, levando-se em conta que a capital Lisboa tinha cerca de 200.000 habitantes. O grupo incluía 
pessoas da nobreza, conselheiros reais e militares, juízes, advogados, comerciantes e suas famílias. 
Também viajavam médicos, bispos, padres, damas de companhia, camareiros, pajens, cozinheiros e 
cavalariços.” (GOMES, 2009, p. 65) 
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 Gomes explicita quem eram esses “escravos de ganho”: 

 

Eram aqueles escravos que, após fazerem o trabalho na casa de 
seus donos regulares, iam para as ruas em busca de atividade 
suplementar. Vendiam seu trabalho de forma avulsa, a diversos 
clientes, oferecendo serviços que poderiam durar um dia ou mesmo 
algumas horas. Era um sistema tão popular que existiam até casas 
de comércio especializadas no aluguel de escravos. Os escravos de 
ganho faziam de tudo: iam às compras, buscavam água, removiam o 
lixo, levavam e traziam recados e serviam de acompanhantes para 
as mulheres quando iam à igreja.  O inglês John Luccock conta que 
eram usados até para rezar Ave Maria. Em frente aos oratórios 
espalhados pela cidade na intenção de seus senhores. (GOMES, 
2009, p. 221)   

 

A historiadora Algranti (1988), em seus estudos sobre essa atividade nesse 

período histórico, afirma que esse tipo de trabalho informal praticado era muito 

lucrativo, tanto para os senhores donos de escravos, pois os escravos tinham que 

repassar grande quantia arrecadada de seu trabalho nas ruas para seus senhores; 

quanto para os próprios escravos, pois usufruíam um pouco da liberdade tão 

sonhada. Segundo a autora, o sistema de “escravos de ganho” - ou “negros de 

ganho” - era tão rentável que alguns proprietários de escravos viviam somente 

dessa atividade. Alguns “negros de ganho” conseguiam juntar uma boa quantia de 

dinheiro com a finalidade de se alforriar. Para muitos escravos, “tornar-se ambulante 

era muitas vezes uma possibilidade de escolha ou uma carta de alforria num 

contexto sócio-econômico desfavorável” (SANTOS, 2010, p. 220) 

Debret expõe de forma brilhante, em seus quadros de aquarela sobre papel, o 

cotidiano de vendedores ambulantes que transitam pelas ruas no Brasil Colônia: 

 

 

 

Figura 01: 

DEBRET, Jean-Baptist 

“Vendedor de flores à porta  

de uma igreja, no domingo” 
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 Figura 02:  

DEBRET, Jean-Baptist. 

“Negros vendedores de aves, 1823” 

 

 

 

 

 

 Figura 03: 

DEBRET, Jean-Baptist 

“Vendedor de leite” 

 

 

 

 

Outro personagem relevante que vale a pena destacar no universo dos 

vendedores ambulantes se intitula de “pregoeiro”, que fazia da arte de falar em 

público um atrativo a mais na hora das vendas. Esse tipo de vendedor utilizava, de 

forma criativa, da linguagem oral para chamar a atenção dos transeuntes. 

 O cenário econômico-social brasileiro logra modificações com a abertura 

lenta e gradual da abolição da escravatura. Através primeiramente da aprovação da 

Lei Eusébio de Queirós de 1850 que proíbe o tráfico negreiro, da Lei do Ventre Livre 

de 1871 a qual considerava livre todos os filhos de mulher escravas nascidos a partir 

da data da lei e a Lei dos Sexagenários de 1885 que garantia liberdade aos 

escravos com mais de 60 anos de idade. E, finalmente, a abolição por completa da 

escravidão brasileira em 13 de maio de 1888. A partir de então, surge uma classe 

que adquire a “liberdade”, mas que, no cenário histórico, se vê desprovida de 

amparo social, econômico, político e cultural para o enfrentamento das mudanças 

que estavam ocorrendo na sociedade brasileira. 

 Curiosamente paralelo ao período histórico apresentado se promulga a 

famosa Lei de Terras de 1850, que especifica que a única forma de obtenção de 

terras no Brasil seria pela compra, substituindo o regime de sesmarias adotadas até 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escravo
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então. Destituindo qualquer forma de aquisição de bens pelos novos cidadãos que 

ingressavam no cenário brasileiro - os escravos recém-libertos – verifica-se a total 

ausência de amparo por parte do governo federal referente a esse contingente 

populacional que engrossariam as filas miseráveis de desemprego no Brasil.  

Franco descreve que 

 

a escravidão foi um “fator social construtivo” que impulsionou a 
passagem de formas rudimentares para um tipo mais complexo de 
exploração, consolidando a existência de homens destituídos da 
propriedade dos meios de produção. Paralelamente formou-se um 
conjunto de homens livres e expropriados que não conheceram os 

rigores do trabalho forçado e não se proletarizaram. (FRANCO 
apud SANTOS, 2010, p. 14) 

 

O capitalismo agro-exportador brasileiro necessitava de força de trabalho livre 

no mercado nesse momento de expansão econômico. A grande maioria dos 

escravos recém libertados, porém foram descartados até mesmo deste intento 

capitalista, de ser explorado e usufruído como força de trabalho, não tendo outra 

escolha a não ser adentrar pela informalidade como forma de sobrevivência. Os 

imigrantes, principalmente os italianos, em sua grande maioria, foram os precursores 

da constituição da classe operária brasileira. 

 

 

1.2 - Brasil República em diante: urbanização e industrialização em 

crescimento 

 

 O Brasil sinalizava um “adeus” ao século XIX e adentrava para o novo século: 

com momentos de turbulência e transformação, tanto na economia como na política. 

Uma dessas mudanças relevantes a destacar diz respeito à reforma Pereira Passos 

que foi um novo episódio para a atividade dos trabalhadores informais, 

fundamentalmente os localizados no Rio de Janeiro. Com uma noção de higienizar a 

cidade, a reforma consistia em um amplo projeto de urbanização e revitalização, 

pois era necessário eliminar as doenças e epidemias (principalmente febre-amarela) 

que rondavam as ruas e vielas do Rio de Janeiro, assim, era preciso dar um novo 

conceito de Brasil que se despontava no panorama mundial.   
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 Para Abreu (2006), a reforma Pereira Passos nada mais é do que uma forma 

de expulsar as classes dominadas do centro da cidade, deslocando-os para a 

periferia. Com um discurso higienista de fundo e com um Estado aparentemente 

preocupado com a saúde da população em geral, essa reforma reorganizou o 

espaço urbano da cidade muito próximo do que se deflagra atualmente: 

dicotomizando o centro do subúrbio. Segundo o mesmo autor, a Reforma Passos foi 

significante em três pontos: 

 

Em primeiro lugar, ela representa um exemplo típico de como novos 
momentos de organização social determinam novas funções à 
cidade, muitas das quais só podem vir a ser exercidas mediante a 
eliminação de formas antigas e contraditórias ao novo momento. Em 
segundo lugar, representa o primeiro grande exemplo de intervenção 
estatal maciça sobre o urbano, reorganizado agora sobre novas 
bases econômicas e ideológicas, que não mais permitam a presença 
de pobres na área mais valorizada da cidade. (...) Finalmente, o 
período Passos se constitui um exemplo de como as contradições do 
espaço, ao serem resolvidas, muitas vezes geram novas 
contradições para o momento de organização social que surge. É a 
partir daí que os morros situados no centro da cidade, até então 
desprestigiados como local de residência passa efetivamente a ser 
ocupados, dando origem a uma nova forma de habitação popular – a 
favela. (ABREU, 2006, p. 142)   

 

   Constata-se, portanto, uma segregação de classes em posições distintas. O 

capitalismo nascente no Brasil generaliza suas mazelas para o espaço urbano, 

degradando cada vez mais as condições de vida das “classes subalternas”.  Campos 

(2005) faz algumas reflexões a respeito do espaço urbano nascente pós-República 

no Brasil. Analisando a conjuntura societal, o autor compreende que a “favela, nada 

mais é que uma transmutação do espaço quilombola, pois, no século XX, a favela 

representa para a sociedade republicana o mesmo que o quilombo representou para 

sociedade escravocrata”. (CAMPOS, 2005, p. 63-64). Para uma análise fecunda 

sobre o assunto Campos investiga que a representação da favela é similar com a 

representação dos quilombos, pelo seguinte motivo: “os quilombolas por terem 

representado, no passado, ameaça ao Império; e os favelados, por se constituírem 

em elementos socialmente indesejáveis após a instalação da República”. (idem) 

Ao longo dos anos esses espaços foram ocupados não só por negros libertos 

da escravidão, mas também por imigrantes e brancos pobres, ou seja, parcela 

considerável da população que não tinha outro recurso a não ser vender a sua força 
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de trabalho para o capital; e quando não o podiam fazer, a estratégia alternativa era 

ingressar no trabalho informal através da venda de mercadorias como forma de 

sobrevivência numa sociedade em constante transformação. 

   Nessa conjuntura, o trabalhador informal – especificamente o vendedor 

ambulante - também seria alvo da reforma urbanística, o primeiro passo é a 

regulamentação desse tipo de atividade que ocorreu através do Decreto nº 997, de 

13 de outubro de 1904 ao qual oficializou o funcionamento de feiras nos fins de 

semana nas ruas e logradouros da cidade do Rio de Janeiro. Com o intuito do 

controle por parte do Estado sobre tal atividade, “os ambulantes sofreram 

perseguições, controle e críticas, já que suas práticas eram consideradas insalubres 

e atrasadas, todavia, nesta época, a preocupação era com a higiene e limpeza da 

cidade” (GOMES, 2006, p. 221). 

   A Revolução8 de 1930 marca outra fase para o Brasil: produziu uma primeira 

ruptura no que diz respeito ao avanço da acumulação capitalista no país. De acordo 

com Mendonça, ruptura no sentido da “implantação de um núcleo básico de 

indústrias de bens de produção, e a redefinição do papel do Estado em matéria 

econômica visando tornar o pólo urbano-industrial o eixo dinâmico da economia” 

(MENDONÇA, 1986, p. 13).  

   O desvio circunscrito na estrutura organizacional das grandes cidades, 

juntamente com seu crescimento desordenado é apontada como um dos vários 

complexos explicativos para a incapacidade produtiva de atender com emprego a 

população que acaba relegada ao trabalho informal.    

   A industrialização iniciada nos anos de 1920, mas constituída com maior força 

nos anos de 1950 em diante – principalmente a partir do slogan do presidente 

Juscelino Kubitschek: “cinquenta anos em cinco” - traz embutida, em seu discurso 

capitalista o sinônimo do progresso e desenvolvimento econômico que o país 

necessitava para desvincular-se do fantasma do subdesenvolvimento, deixando de 

ser tratado como país periférico, obtendo com isso maior relevância em relação aos 

países de capitalismo avançado. Mas como todo processo urbano capitalista traz em 

seu bojo contradições próprias que lhe são inerentes, com a formação das cidades 

brasileiras também não foram diferentes: 

                                                 
8
 Referente aos variados significados para o episódio da tomada de poder por Getúlio Vargas cf.: 

MENDONÇA, Sonia Regina de. Estado e Economia no Brasil: opções de desenvolvimento. Rio de 
Janeiro: Graal, 1986.  
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as resistências que, durante décadas, buscaram contrariar a abolição 
do trabalho escravo marcaram o surgimento do trabalho livre. A 
cidade, é, em grande parte, reprodução da força de trabalho. Desde 
sempre, essa reprodução, entre nós, não se deu totalmente pelas 
vias formais e sim pelos expedientes de subsistência. Essa 
característica marca decisivamente a produção das cidades. (grifo 
nosso) (MARICATO, 2001, p. 45) 

   

   Apesar de todo o esforço com a “substituição de importações”9 adotadas pelo 

Brasil, principalmente após a crise de 1929 na Bolsa de Nova York que acarretou 

consequências planetárias arrasando as economias capitalistas de todo o globo, a 

economia brasileira não logrou seus objetivos primários, qual seja: a acumulação de 

capitais internos que gerariam o progresso e desenvolvimento auto-sustentável da 

economia brasileira.  

A ampliação da mão de obra excedente, durante o respectivo período, 

produzirá um crescimento vertiginoso do trabalho informal. A partir das décadas de 

1950 e 1960, a questão da informalidade estará em pauta nos relatórios e reuniões 

de importantes organizações internacionais preocupados em entender essa nova 

dinâmica engendrada pela sociedade capitalista, é o que será analisado no próximo 

item. 

 

 

1.3 – Conceitos teóricos sobre a informalidade 

 

A categoria “trabalho” é de suma relevância para o estudo científico, 

acadêmico e social em tempos atuais, principalmente a partir das metamorfoses 

agudas do processo de trabalho oriundas da reestruturação produtiva em resposta à 

crise do mundo do trabalho contemporâneo. 

 Ao longo dos anos, a categoria trabalho se complexifica cada vez mais, tendo 

significado diferenciado de sociedade em sociedade. Na sociedade contemporânea 

                                                 
9
 Santos ao fazer algumas considerações sobre o assunto relata que “(...) a discussão que traz Maria 

da Conceição Tavares (1972) no livro “Da substituição de importações ao capitalismo financeiro” ao 
defender a idéia que o processo de substituição das importações não foi demanda interna e sim uma 
resposta às restrições do comércio externo. Dessas restrições externas decorre a necessidade de 
produzir internamente alguns bens que antes se importavam, por outro lado, no lugar desses bens 
substituídos aparecem outros e à medida que o processo avança isso acarreta um aumento da 
demanda derivada por importações (de produtos intermediários e bens de capital) que resultou numa 
maior dependência do exterior” (SANTOS, 2010, p. 34). 
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capitalista, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT)10, o 

trabalho se divide em dois eixos centrais: trabalho formal, aquele que é 

regulamentado por leis e possui benefícios trabalhistas cabíveis garantidos em lei; e 

trabalho informal, o qual não há o registro em Carteira de Trabalho, e como 

consequência, sem os direitos trabalhistas previstos na CLT – Consolidação das 

Leis Trabalhistas. 

Dentro da segunda categoria de trabalhadores – trabalhadores informais – e 

conforme a OIT contidos na recomendação aprovada na 15ª Conferência de 

Estatísticos do Trabalho realizado em 1993, esta se divide em: a) assalariados em 

empresas com até cinco empregados: com carteira assinada e sem carteira 

assinada, b) assalariados sem carteira assinada em empresas com mais de cinco 

empregados, c) empregadores em empresas com até cinco empregados, d) donos 

de negócio familiar, e) autônomos: que trabalham para o público e os que trabalham 

para empresas, f) empregados domésticos, g) trabalhadores familiares. 

Fundamentalmente, nosso objeto de estudo específico serão os autônomos que 

trabalham para o público – vendedores ambulantes.  

Há várias definições e classificações11 para os integrantes do “setor 

informal”12, assim, “tanto as atividades de sobrevivência como o trabalhador por 

conta própria e o pequeno patrão fazem parte do ‘setor informal’” (TAVARES, 2004, 

p. 33 – 34). 

O fenômeno da informalidade está presente em diversos países, tanto nos 

países periféricos quanto nos países centrais, e entender esse universo de trabalho, 

bem como suas características, suas especificidades, sua gênese e seus 

desdobramentos na contemporaneidade se fazem necessário para desvelar seus 

                                                 
10

 Dados extraídos do site: <www.oit.org.br>, Acesso em 13/05/11 às 16:30. 
11

 Podemos citar a título de exemplo a contribuição que Salama e Valier trazem de Hugo Lopes para 
a classificação sobre o “setor informal”: “uma classificação do economista colombiano Hugo Lopes 
Castaño divide o “setor informal” em três segmentos. O primeiro diz respeito aos trabalhadores 
assalariados  das pequenas empresas industriais e de serviços (essencialmente de transportes, mas 
também alguns empreendimentos comerciais que empregam). Esse segmento trabalha para as 
empresas só setor formal e principalmente para a demanda final. O segundo segmento diz respeito 
aos empregados domésticos; nos países com grande desigualdade de renda, esse segmento é 
importante. E o terceiro, é o segmento dos ambulantes (pequeno comércio), que trabalha, muitas 
vezes por conta própria (grifo nosso). (SALAMA & VALIER, 1997 apud TAVARES, 2004, p. 34) 
12

 Discordando da teoria abordada pela Organização Internacional do Trabalho, a palavra “setor 
informal” entre aspas neste trabalho se faz necessário a partir do entendimento de que a economia 
capitalista não pode ser dividida por setores – setor formal e setor informal. Assim, como Tavares 
(2004), sustento a tese de que o modo de produção da sociedade atual é regido por apenas um 
sistema: o capitalista; e que a dualidade entre setores não é plausível e nem cabível ao mesmo, 
sendo sua estrutura similar para toda a economia mundial: a extração de mais-valia através da 
expropriação da força de trabalho. 

http://www.oit.org.br/
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principais rebatimentos no cotidiano de vendedores ambulantes. Estamos diante de 

um contingente de trabalhadores que são excluídos do processo formal de trabalho 

e, que, não encontram no mercado quem compre sua força de trabalho disponível 

para possível exploração e extração de mais-valor. 

Recuperando a origem da nomenclatura de “setor informal”, o mesmo foi 

abordado a princípio em literatura elaborado pela Organização Internacional do 

Trabalho. Primeiramente em estudos sobre o Quênia em 1972 e, na América Latina, 

com o trabalho sobre o emprego na República Dominicana em 1973, e em seguida 

com trabalhos do “Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe” 

(Prealc) em 1974. A partir da análise da OIT, o relativo estudo dicotomiza a 

economia em setor informal e setor formal, com uma visão dualista da economia e 

da realidade social, como se ambos fossem entes autônomos e independentes.  

Na visão oiteana, “setor informal” representa “o conjunto das atividades 

econômicas em que não há uma nítida separação entre capital e trabalho” (OIT). 

Situação em que o sujeito é proprietário dos meios de produção e que realiza sua 

atividade sozinho ou com a ajuda da família. Tem-se a ilusão do trabalhador informal 

ser seu próprio patrão. 

Apesar de o trabalhador autônomo13 ter seu próprio meio de produção, 

somente este elemento não o torna um capitalista que compete de igual para igual 

com empresas e monopólios no mercado. O sujeito ao ingressar como um 

trabalhador autônomo na informalidade utiliza de sua própria força de trabalho e 

também de seus familiares para a produção/distribuição dos seus produtos, sendo 

um trabalhador que é explorado indiretamente pelo capitalista, não tendo outro modo 

de reproduzir a si mesmo. 

Parafraseando Lopez e Monza (1995), “o setor informal” urbano, da mesma 

forma que as bruxas, não é definido de forma sólida, mas que existe, existe. “Os 

estudos sobre a economia informal explicavam esse fenômeno como um excesso de 

mão-de-obra transitória na economia e que essa mão-de-obra voltaria para a 

formalidade à medida que o crescimento econômico avançasse” (MELO & TELES, 

2000, p. 06) 

                                                 
13

 A palavra “autônomo” citada faz-se referência apenas no sentido de ser um trabalhador que não 
vende diretamente sua força de trabalho para o capitalista, porque esse mesmo trabalhador, vivendo 
numa sociedade capitalista burguesa, não está isento das relações desiguais de produção que esse 
sistema produz, não podendo ser, portanto, um trabalhador autônomo, no sentido literário da palavra, 
pois está travejado de elementos de dependência tanto econômica, financeira, social, cultural, etc. 
que cerceiam seu trabalho. 
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O “setor informal”, numa primeira abordagem, esteve paralelamente ligado à 

economia marginal dos países subdesenvolvidos, sempre relacionando com o nível 

de pobreza e desigualdade econômica do país, caracterizando-os como uma 

economia arcaica que não obteve o desenvolvimento alcançado pelos países de 

capitalismo maduro14. “No segmento moderno estavam as relações assalariadas, e 

no setor de subsistência as formas autônomas”(TAVARES, 2004, p. 28).  

Portanto, organismos internacionais financeiros entendiam o “setor informal” 

como ação complementar às políticas de assistência. Segundo Tavares, esse 

discurso traz em seu bojo “a exclusão o trabalho informal do processo de 

reprodução do capital, pois assim, ele não cria riqueza, nem participa das relações 

sociais pelas quais os homens se organizam para se reproduzirem material e 

espiritualmente” (idem). Desvendando o verdadeiro significado da conjuntura 

econômica capitalista referente a essa dicotomia, Costa (2010) revela que: 

 

A crítica basilar dessa corrente às teses da modernização como 
marginalidade, e que vai buscar seu fundamento na lei geral de 
acumulação capitalista de Marx, sustenta que o problema da 
marginalidade e da informalidade, nas economias subdesenvolvidas, 
decorre não de uma condição de inadequação de parte do sistema 
(arcaico) a seu padrão normal de funcionamento (o moderno); ao 
contrário, é resultado de um modo de acumulação capitalista, 
estruturado sob uma lógica de dominação das relações de produção, 
portanto de classe, que gera seu próprio excedente de trabalho: um 
“exército industrial de reserva” que vai buscar seu meio de 
sobrevivência fora do domínio das relações capitalistas e que é, sim 
funcional e rentável àquele padrão de acumulação, posto que é fator 
de barateamento e disciplinamento da força de trabalho. (Disponível 
em: <www.scielo.br>. Acesso em 18/05/11 às 18:00) 

  

Nas décadas finais do século XX, o trabalho informal configura-se de forma 

diferenciada na sua relação com o modo de produção capitalista, não sendo mais 

                                                 
14

 Vale destacar que a “relação subdesenvolvimento – desenvolvimento é pensada como um 
continuum, o subdesenvolvimento aparecendo como uma etapa de um processo cumulativo que, 
submetida a intervenções racionais e planejadas, ver-se-ia ultrapassada e deslocada pela dinâmica 
que conduziria ao outro pólo do continuum. Aquelas intervenções seriam direcionadas 
fundamentalmente para a superação dos estrangulamentos impeditivos do trânsito de um pólo para a 
outro, gargalos sobretudo derivados da inércia econômico-social dos setores arcaicos (tradicionais) 
das sociedades subdesenvolvidas, donde a necessidade de induzir mudanças conducentes à sua 
compatibilização com a dinâmica dos setores modernos (urbano-industriais) – daí a quase 
identificação de processo de desenvolvimento e processo de modernização” (NETTO, 2008, p. 166). 
A análise que Netto suscita desse período histórico põem em evidência a concepção da perspectiva 
modernizadora da profissão em meados nos anos sessenta, coadunando com a ascensão da 
autocracia burguesa brasileira 

http://www.scielo.br/
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um privilégio somente de países subdesenvolvidos e se expande de forma contínua 

e permanente para os países centrais.  

Isso se deve fundamentalmente às altas taxas de desemprego que assola os 

países. A OIT prevê uma taxa de desemprego mundial de 6,1% em 2011, e apesar 

desse nível ter diminuído paulatinamente desde 2009, esse episódio não se 

compara com o índice das taxas de desemprego de anos anteriores, que cresce 

vertiginosamente de acordo com o número de desempregados. Um estudo da OIT 

publicado em Janeiro de 2011 na “Oficina Internacional del Trabajo” confirma esta 

tendência: 

 

El número de desempleados se situó en 205 millones en 2010, 
prácticamente invariable respecto del año anterior y 27,6 millones 
superior a la cifra registrada en 2007, y existen pocas esperanzas de 
que a corto plazo vuelva a los niveles anteriores a la crisis. La tasa 
mundial de desempleo fue de un 6,2 por ciento en 2010, frente al 6,3 
por ciento de 2009, y sigue muy por encima de la tasa del 5,6 por 
ciento registrada en 2007. (Disponível em: <www.oit. gov.br>. Acesso 
em 18/05/11)15  

 
 

 O que era antes tratado apenas como um apêndice da economia mundial se 

torna algo fundamental para o desenvolvimento desse sistema enquanto forma de 

produção capitalista. Portanto, o “setor informal” é uma projeção liberal, pois o 

trabalho informal se realiza no interior da produção capitalista, o que nos leva a 

afirmar que o mesmo participa do processo de acumulação capitalista.  

 Portanto, para Tavares, o “setor informal” não é algo externo ao modo de 

produção formal capitalista, pelo contrário, para ela: 

 

a economia informal não é uma desfuncionalidade da economia, que 
pode ser corrigida mediante uma boa política de inclusão social, 
como advogam os pesquisadores da OIT. Ao contrário do que 
pensam estes estudiosos, Maria Augusta entende que a produção 
informal é produto do movimento de acumulação do capital 
(TAVARES, 2004, p. 11).  
 
Assim, o impulso da lei do valor ora convoca, ora libera 
trabalhadores, ora os assalaria, ora usa sua força de trabalho na 
clandestinidade, dando-lhes em troca situações ilusórias, como a 

                                                 
15

 “O número de desempregados ascendia a 205 milhões em 2010, praticamente inalterado em 
relação ao ano anterior e 27,6 milhões superior ao valor registado em 2007, e há pouca esperança de 
retorno a curto prazo aos níveis pré-crise. A taxa de desemprego foi de 6,2 por cento em 2010 
comparado com 6,3 por cento em 2009, e continua bem acima da taxa de 5,6 por cento registados 
em 2007” 
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ideia de autonomia que se apóia na dualidade econômica, 
argumento que não se funda na prática social, com o que fica 
demonstrado o equívoco que é discutir o “setor informal”, enquanto 
um conceito fechado que não dá conta da realidade. (TAVARES, 
2004, p. 41) 
 
 

 Como vimos, é ilusório conceber dois modos de se fazer economia numa 

sociedade que é regida por uma única lógica: a acumulação privada de capital pelo 

modo de produção capitalista. E que o “setor informal” sendo analisado como um 

ente descolado da economia capitalista fica restrito a uma interpretação rasa e 

supérflua da realidade social. Assim, o “setor informal” refere-se, como vimos 

alhures, ao emprego desprotegido, sem vínculo formal, mas diretamente vinculado à 

produção capitalista. 

 As várias faces que o capital utiliza para a sua reprodução desde sua gênese 

se tornam intrínsecos à sobrevivência do mesmo. Em outras palavras: suas 

metamorfoses são características inerentes à ordem social, das relações de 

produção e das relações sociais que dita a vida em sociedade. Exemplo 

emblemático dessa peculiaridade são as relações que o capital estabelece com a 

informalidade, ao qual sua funcionalidade há muito tempo esteve ligada para 

amenizar a crise do mercado de trabalho e consequentemente absorverem a força 

de trabalho ociosa. Atualmente, além disso, o entendimento é de que contribui para 

a ampliação da margem de lucros dos grandes conglomerados.   

Recapitulando um pouco do que foi exposto até o momento, constata-se que 

a informalidade apesar de ser um fenômeno que se intensifica recentemente, é 

imprescindível compreendermos sua trajetória desde períodos da colonização 

brasileira, principalmente a partir da abolição da escravatura e com o despertar da 

industrialização brasileira em meados do século XX. Sem esgotar todas as 

possibilidades, faz-se necessário uma inflexão referente ao período de mudanças na 

produção capitalista denominado por alguns autores de “reestruturação produtiva” 

que assola o Brasil fundamentalmente na década de 1990 em diante, tema este que 

será analisado mais adiante. 
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CAPÍTULO 2 – O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E SUAS 

TRANSFORMAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 

 

“A mercadoria ama o dinheiro, mas o curso 
 do verdadeiro amor nunca é suave” 

(MARX, 1996 apud SHAKESPEARE, A Midsummer  
Night’s  Duam. Ato I. Cena I (N. da Ed. Alemã)) 

 
 

“Em que pese aos que pensam que, após o fim da história, 
será forçoso reconhecer que a pós-modernidade anunciará 

 o fim do trabalho, o capitalismo neoliberal continua 
fundamentalmente centrado na dominação do trabalho 

 e na apropriação das riquezas que este produz.” 
(Dejours, 1999, p. 140)  

 

 

2.1 – Considerações acerca do funcionamento do Modo de Produção 

Capitalista 

 

Pensar em trabalho informal implica, fundamentalmente, em analisar as 

transformações no mundo do trabalho e as consequências decorrentes desse 

processo cíclico para as relações intrínsecas do mesmo a partir do advento do 

modelo de produção toyotista e com a implementação das políticas neoliberais que 

se iniciam com o advento da crise do modo de produção capitalista em meados da 

década de 1970. Primeiro, porque diante de tais mudanças no mundo do trabalho, 

se inicia um processo de intensificação do desemprego estrutural com enxugamento 

de postos de trabalho e de força de trabalho. Segundo, porque há uma ofensiva 

neoliberal em detrimento das organizações coletivas dos trabalhadores – sindicatos 

e associações de classe - o que implicará no rebatimento e declínio das condições 

objetivas e subjetivas dos trabalhadores desde então. 

No Brasil, o aumento considerável da informalidade se inicia principalmente 

no começo da década de 1990, paralelamente à efetivação das ações neoliberais, 

tais como privatizações de empresas estatais, abertura do mercado brasileiro, etc. 

Com a reestruturação produtiva também há mudanças “in loco” no mundo do 

trabalho, criando-se novas profissões e banindo-se outras que existiam 

anteriormente, pois entramos na “era da informática”, da robótica.  A indústria reduz 

o número da força de trabalho, por exemplo, o que faziam cinco, seis ou mais 

operários, apenas um realiza a mesma operação. É o advento da tecnologia, 
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aumentando, com isso, o exército industrial de reserva, provocando uma grande 

expulsão da mão de obra na indústria produtiva, o que faz crescer, 

consequentemente, o “setor informal” como forma de alternativa de sobrevivência.  

Mas antes de adentrarmos nas transformações ocorridas neste período 

histórico, é imprescindível elaborar uma breve análise acerca do funcionamento do 

modo de produção capitalista, sobre o qual Marx, em seu livro “O Capital”, nos legou 

uma excelente apreensão da lógica deste sistema, desvendando suas implicações e 

significados para o ser social.  

Marx, quando inicia sua obra máxima, se encontra num nível de abstração 

altíssima e quando nos deparamos com o primeiro capítulo, denominado “A 

Mercadoria” o autor relata que: 

 

A riqueza das sociedades, onde rege a produção capitalista 
aparece em imensa acumulação de mercadorias e a mercadoria, 
isoladamente considerada, é a forma elementar dessa riqueza. Por 
isso, nossa investigação começa com a análise da mercadoria. 
(grifos meus) (MARX, 1996, p. 41) 
 
 

Essa citação deixa claro o objetivo central de Marx, que é analisar o sistema 

de produção capitalista. A mercadoria, segundo o estudo de Marx, é uma coisa útil 

que satisfaz necessidades humanas. Deve assumir duplo caráter: valor de uso e 

valor de troca. A utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso, que só se realiza 

de fato no consumo, portanto tem a qualidade de satisfazer uma necessidade 

humana qualquer, tanto material ou espiritual, direta ou indireta. As propriedades 

materiais só interessam pela utilidade que dão às mercadorias, por fazerem delas 

valor de uso. As propriedades espirituais são as necessidades que dão satisfação e 

prazer ao ego do indivíduo. 

O valor de uso de uma mercadoria são, ao mesmo tempo, os meios materiais 

do valor de troca, que é a capacidade de ser trocada por qualquer outra mercadoria, 

a partir de uma determinada proporção de trabalho. Os valores de uso se diferem na 

qualidade, porém os valores de troca se diferem na quantidade. Para se ter valor de 

troca deve haver valor de uso, mas para se ter valor de uso, não é necessário ter 

valor de troca. Isso se explica quando em algum momento o valor de uso não é 

destinado à troca ou não é fruto do trabalho humano. 
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Portanto, concluí-se que para ser mercadoria é necessário ser produto do 

trabalho humano, o que iguala duas mercadorias distintas. Para melhor 

esclarecimento, veja a tabela 1: 

 

Tabela 1 - Equivalência de valores 

Mercadoria Igual Horas de trabalho 

01 lápis = 1 hora de trabalho 

1 borracha = ½ hora de trabalho 

Logo, 

1 lápis 

(1 hora) 

 

= 

2 borrachas 

(1/2  hora + 1/2  hora) 

 

 

O igual (=) equivale a valor, que é referente ao trabalho humano. O valor não 

é algo natural do lápis ou da borracha, o valor que é trabalho humano é produzido 

pelo trabalhador (produtor) e o tempo de trabalho médio necessário para produzir tal 

mercadoria depende dos meios (níveis) de tecnologia, de destreza, das condições 

técnicas de uma sociedade num determinado momento. 

Se toda mercadoria tem duplo caráter (valor de uso e valor de troca), o 

trabalho que produz essa mercadoria, tem também visceralmente duplo caráter: 

trabalho concreto, que é um trabalho específico que o produz para um objetivo 

específico e se revela no valor e uso; e trabalho abstrato, que é qualquer trabalho 

que se possa realizar e que tenha dispêndio de energia, não importando a 

especificidade. 

Marx relata isso muito bem em sua obra “O Capital”: 

 

Abstraindo-se da determinação da atividade produtiva, e, portanto, 
do caráter útil do trabalho, resta apenas que ele é um dispêndio da 
força humana de trabalho. Alfaiataria e tecelagem, apesar de serem 
atividades produtivas qualitativamente diferentes, são ambas 
dispêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos etc. 
humanos,  e nesse sentido são ambas trabalho humano.(MARX, 
1996, p. 173) 

 

Numa sociedade de produtores de mercadorias, desenvolve-se uma diferença 

qualitativa dos trabalhos úteis executados independentes uns dos outros, cada um 
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tem uma determinada atividade - trabalhos diferentes -, então não se produz tudo o 

que se consome, assim, há a troca; como negócios privados de produtores 

autônomos, independentes entre si, numa divisão social de trabalho. 

Esse duplo caráter social do trabalho é o que permite aos diversos produtores 

equipararem seus produtos no ato da troca como valores. O que fazem, ao trocar 

suas mercadorias, é equiparar seus diversos produtos como modalidades do mesmo 

trabalho, embora não o saibam. Nas relações que os homens estabelecem através 

da troca de seus trabalhos equivalentes, materializados em objetos, o caráter social 

de seus trabalhos aparece como sendo relação entre os produtos de seus trabalhos, 

aparecem como relações entre coisas, independente de seus produtores. Esse 

processo ocorre na sociedade capitalista a todo o momento e Marx o denominou de 

“estranhamento/alienação”. 

A mercadoria como já vimos, é uma coisa útil que satisfaz necessidades 

humanas. De acordo com Marx, “o caráter místico da mercadoria não provém, 

portanto, de seu valor de uso. Ele não provém tão pouco do conteúdo das 

determinações de valor”. (MARX, 1996, p. 197) 

As relações sociais são realizadas através das trocas de mercadorias - 

coisificação das relações sociais. O fetichismo se identifica com a palavra ilusão, 

contudo essa ilusão é depositada nas coisas (mercadorias), porque as coisas 

representam as relações sociais. As relações entre as pessoas são reificadas, isto é, 

não como relações diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, 

mas como relações entre coisas, esvaziadas de sua historicidade. 

 

O capital se expressa através de mercadorias (meios de produção e 
de vida) e do dinheiro. Estas formas que o representam são 
necessárias porque criadas e recriadas no movimento mesmo da 
produção. Tais formas exteriores são aparências necessárias que 
fazem parte dos próprios fenômenos, através dos quais se manifesta 
a substância real dos mesmos. Ao mesmo tempo em que as 
expressam, as envolvem, pois as relações aparecem como relações 
entre mercadorias, embora não sejam mais que expressões, de 
relações entre classes sociais antagônicas. (IAMAMOTO & 
CARVALHO, 2007, p. 31)  

 

A forma como se dá o processo de troca das mercadorias é: D – M – D’, em 

que D’ = D + ∆D., ou seja, o dinheiro original mais um adicional ou mais valor 

(excedente). “O valor originalmente adiantado não só se mantêm na circulação, mas 
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altera nela a sua grandeza de valor, acrescenta mais-valia ou se valoriza. E esse 

movimento transforma-se em capital” (MARX, 1996, p. 271). 

O produto da produção capitalista não é apenas um valor de uso, nem um 

produto que tem valor de troca. “Seu produto é a mais-valia, ou seja, seu produto 

são mercadorias que possuem mais valor de troca, isto é, representam mais trabalho 

que o que foi adiantado para a sua produção sob a forma de mercadoria ou de 

dinheiro.” (MARX, 1996, p. 70) 

  Quando o trabalho é vendido, se torna força de trabalho que é uma 

mercadoria que produz valor. A única mercadoria que pode produzir um mais valor 

(mais-valia) é senão a força de trabalho. Porém, a força de trabalho, que é a 

capacidade de trabalhar e de produzir mais-valor, não pertence ao trabalhador, e 

sim ao capitalista que compra tal mercadoria. De acordo com Marx, 

 

por força de trabalho ou capacidade de trabalho entendemos o 
conjunto das faculdades físicas e espirituais que existem na corporal 
idade, na personalidade viva de um homem e que ele põe em 
movimento toda vez que produz valores de uso de qualquer espécie. 
(MARX, 1996, p. 285). 

 

Para que esta mercadoria esteja disponível no mercado, é necessário atender 

a duas condições: o trabalhador deve estar “livre” para vender a própria capacidade 

de trabalho. Segundo Iamamoto e Carvalho, 

 

Tal fato supõe que o capitalista encontre, no mercado, o trabalhador 
livre, isto é, livre de outros vínculos de dominação extra-econômicos, 
proprietário de sua pessoa, a fim de que possa enfrentar-se no 
mercado com os possuidores do dinheiro, em uma relação entre 
possuidores juridicamente iguais de mercadorias, através das quais 
entram em relação (o dinheiro, expressão dos meios de subsistência, 
e a forma de trabalho): o proprietário da força de trabalho a cede ao 
comprador para o seu uso durante certo período de tempo. Esta é a 
condição para que se mantenha como proprietário de sua 
mercadoria, podendo tornar a vendê-la. O trabalhador se vê obrigado 
a vender, para sobreviver, a única mercadoria que possui: sua força 
de trabalho, ou seja, vende parte de si mesmo, já que de outro lado 
se lhe enfrentam como propriedade alheia todos os meios de 
produção e condições de trabalhos necessários à materialização de 
seu trabalho, assim como os meios necessários à sua subsistência. 
(IAMAMOTO & CARVALHO, 2007, p. 38) 
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Outra condição é que o trabalhador não deve possuir outra mercadoria além 

da própria força de trabalho. Portanto, o trabalhador tem que ser “livre” e não pode 

possuir os meios de produção, para ser obrigado a vender sua força de trabalho. 

Mas por outro lado, “para que alguém venda mercadorias distintas de sua 

força de trabalho ele tem de possuir naturalmente meios de produção, por exemplo, 

matéria-prima, instrumento de trabalho, etc.”(MARX, 1996, p.  286). 

Há um longo processo histórico determinado – acumulação primitiva do 

capital - que condiciona essa contradição, onde, de um lado, há os possuidores dos 

meios de produção16 e, de outro, os possuidores da força de trabalho. A força de 

trabalho, como todas as outras mercadorias, possui valor de uso e valor de troca. 

Seu valor de uso está claro em engendrar mais-valor. Seu valor de troca é 

determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a sua 

capacidade de trabalho (força de trabalho), ou seja, precisa-se sempre produzir e 

reproduzir essa mesma capacidade de trabalho. 

Referente ao valor de troca da força de trabalho, Marx suscita: 

 

enquanto valor, a própria força de trabalho representa apenas  
determinado quantum de trabalho social médio nela objetivado (...) 
Para sua manutenção, o indivíduo vivo precisa de certa soma de 
meios de subsistência (...) Para meio de sua ativação, o trabalho, é 
gasto, porém, determinado quantum de músculo, nervo, cérebro, etc. 
humanos que precisa ser reposto” (MARX, 1996, p. 288) 

 

Alude-se nessa passagem a certa reposição de meios de subsistência para a 

manutenção do indivíduo ao próximo dia de trabalho, como, por exemplo, ter boa 

saúde, fruir boa noite de sono, satisfazer suas necessidades básicas fisiológicas e 

psicológicas. Também se leva em conta o fato de que esse indivíduo possuidor da 

força de trabalho não é imortal, isto é, possui certo período de desgaste, e assim, 

precisa ser substituído por outro possuidor da força de trabalho. 

Portanto, o trabalhador precisa perpetuar-se através da procriação, isto é, 

reproduzindo-se enquanto força de trabalho engendrado por essa dinâmica. Em 

suma, o consumo da força de trabalho não ocorre dentro da esfera da circulação, 

mas sim, na esfera da produção, onde, simultaneamente é produzida a mercadoria e 

                                                 
16

 O objeto de trabalho e o meio de trabalho, Marx chama de meios de produção. O meio de trabalho 
pode ser exemplificado como uma máquina (instrumentos e ferramentas) e o objeto de trabalho 
podem ser exemplificados pela matéria-prima. O processo de trabalho vai ser a junção da força de 
trabalho com os meios de produção 
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a mais-valia. Assim, a mais-valia nada mais é que o tempo de trabalho além do 

necessário para a reprodução da força de trabalho, ou seja, trabalho não pago. 

A teoria da lei do valor-trabalho expressa, fundamentalmente, que a única 

mercadoria que possibilita gerar mais valor (leia-se mais-valia) para as mercadorias 

é senão a força de trabalho. Portanto, os meios de produção não são capazes de 

engendrar nenhum valor novo à mercadoria. Ao fazer isso,  

 

O vendedor da força de trabalho, como o vendedor de qualquer outra 
mercadoria, realiza seu valor de troca e aliena seu valor de uso. Ele 
não pode obter um, sem desfazer-se do outro. O valor de uso da 
força de trabalho, o próprio trabalho, pertence tão pouco ao seu 
vendedor, quanto o valor de uso do óleo vendido, ao comerciante 
que o vendeu. O possuidor de dinheiro pagou o valor de um dia da 
força de trabalho; pertence-lhe, portanto, a utilização dela durante o 
dia, o trabalho de uma jornada. A circunstância de que a manutenção 
diária da força de trabalho só custa meia jornada de trabalho, apesar 
de a força de trabalho poder operar, trabalhar um dia inteiro, e por 
isso, o valor que sua utilização cria durante um dia é o dobro de seu 
próprio valor de um dia, é grande sorte para o comprador, mas, de 
modo algum, uma injustiça contra o vendedor. (MARX, 1996, p. 311). 

 

Numa jornada de trabalho, o tempo necessário é o valor pago para o 

trabalhador se reproduzir; e o tempo excedente é o valor sobrante ou mais-valia 

produzida pelo mesmo trabalhador. Durante alguns anos, uma forma hegemônica de 

se extrair a mais-valia da força de trabalho era aumentando consideravelmente sua 

jornada de trabalho, que com isso, consequentemente, intensificaria a produção, 

aumentando a mais-valia absoluta. Com as revoluções industriais e tecnológicas no 

decorrer dos anos – primeira revolução industrial no final do século XVIII, segunda 

revolução industrial no final do século XIX e a terceira revolução industrial nos finais 

do século XX -  uma forma alternativa de se extrair mais-valia, foi introduzindo essa 

mesma tecnologia. Com isso o trabalhador produziria mais em menos tempo, sem 

com isso precisar aumentar a jornada de trabalho, fazendo com que o trabalho 

necessário decresça e o trabalho excedente cresça. O mesmo trabalho excedente é 

expropriado do trabalhador, passando a pertencer ao capitalista ou dono dos meios 

de produção. O modo hegemônico de se expropriar a força de trabalho hoje é 

através da mais-valia relativa, mas formas de mais-valia absoluta ainda estão em 

vigor, numa mistura do arcaico (mais-valia absoluta) com o moderno (mais-valia 

relativa) para uma única finalidade: a acumulação de capital. 
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Atualmente este estágio de revolução tecnológica se intensifica, extraindo 

muito mais mais-valia relativa da classe trabalhadora:  

 

O atual estágio capitalista tem propiciado mais do que nunca um 
exponencial avanço das forças produtivas, que implica em melhores 
técnicas de produção, em sofisticados bens produzidos. Por outro 
lado, as relações sociais de produção, porém, continuam as 
mesmas, com o enorme excedente produzido sendo apropriado por 
muito poucos.(ROCHA JR., 2006, p. 92) 
 

 

Partindo nessa linha analítica, o trabalhador informal, mais especificamente o 

vendedor ambulante – o qual é objeto de nossa pesquisa - se encontra na esfera da 

circulação no modo de produção capitalista, e não na esfera de produção das 

mercadorias - lembrando que na esfera da produção se produz a mais-valia, mas é 

na esfera da circulação que se realizada essa mais-valia produzida pela força de 

trabalho. Não o colocando, sob hipótese nenhuma, numa relação privilegiada de 

atuação, mas, como qualquer trabalhador inserido na lógica capitalista, também se 

vê aviltado e explorado, numa relação, na maioria das vezes, muito mais perversa, 

inclusive, que o trabalhador formal - apesar do trabalhador assalariado, ao longo dos 

anos, esteja perdendo muito de seus direitos trabalhistas garantidos em lei.  

Isso significa dizer que o vendedor ambulante compra as mercadorias para 

revendê-las e distribuí-las num grande mercado informal que cresce a cada ano, 

sendo utilizados como agentes proliferadores para a realização da mais-valia relativa 

das mercadorias. Como soldados que são convocados para a guerra, o trabalhador 

informal é compelido, por circunstâncias externas a ele, a participar como grande 

distribuidor/revendedor das mercadorias capitalistas. Mercadorias estas, que devido 

a seu baixo custo de produção, são produzidas com alto índice de mais-valia e 

super-exploração.   

O trabalhador no processo produtivo das mercadorias funciona como 

“agentes produtores de mais-valia”, já o trabalhador informal no processo de 

circulação das mercadorias é empenhado como “agentes diretos” realizadores da 

mais-valia produzida na esfera da produção, isto é, agentes propulsores para a 

circulação de mercadorias para o capital. Sendo que com uma característica a mais, 

o trabalho do trabalhador informal (vendedores ambulantes) são mais precarizados e 

fragilizados devido a vários fatores, entre eles a ausência de direitos sociais e 

trabalhistas, não tendo nenhum custo para o capital, inclusive sem amparo estatal. 



43 
 

Ressalta-se que o objetivo maior do capital é senão manter os produtos - 

mercadorias – circulando o mais rápido possível para a realização e manutenção do 

ciclo do capital, e os trabalhadores informais desempenham tal papel.   

Quando não está situado em locais específicos para a venda dessas 

mercadorias - espaços estes, às vezes, regularizados, como feiras, galpões, etc., - 

estão em locais de grande circulação de pessoas e/ou eventos, podendo com isso 

abranger o maior número de pessoas para a circulação dessas mercadorias.  

Em sua maioria, essas mercadorias são produzidas pela “indústria da 

falsificação” (ROCHA JR, 2006), com um nível de precarização mais intenso que 

indústrias formais. Conforme Rocha, a “indústria da falsificação”,  

 

são feitas em grandes complexos industriais. Nestas fábricas, a força 
de trabalho utilizada é na sua maioria de mulheres e crianças que 
produzem as mercadorias em condições muito precárias: sem 
horário certo para alimentação, extensas jornadas de trabalho e sem 
nenhuma proteção social por parte de seus empregadores. (ROCHA 
JR., 2006, p. 94) 

 

Em paralelo à “indústria da falsificação” está também a indústria formal do 

modo de produção capitalista, pois segundo o mesmo autor, as matérias-primas 

para a produção das mercadorias falsificadas são encontradas, em grande medida, 

em fábricas legalizadas, explicitando, assim, a funcionalidade da indústria da 

falsificação para a economia capitalista.    

A “indústria da falsificação” expropria de seus trabalhadores uma mais-valia 

relativa com autos valores de rendimentos para o capitalista, se aliando a isso a 

sonegação de impostos e completa ausência de vínculos formais empregatícios, 

reduzindo ainda mais o custo para a produção das mercadorias e da força de 

trabalho para o capitalista. E reduzir o custo da força de trabalho implica dizer que a 

reprodução desse trabalhador a cada dia se torna mais barato para o capitalista, 

diminuindo com isso, sua “cesta básica”. Em outras palavras: moradia, alimentação, 

vestuário, etc., são artigos cada vez mais barateados no mercado mundial, 

impulsionando uma retração no nível de custeio de manutenção desse trabalhador. 

Como resultado tem-se que em menos quantum de hora de trabalho, o trabalhador 

necessita para sua reprodução, e em mais quantum de hora restante, que são 

maiores, são para o burguês, ou seja, um decréscimo no trabalho necessário e um 

acréscimo no trabalho excedente. 
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2.2 – Política Neoliberal 

 

O capitalismo vive crises cíclicas desde a sua criação no panorama histórico. 

Uma maneira de tentar reverter esse quadro foi colocar em prática as ideias 

propostas por John Maynard Keynes, denominado de “Welfare State” (Estado de 

Bem Estar Social) ou capitalismo organizado, o qual entra em vigor em alguns 

países no capitalismo central e de forma fragmentada em países periféricos.   

O Estado de Bem Estar Social vem ao encontro de perspectivas capitalistas 

com propostas de investimentos em políticas públicas e sociais. Cria-se com isso o 

slogan do “Pleno Emprego”17, o qual o trabalhador é assistido de maneira que ao 

mesmo tempo em que se torna consumidor, é também força de trabalho ativa no 

sistema produtivo. O Estado passa a intervir fortemente na economia, e é o grande 

garantidor de todas essas políticas sociais.  

Na década de 1980, os EUA e a Inglaterra, grandes potências mundiais, 

seguindo ideias do economista Frederick August von Hayek, começam a questionar 

o funcionamento das políticas do “Welfare State”, pois, segundo o mesmo, o Estado 

se torna “pesado”. Em outras palavras: o Estado acarreta funções demasiadas em 

sua estrutura, impedindo o melhor andamento do sistema, sobrecarregando-se. 

Hayek proporciona uma saída: 

 

Sua explicação parte do postulado de que o mercado é o melhor 
mecanismo dos recursos econômicos e da satisfação das 
necessidades dos indivíduos. De onde se conclui que todos os 
processos que apresentam obstáculos, controlam ou suprimem o 
livre jogo das forças do mercado terão efeitos negativos sobre a 
economia, o bem-estar e a liberdade dos indivíduos. (apud 
LAURELL, 1995, p. 161) 

 
 

O capitalismo desponta em crise na década de 1970 em diante, por não ter 

mais como manter a sua forma “rígida” e o consumo interno. Implica-se a isso o 

cenário onde os países periféricos estão produzindo o que antes compravam dos 

países centrais, ou seja, não há um escoamento na produção interna deste.  Esse 

modelo em vigor se esgota, pois o mesmo não consegue resolver os problemas 

                                                 
17

  O “pleno emprego” se caracteriza por uma redução drástica no nível do desemprego, não o 
eliminando totalmente, pois o sistema capitalista se gesta a partir dos altos índices de desemprego da 
classe operária, barateando com isso, o custo da força de trabalho empregada.  
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inerentes ao próprio sistema capitalista, ele apenas os amortece, o que faz com que 

esses problemas ressurjam com grande força na década de 1970. Assim, o 

capitalismo como um todo, não conseguirá jamais resolver suas contradições.   

Couto explicita as principais características da crise, 

 

Assim, a crise econômica, as altas taxas de inflação, o desequilíbrio 
fiscal, o crescimento da burocracia e o poder das corporações, em 
especial o dos sindicatos, são apontados como produtos do estado de 
bem-estar. Estado este que, ao transgredir o princípio da liberdade 
individual, teria criado condições objetivas de desestímulo aos homens 
para o trabalho produtivo, uma vez que acabavam escolhendo viver 
sob as benesses do aparelho estatal do que trabalhar. (COUTO, 2006, 
p. 69) 

 

É apresentada como “única” alternativa: precarizar as condições de vida do 

trabalhador, diminuindo o valor de sua força de trabalho, desmontando assim toda a 

lógica do pacto econômico até então vigente: o “Welfare State com o pleno 

emprego”. Portanto, a recomposição capitalista que se reformula na crise de 70 tem 

como eixo a destruição do pacto social com a classe trabalhadora e o ajuste de 

valores da força de trabalho. Começava outra fase do capitalismo devido ao 

esgotamento do padrão de desenvolvimento vigente.  Dessa forma, introduz-se a 

lógica neoliberal que emergem transformações econômicas e ditam formas de 

organização da economia para a sociedade. Uma vez que não há mais o “perigo 

eminente” do comunismo - com a divisão da URSS e a queda do muro de Berlim - o 

mundo agora sobrevive somente com um sistema: o modo de produção capitalista.  

 Com a implantação do neoliberalismo tem-se o que chamamos de Contra-

Reforma (BEHRING & BOSCHETTI, 2008), pois com essa política, ou seja, com a 

implantação desse novo modelo econômico, houve um retrocesso nas conquistas 

alcançadas anteriormente pelos trabalhadores. Isso pode se expressar em perda de 

direitos dos trabalhadores, na privatização de serviços sociais, etc. As políticas 

públicas tornam-se mercadorias, como a saúde e a educação, tendo um foco de 

remercantilização dessas políticas. A humanidade como um todo regride 

civilizatoriamente - desumanização. Assim, o neoliberalismo foi um retrocesso no 

âmbito das lutas políticas/sociais que envolvia a classe trabalhadora.  

 

As políticas sociais não são formas estáticas de relação entre Estado 
e sociedade. Os neoliberais propõem, nos períodos de crise, a 
extinção das medidas sociais e a volta ao mercado de trabalho, sem 
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proteção do Estado, e isto justamente num momento em que os 
trabalhadores estão mais vulneráveis pela desmobilização 
decorrente do desemprego e da procura de emprego. (FALEIROS, 
1991, p. 79) 

 

As características da política neoliberal são várias, entre elas, o mercado se 

flexibiliza, empresas terceirizam a produção, indústrias nacionais são privatizadas, 

diminuem-se as tarifas alfandegárias com a finalidade de deixar o dólar entrar 

principalmente nos países de capitalismo tardio. 

As políticas neoliberais foram firmadas, fundamentalmente, em 1989, quando 

se reuniram, em Washington, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 

Mundial, o governo norte-americano, economistas e políticos latino-americanos e 

caribenhos de orientação neoliberal, para elaborarem um receituário para as 

economias periféricas.  

 

Esse receituário ficou conhecido como o Consenso de Washington, e 
indica dez medidas que devem ser seguidas pelos países. São eles: 
ajuste fiscal, redução do tamanho do Estado, privatizações, abertura 
comercial, fim das restrições ao capital externo, abertura financeira, 
desregulamentação, reestruturação do sistema previdenciário, 
investimento em infra-estrutura básica e fiscalização dos gastos 
públicos e fim das obras faraônicas (BATISTA apud COUTO, 2006, p. 
70)  

 

É interessante destacar que o governo de Pinochet, no Chile18 foi o primeiro a 

adotar o neoliberalismo. Privatizou empresas e cortou assistência social promovida 

pelo Estado. O resultado foi aumento da pobreza. 

 Com a abertura dos mercados, a globalização passa a fazer parte 

decisivamente da economia mundial: 

 

 A tão celebrada globalização vincula-se, não por acaso, a 
‘financeirização’ do capitalismo e à articulação supranacional das 
unidades produtivas. A globalização, ainda, vem agudizando o padrão 
de competitividade intermonopolista e redesenhando o mapa político 
econômico do mundo: para assegurar mercados e garantir à 
realização de super lucros, as grandes corporações têm conduzido 
processos supranacionais de integração – os megablocos (União 
Européia, Nafta, APEC) – que agora se apresentam como espaços 

                                                 
18

 Em 1970, Salvador Allende foi eleito presidente do Chile, sendo o primeiro presidente marxista da 
história a ser eleito. Mas o general Pinochet, em 1973, comandou o golpe militar que levou à morte o 
presidente Salvador Allende, implantando assim, uma Ditadura com os princípios neoliberais. (grifo 
meu) 
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livres de problemas para a conservação dos interesses do grande 
capital (NETTO, 1996: p. 91). 
 

 

 Portanto, essas medidas de ajuste neoliberal estão sedimentadas num 

projeto ideológico, político e econômico que referenda a chamada “liberdade de 

mercado”, como demonstra os pressupostos de Hayek com apenas algumas 

características que lhe são peculiares e diferenciadas dos moldes do liberalismo de 

Adam Smith. 

 

 

2.2.1 – Principais Bandeiras do neoliberalismo 

 

 Ronald Reagan e, fundamentalmente, George Bush (1988-1992) como 

presidente dos Estados Unidos nas décadas de 1980 e 1990; Margaret Thatcher e 

John Major como primeiros-ministros da Inglaterra nas respectivas décadas 

implementam o modelo neoliberal nos países de capitalismo avançado.  

As principais medidas efetivadas pela política neoliberal são a privatização da 

economia. Empresas que antes eram administradas pelo Estado são vendidas para 

capitais privados. Motivo ideológico apresentado para a população: as empresas em 

mãos privadas têm mais recursos para investir que o Estado, consequentemente, 

age com maior eficiência, possui recursos mais sofisticados e modernos, produzindo 

com melhor qualidade.  Sabemos que esse discurso é falacioso, pois as mesmas 

empresas quando estão em crise, recorrem a investimentos e capitais estatais.  

Segundo o discurso neoliberal, a globalização é bem vinda: 

desregulamentação da economia, isto é, são suprimidas todas as leis que 

atrapalham os investimentos e o comércio. Exemplo: para melhorar a importação 

são reduzidas drasticamente as taxas alfandegárias. Capitais para investimento 

financeiro têm liberdade para circular pelos países. Claro que essa liberdade não 

ocorre de forma homogênea para todos os países. Há uma desigualdade econômica 

instaurada para países centrais e periféricos, tendo privilégios de mercado para o 

primeiro grupo de países. 

 Corte nos gastos públicos é um dos carros-chefe da propaganda neoliberal, 

pois há um gasto demasiado com políticas públicas e sociais. De acordo com a 
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política neoliberal, os direitos sociais19 são exagerados, que só servem para onerar o 

Estado. Portanto, políticas sociais como saúde, educação, ajuda aos 

desempregados e aposentadorias devem ser responsabilidade não apenas do 

Estado, mas também da sociedade civil que deve fazer sua parte; decorre daí o 

apelo ao voluntarismo e à solidariedade. 

Portanto, mínimo de Estado para o social, e em contrapartida, o máximo de 

Estado para investir e subsidiar empresas privadas. Mínimo para o trabalho e 

máximo para o capital, “criando um movimento mini-max, onde os investimentos 

seriam mínimos para o trabalho e, máximos para o capital”. (SADER apud COUTO 

2006, p. 33) 

 Anderson explicita a privatização como sendo uma das últimas medidas 

tomadas pelo modelo neoliberal: 

 

E, finalmente – esta foi uma medida surpreendentemente tardia -, se 
lançaram (os neoliberais) num amplo programa de privatização, 
começando por habitação pública e passando em seguida a 
indústrias básicas como o aço, a eletricidade, o petróleo, e gás e a 
água20. Esse pacote de medidas é o mais sistemático e ambicioso de 
todas as experiências neoliberais. (ANDERSON, 1995, p. 12)  
 
 

 Para os neoliberais, é preciso que o capital tenha mais facilidade para 

contratar e demitir os empregados para que a economia seja mais dinâmica e 

eficiente, isto é, é preciso ter maior flexibilização do mercado de trabalho. Em outras 

palavras: segundo os neoliberais, as leis trabalhistas que protegem os trabalhadores 

e premiam os fracassados devem ser eliminadas. A noção de meritocracia é 

                                                 
19

 “O neoliberalismo reativou as ideias do darwinismo social. A ideia básica é quer gostamos ou não, 
o mundo é uma selva capitalista, isto é, na sociedade do século XXI, só vencerá quem souber ser 
competitivo. Os melhores sobreviverão, os fracassados ficarão para trás. Por isso os governos devem 
gastar o mínimo para as políticas públicas, isto é, somente para os miseráveis dos miseráveis”, vide 
“Programa Bolsa Família”. “Afinal, tirar dos ricos para dar aos pobres não é premiar os fracassados e 
punir os competentes?”(SCHMIDT, 1999, p. 311). 
20

 Em nível planetário as privatizações dos recursos hídricos estão ocorrendo, devido à escassez da 
água doce no planeta Terra, com perspectivas desastrosas para um futuro próximo. Mas um caso 
emblemático de reversão desse processo e que merece destaque foi o da cidade de Cochabamba na 
Bolívia. Cenário em que a Prefeitura privatizou a água da cidade para o monopólio gigante da 
Califórnia, Bechtel, ao qual renderia lucros absurdos para tal empresa. Um movimento cidadão 
começou a ser formado para desafiar a privatização. Formou-se um grupo que ficou conhecido como 
La Coordinadora. Sua liderança era composta por representantes de um sindicato dos trabalhadores 
de uma fábrica local, irrigadores e fazendeiros, grupos ambientais, economistas locais, membros 
progressistas do Congresso e um vasto grupo de organizações e associações de base. Pela primeira 
vez um contrato de privatização já efetuado foi revogado por pressões populares. (Disponível em:  
http://www.article19.org/work/regions/latin-america/FOI/pdf/Waterwar_Por.pdf. Acesso em: 11/04/11 
às 16:00) (Jim Shultz. A Guerra pela água na Bolívia) 

http://www.article19.org/work/regions/latin-america/FOI/pdf/Waterwar_Por.pdf.%20Acesso%20em:%2011/04/11
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reforçada, no qual se o sujeito é bem qualificado, tem ideias inovadoras e o espírito 

empreendedor, o mesmo não fica desempregado, tendo sempre um local no 

mercado de trabalho.   

As leis trabalhistas, conquistadas com tanto “suor” pelos trabalhadores, são 

desmoronadas, passando a flexibilizar cada vez mais as relações contratuais de 

trabalho. Os sindicatos, em sua maioria, tentarão impedir a abolição de alguns 

direitos sociais, mas serão massacrados pelo combate ferrenho das políticas 

neoliberais e pelo estado. Já alguns sindicatos concordarão com propostas dadas 

pelo capital, é o chamado “sindicalismo de empresa”.  Essa é então uma das 

funções delegadas pelos neoliberais: combater os sindicatos e as organizações da 

classe trabalhadora que emperram a economia.  

 

 

2.2.2 – Qual o resultado? 

 

 Nos anos 80 e 90 do século XX, a maioria dos países do mundo adotou essas 

medidas. Quais os resultados para alguns países? A economia voltou a crescer - 

aumento do capital financeiro e do setor de serviços em detrimento do capital 

produtivo -, as novas tecnologias foram incorporadas à produção, os lucros subiram. 

Mas o neoliberalismo não conseguiu evitar a onda de crises econômicas que 

atormentaram o Japão, os Tigres Asiáticos, a Rússia e a América Latina; e hoje em 

dia nos EUA e na Europa. Mesmo nos países mais desenvolvidos houve uma 

enorme concentração de renda: os ricos ficaram mais ricos e os pobres, mais 

pobres.  

As novas tecnologias - robótica, micro-eletrônica, etc. -, o crescimento do 

setor terciário e a diminuição do número de empregos nas indústrias cada vez mais 

automatizados ampliaram o desemprego estrutural, ocasionando maior contingente 

de miseráveis, e aumentado, consideravelmente, o exército industrial de reserva. “O 

grande avanço tecnológico deu como resultado um grande número de sobrantes no 

mercado de trabalho, apontando uma das mais graves expressões da questão social 

da atualidade, ou seja, o desemprego estrutural21” (COUTO, 2006, p. 71). 

                                                 
21

  “Um exemplo disso, são as calçadas e os becos de subúrbios de Nova York, Londres, Los Angeles 
e Paris, que são tomadas de homeless (os sem-casa que dormem nas ruas)”. (Schmidt, 2001, p. 312) 
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 Rebeliões populares e conflitos territoriais marcam a história da América 

Latina nas últimas décadas22, conseqüências de políticas privatizantes, que privilegia 

uma classe em detrimento de outra. É inquestionável a precarização no rebatimento 

das condições de vida das pessoas que deflagram nos últimos anos. As políticas 

neoliberais reproduziram profundas transformações na América Latina trazendo para 

as classes subalternas regressivas conseqüências. Os conflitos sociais deflagrados 

neste mesmo território surgem em oposição à acelerada mundialização neoliberal. 

Como exemplo dos impactos produzidos pelo desenvolvimento capitalista, o cenário 

urbano é emblemático, onde as políticas neoliberais intensificaram o desemprego 

estrutural; já no cenário rural, vê-se a depredação dos recursos naturais e o domínio 

militar e econômico dos Estados Unidos da América sobre o restante da América 

Latina engendrando conflitos territoriais. 

 A perda de legitimidade das políticas neoliberais e a derrocada de vários 

presidentes que seguiam essa mesma política de governo, tais como, Fernando 

Henrique Cardoso no Brasil, Carlos Saul Menem na Argentina, Fujimori no Peru e 

Carlos Salinas no México, deu-se, principalmente, pelo fracasso e conseqüência 

dessas medidas, que deixaram enormes ondas de desemprego, miséria e 

pauperismo para as classes que sobrevivem do trabalho, ao privilegiar a esfera 

financeira em detrimento da produção. 

 Todo esse processo de transformação na política e no modo de produção 

será fulcral para entender as mudanças de foco no mundo do trabalho. Evidenciam-

se assim, não mais o trabalhador formal com seus direitos garantidos e reservados 

em lei – sendo que, o trabalhador formal também foi bombardeado com a 

precarização do trabalho, com contratos temporários, contratos através de 

terceirizadas e quarteirizadas -, mas sim o trabalhador flexível do “setor informal”, 

inclusive, encorajando-os a entrar neste universo obscuro, mutável e, segundo o 

discurso neoliberal, com mais facilidades e vantagens. Diante disso, só nos resta a 

pergunta: mais facilidades e vantagens para quem? 

 

 

                                                 
22

  As reflexões feitas neste parágrafo foram baseadas num trecho do artigo “A participação do 
serviço social em experiências de formação dos movimentos sociais das classes subalternas”, 
enviado para o XII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social em Dezembro de 2010, 
sendo elaborado pelas autoras Katia I. Marro, Natália da Silva Pessoa, Pollyana Luz Mello Macedo, 
Henedina B. Santos Rodrigues e Eunice Frederico.  



51 
 

2.3 – Transformações “in loco” no mundo do trabalho.  

 

De acordo com as mudanças e transformações ocorridas a partir da década 

de 70 do século XX, surge um novo padrão de acumulação e regulação social, com 

características peculiares e diferenciadas do modo de produção até então vigente.  

O toyotismo, ou como alguns autores chamam de “terceira revolução 

Industrial”, conjuga uma nova forma de organizar o trabalho, a partir do avanço das 

novas tecnologias – informática, microeletrônica, robótica e etc. 

Para Antunes,  

 

o toyotismo é baseado em tecnologias de capital intensivas e 
poupadoras de mão-de-obra, os efeitos sobre a força de trabalho tem 
sido devastadores, caracterizando um processo de 
heterogeneização, fragmentação e complexificação da classe 
trabalhadora. Observa-se os fenômenos do aprofundamento do 
desemprego estrutural, da rápida destruição e reconstrução de 
habilidades, da perda salarial e do processo do poder sindical 
(ANTUNES apud BEHRING, 2000, p. 110)  

 

(...) expressa uma forma particular de expansão do capitalismo 
monopolista do Japão no pós-45, cujos traços principais são: 
produção flexível, existência de grupos ou equipes de trabalho 
utilizando-se crescentemente da micro-eletrônica e da produção 
informatizada. A produção é bastante heterogênea, os estoques são 
reduzidos e há forte processo de terceirização e precarização do 
trabalho (ANTUNES, 2003, p. 38) 

 

 Primeiramente, é relevante destacar que essas transformações no mundo do 

trabalho devem-se à necessidade do capital em controlar o movimento operário e a 

luta de classes, que produziu efeitos devastadores para a classe trabalhadora e o 

seu movimento sindical e operário, sendo este último, solapado e neutralizado por 

conjunturas externas. Sendo assim, essa nova forma de reestruturação produtiva 

busca a adesão de fundo dos trabalhadores, que, consequentemente, devem 

legitimar o projeto do capital.   

 Verifica-se também, uma produção muito vinculada à demanda, com o 

mínimo de estoques possíveis. Com um mercado saturado e cada vez mais exigente 

e segmentado de forte concorrência, surge a produção flexível com produtos 

diferenciados, bem acabados e baratos. Enquanto no fordismo, a empresa 
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concentrava cerca de 75% da produção; no toyotismo, somente 25% é produzido na 

empresa matriz, transferindo a terceiros grande parte da produção. 

 Com a introdução de inovação tecnológica, tem-se a “produção enxuta”, o que 

acarreta grandes ondas de desemprego. Para a questão do desemprego, a resposta 

neoliberal é a flexibilização: livre dos encargos sociais e trabalhistas, os empresários 

poderiam empregar mais já que seriam reduzidos os custos da contratação. Verifica-

se que esta afirmação é uma falácia, pois com essa nova ordem, o que se constata 

é o aumento do abismo entre capitalistas e os que vivem do trabalho, caracterizado 

pelo elevado índice de desemprego estrutural. 

 Há dois tipos de desemprego que os estudiosos se referem para analisar as 

taxas de desemprego de um determinado país. Quem explicita bem essa questão é 

o sociólogo Anthony Giddens ao diferenciar o desemprego ocasional do desemprego 

estrutural: 

 

Um deles, o desemprego ocasional, por vezes designado como 
“desemprego temporário”, refere-se à entrada e saída habitual, por 
um curto período, de indivíduos no mercado de trabalho, por razões 
como a mudança de emprego, a procura de uma ocupação após a 
licenciatura ou um período de saúde débil. Em contrapartida, 
entende-se por desemprego estrutural a falta de emprego resultante 
de mudanças estruturais na economia, e não de circunstâncias que 
afetam os indivíduos. (GIDDENS, 2001, p. 411) 

   

Verifica-se que o desemprego estrutural é recorrente devido às vicissitudes 

engendradas na base e estrutura da vida econômica com suas transformações no 

modo de produção e reprodução da vida em sociedade. Assim sendo, as mudanças 

na reestruturação no mundo do trabalho têm ocasionado um alto índice das taxas de 

desemprego, principalmente a partir da década de 1990: a taxa de desemprego, que 

era de 4,03% em agosto de 1991, chega a 7,80% em agosto de 1998. Nos primeiros 

oito meses de 2000, a taxa é, em média, de 7,65% (PNAD – IBGE. Disponível em: 

<www.ibge.gov.br>. Acesso em 23/07/11 às 12:00). 

Destarte, com a reestruturação produtiva, há mudanças no mundo do 

trabalho, criando-se novas profissões e banindo-se outras que existiam 

anteriormente, pois, entramos na “era da informática”, da robótica.  Como 

lembramos alhures, a indústria reduz o número da força de trabalho, pois agora o 

que faziam cinco, seis ou até mais operários, apenas um realiza a mesma operação, 
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é o advento da tecnologia, aumentando, com isso o exército industrial de reserva, 

provocando a grande exploração da mão de obra na indústria. 

Sobre o exército industrial de reserva, Marx relata em sua obra “O Capital” 

sobre como é o processo de constituição de uma massa de trabalhadores ociosa e 

funcional para o sistema:  

 

À medida que se implementam inovações técnicas poupadoras de 
mão-de-obra, tais ou quais contingentes de operários são lançados 
no desemprego, em que se mantêm por certo tempo, até quando a 
própria acumulação do capital requeira maior quantidade de força de 
trabalho e dê origem a novos empregos. Assim, a própria dinâmica 
do capitalismo atua no sentido de criar uma superpopulação relativa 
flutuante ou exército industrial de reserva. (MARX, 1996, p. 41) 
 

 
Sobre sua funcionalidade para a acumulação de riquezas para o capital, Marx 

também explicita que: 

 
o exército industrial de reserva representa elemento estrutural 
indispensável ao modo de produção capitalista e daí sua incessante 
reconstituição mediante introdução de inovações técnicas, o que 
torna essa reconstituição independente do crescimento vegetativo da 
população. O exército industrial de reserva funciona como regulador 
do nível geral de salários, impedindo que se eleve acima do valor da 
força de trabalho ou, se possível e de preferência, situando-o abaixo 
desse valor. Outra função do exército industrial de reserva consiste 
em colocar à disposição do capital a mão-de-obra suplementar de 
que carece nos momentos de brusca expansão produtiva, por motivo 
de abertura de novos mercados, de ingresso na fase de auge do 
ciclo econômico etc. (MARX, 1996, p. 41- 42) 

 

Desde os tempos da acumulação primitiva do capital, o sistema burguês 

necessita de trabalhadores livres no mercado, como foi visto anteriormente, para 

fazer funcionar a dinâmica capitalista através da expropriação da força de trabalho 

humana. Mas o capitalista nunca absorveu toda a mão de obra de que necessitasse 

e que se encontra no mercado, sempre havendo trabalhadores sobrantes. Essa 

parte ociosa da classe dominada é estratégica para a acumulação do capital e o 

rebaixamento dos salários dos trabalhadores ativos. “Quanto maiores a riqueza 

social, o capital em funcionamento (...) portanto também a grandeza absoluta do 

proletariado e a força produtiva de seu trabalho, tanto maior o exército industrial de 

reserva” (MARX, 196, p. 274).  
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A cada renovação de invento tecnológico poupador de mão de obra, esse 

exército industrial de reserva é exacerbado e intensifica-se a quantidade de 

trabalhadores que lhe fazem parte. “(...) Cria-se assim, sistematicamente, um 

exército industrial de reserva sempre disponível, durante parte do ano dizimado por 

um trabalho forçado desumano, enquanto durante outra parte está na miséria por 

falta de trabalho” (MARX, 1996, p.108).  

Os trabalhadores informais – mais especificamente os vendedores 

ambulantes - estão situados neste universo de trabalhadores que não estão 

inseridos no mercado formal de trabalho, ou porque não conseguem, ou porque já 

desistiram de tentar procurar emprego, mas que estão disponíveis para qualquer 

momento serem capturados pelo mercado formal de trabalho pelo movimento do 

capital. Desse modo, se tornam funcionais ao sistema à medida que colaboram para 

o rebaixamento do nível de salários dos trabalhadores formais, configurando como 

componente do “exército industrial de reserva”. 

 Atualmente com ampla expulsão da classe trabalhadora dos postos de 

trabalho, observa-se a introdução da mesma em trabalhos precarizados e informal, 

totalmente desprovida de proteção social. Formando, assim, entre a classe 

trabalhadora, alguns segmentos de classes – trabalhadores precarizados, 

trabalhadores qualificados para o mercado de trabalho, entre outros segmentos. 

Para esses trabalhadores sobrantes resta a subcontratação com condições 

aviltantes para o mesmo. 

 Assim, segundo Gournet,  

 

(...) o toyotismo é uma resposta à crise do fordismo nos anos 
70. Ao invés do trabalho desqualificado, o operário torna-se 
polivalente. Ao invés da linha individualizada, ele se integra em 
uma equipe. Ao invés de produzir veículos em massa para 
pessoas que não conhece, ele fabrica um elemento para 
‘satisfação’ da equipe que está na seqüência da sua linha (...) 
Em síntese, com o toyotismo, parece desaparecer o trabalho 
repetitivo, ultra simples, desmotivante e embrutecedor. 
Finalmente, estamos na fase do enriquecimento das tarefas, da 
satisfação do consumidor, do controle de qualidade 
(GOURNET apud ANTUNES, 2003, p. 36-37) 

.  

Observa-se também, a eliminação entre o trabalhador que executa e o que 

elabora, pois a partir de agora todos os trabalhadores são chamados para participar 
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dos assuntos da empresa “vestindo a camisa” e tendo participação nos lucros da 

mesma. 

 Fala-se em qualidade das condições de vida do trabalhador, inserido numa 

lógica perversa onde na verdade busca-se a maior produtividade e rentabilidade, 

visando o lucro e mais-valia extraída do trabalhador. Cria o trabalhador polivalente e 

multifuncional, por exemplo, operando com capacidade de até cinco máquinas 

simultaneamente, como consequência do enxugamento do quadro de pessoal das 

empresas.   

Apesar de todos os esforços proferidos pelos neoliberais para a alavancada 

na economia mundial, ele não consegue atingir seu objetivo principal, que é 

aumentar a produção e ampliar as taxas de crescimento econômico. Ao invés disso, 

nota-se uma financeirização, favorecendo um crescimento especulativo da economia 

e não o seu crescimento produtivo. Iamamoto retrata bem ao elucidar que  

 

(...) o aprofundamento das desigualdades sociais e ampliação 
do desemprego, atestam ser a proposta neoliberal vitoriosa ao 
apostar no mercado como a grande esfera reguladora das 
relações econômicas, cabendo aos indivíduos a 
responsabilidade de se virarem no mercado (IAMAMOTO, 
1999, p. 118) 
 

 

 Portanto, como lembramos alhures, o toyotismo é uma nova forma de 

produção que se manifesta, juntamente com o neoliberalismo na política, no dia a 

dia dos trabalhadores, o qual está sendo responsável pela queda no valor real dos 

salários e no custo unitário real da mão-de-obra, mesmo nos países centrais. 

 Porém, essas consequências no mundo do trabalho se evidenciam, segundo 

alguns autores, o fim do trabalho, mas na verdade o que ocorre é apenas a sua 

metamorfose. Mesmo porque o capitalista pode diminuir o trabalho vivo – força de 

trabalho – mas não eliminá-lo. Pode aumentar sua exploração e precarização, mas 

nunca extingui-lo. 

Antunes analisa a crise do mundo do trabalho a partir das transformações 

ocorridas na forma como o capital molda o seu modo de produção, bem como das 

principais mudanças na sua gerência. O modo de produção toyotista provoca um 

novo fenômeno na esfera do trabalho: o desemprego estrutural, quando 
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contingentes populacionais são descartáveis para o sistema e, que, portanto, são 

dispensáveis na esfera de produção, de circulação e de consumo do capital.  

Ainda segundo Antunes, paralelamente à tendência do desemprego 

estrutural, “há outra também extremamente significante, dada pela sub-

proletarização do trabalho, presente nas formas de trabalho precário, parcial, 

temporário, subcontratado, ‘terceirizado’ vinculados à ‘economia informal’”: 

 

(...)essas diversas categorias de trabalhadores têm em comum a 
precariedade do emprego e da remuneração; a desregulamentação 
das condições de trabalho em relação as normas legais vigentes ou 
acordadas e a conseqüente regressão dos direitos sociais, bem 
como a ausência de proteção e expressão sindicais, configurando 
uma tendência à individualização extrema da relação salarial (BIHR  
apud ANTUNES, 2003, p. 52)  

 

Juntamente com essas transformações, a classe trabalhadora se fragmenta, 

heterogeneiza e se complexifica ainda mais sua estrutura, formando uma enorme 

massa de trabalhadores que são aviltados em seu ambiente de trabalho; e outro 

contingente de trabalhadores que são mais escassos e que demandam mais 

qualificação, ou seja, há um enorme abismo entre trabalhadores qualificados e os 

desqualificados. Neste sentido: 

 

Criou-se, de um lado, em escala minoritária, o trabalhador 
polivalente e multifuncional da era informacional, capaz de operar 
máquinas com controle numérico e de, por vezes, exercitar com 
mais intensidade sua dimensão mais intelectual. E, de outro lado, há 
uma massa de trabalhadores precarizados, sem qualificação, que 
hoje está presenciando as formas de part-time, emprego temporário 
parcial, ou então vivenciando o desemprego estrutural. (ANTUNES, 
1999, p. 25)     

 

 Essas mutações criaram, “uma classe trabalhadora dividida entre 

trabalhadores qualificados e desqualificados, do mercado formal e informal” 

(ANTUNES, 1999, p. 25). Uma das alternativas encontradas pelo trabalhador 

desempregado e fora do mercado formal de trabalho é a informalidade, a qual se 

caracteriza pela precarização mais alarmante em seu meio de trabalho.  

 

O entendimento do trabalho informal pode ser associado à criação e 
recriação de atividades tradicionais paralelamente às formas flexíveis 
de trabalho, em consonância com o processo dinâmico e 
contraditório de acumulação do capital. Apesar de por vezes 
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apresentarem uma nova roupagem, essas relações em geral mantêm 
os graus de subordinação do trabalho ao capital, inserindo os 
indivíduos em condições precárias de trabalho e desprotegidas. 
(DUARTE, 2006 p. 30) 

  

 Destarte, as transformações ocorridas no mundo do trabalho trouxeram 

grandes mudanças para a vida social. Com a ideia de extinguir as crises cíclicas do 

capitalismo, o que se constata é a não efetivação de seu intento, uma vez que, em 

pleno século XXI, estamos outra vez mergulhados em outra crise, que não sabemos 

qual o desfecho, embora haja várias indagações a respeito. Fala-se até mesmo no 

retorno de um novo Welfare State. 

Outro aspecto relevante a destacar é que a lógica capitalista se movimenta, 

segundo Marx, através da exploração da extração da mais valia do trabalhador, que 

não tem outro recurso a não ser vender sua força de trabalho; e que, sem o mesmo, 

não há a obtenção do lucro para a manutenção do sistema. “O capitalismo produz 

seus próprios coveiros”, ou seja, a exploração demasiada da força de trabalho, que 

esse modo de produção capitalista engedra, com suas características perversas e 

degradantes, provoca o esgotamento do seu único meio de sobrevivência: a força de 

trabalho, ou a “sua galinha dos ovos de ouro”. 

 Portanto, o que foi exposto e analisado neste capítulo foram as 

transformações no modo de produção capitalista advindas de crises constantes e 

cíclicas que são endógenas ao seu próprio sistema. A última crise que provocou 

profundas alterações no mundo do trabalho destaca-se pela arte estratégica do 

capitalismo de se camuflar, sem alterar seu conteúdo primordial que é a extração da 

mais-valia da força de trabalho, ou seja, reforma e dá um novo viés ao modo de 

produção sem modificar a ordem e estrutura societal burguesa.  

 Passemos para um ponto com maior recorte do objeto estudado, localizado 

no município de Rio das Ostras – trabalhadores informais integrantes do “Programa 

Renda Alternativa” -, com apreensões particulares da realidade social que cerca 

esses trabalhadores, para assim entender a totalidade social através do exercício da 

mediação num movimento dialético do micro para o macro, correlacionando 

aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, geracionais, etc.  
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CAPÍTULO 3 - PROGRAMA RENDA ALTERNATIVA 

 

“Aqui nós matamos um leão por dia, minha filha.  

Eu luto, diariamente, pelo meu sustento e de minha família” 

(Depoimento de um dos entrevistados pela pesquisa) 

 

Há uma centralidade produtiva de figuras sociais 

cujas dimensões produtivas não dependem mais 

da inserção na relação salarial central. 

(COCCO apud LAZZARATO & NEGRI, 2001, p.21) 

 

 

 

“Esse tal de ‘Renda Alternativa’ tinha que ter outro nome. Devia se chamar 

‘Renda Básica’, pois eu dependo disso, dona”. Fala intrigante de um dos 

entrevistados selecionados para a pesquisa que fazem parte do Programa Renda 

Alternativa. Ao desnudar o que está por trás dessas palavras, vêm à tona novos 

significado e implicação sobre o próprio conceito e objetivo do Programa Renda 

Alternativa, não sendo mais uma alternativa para o sujeito que ingressa no 

programa, mas uma solução para a sobrevivência e reprodução social. A fala do 

entrevistado trás à tona a reflexão da centralidade do trabalho informal na e para a 

sociedade contemporânea, problematizando seus rebatimentos para o cotidiano de 

sujeitos que não tem outra forma de subsistência, pois sua força de trabalho não 

encontra mais espaço no modo de produção capitalista de ser. Abordar essas e 

outras características do Programa Renda Alternativa é a tarefa primordial deste 

capítulo.  

  

 

3.1 – Rio das Ostras: limites e possibilidades23 

 

 De acordo com relatos de viajantes, no século XVI, mais precisamente em 

1575, o território que hoje se encontra Rio das Ostras, recebia seus primeiros 

habitantes das colônias. Habitado, primeiramente, por índios Tamoios e Goitacazes 

                                                 
23

 Grande parte da história do município de Rio das Ostras foi retirada do site da prefeitura. Cf.: 
www.riodasostras.rj.gov.br. 
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e localizado entre Cabo Frio e Cabo de São Tomé, essas terras foram doadas, em 

1534, pelo rei de Portugal Dom João III, a Pero de Góes.  

Rio Leripe era o nome dado ao município, que significa molusco ou pedra 

grande. Pertencente às sesmarias, essas terras também foram doadas pelo capitão 

Mor Governador Martim Corrrêa de Sá, em 1630, aos jesuítas, sendo delimitada por 

dois marcos de pedra, em Itapebussus e na barreta do Rio Leripe, com o símbolo do 

Colégio dos Jesuítas. No processo de ocupação do território, disputas entre os 

goitacazes, ao norte, e os tamoios, ao sul, fizeram emergir no cenário novas 

alianças políticas entre ambos.  

Como quase toda cidade brasileira, seu crescimento gestou-se nas cercanias 

de uma Igreja. Assim como a região era rota de tropeiros e comerciantes que 

circulavam para Macaé e a campos dos Goytacazes, também foi palco de outro tipo 

de rota e entreposto obrigatório: a do tráfico de escravos entre Macaé e Cabo Frio24.            

A base econômica da região até meados do século XX era basicamente a 

pesca, sendo essa região conhecida como “Terra dos Peixes”.  Rio das Ostras em 

10 de abril de 1992 se emancipou de Casimiro de Abreu. Com seu crescimento 

populacional e econômico, fundamentalmente a partir da década de 1970 com a 

implementação da Petrobrás, a cidade conseguiu sua emancipação político-

administrativa.  

Localizado entre os polos de desenvolvimento, ao sul turístico-comercial 

(Região dos Lagos) e ao norte petrolífero canavieiro (Campos/Macaé), Rio das 

Ostras é um atrativo turístico e econômico absorvendo pessoas de todos os lugares.  

 
 
Rio das Ostras está entre as cidades que mais cresce no Estado do 
Rio de Janeiro. O resultado do Censo de 2010, realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), indica que o 
município conta com 105.757 habitantes. Em 10 anos, a população 
teve um aumento de mais de 69.000 pessoas. Entretanto, não é só a 
população que cresce na cidade, o desemprego também. (Diário 
da Costa do Sol. Disponível em: www.diarodacostadosol.com. 
Acesso em 01/08/11 às 20:00) (grifo do autor). 

 

 Desde a chegada da Petrobrás na região verifica-se um crescimento 

populacional vertiginoso da cidade, cerca de 10% ao ano, com 95% da população 

riostrense vivendo em área urbana, sendo intensificado nos últimos anos, como 

                                                 
24

 Relatos oficias da época da escravidão por autoridades que neles se envolveram podem ser 
examinadas no livro de Eduardo Fonseca Júnior.(FONSECA, 2004).  
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pode ser verificado no gráfico 01. A taxa de desemprego indica que, pelo Censo 

2000, 15% da População Economicamente Ativa (PEA) estavam sem trabalho.  

 
 

Gráfico 01 – Dados Populacionais de Rio das Ostras 

Fonte: www.riodasostras.rj.gov.br 

 

Pesquisas realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pelo 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), relatam que ocorreu 

mais demissão do que admissão nos primeiros meses de 2011. Seria errôneo 

explicar o aumento do desemprego na região apenas pelo elevado índice 

populacional, sem aprofundarmos na análise do contexto micro e macro-social que 

aconteceu no Brasil desde a década de 1990, fundamentalmente diante de 

mudanças econômicas, sociais, políticas, culturais que se fortaleceram com a 

reestruturação produtiva do capital.  

Enquanto cidade que mais cresce no estado do Rio de Janeiro, Rio das 

Ostras não progrediu de um modo qualitativo – ou em qualidade de vida, como 

anunciam o marketing público que se estende por toda a cidade -, mas cresceu 

quantitativamente, provocando um “inchaço” no município que demandam serviços 

públicos e postos de trabalho na mesma proporção que o crescimento populacional, 

e de acordo com a realidade social, não foi atendido de forma igualitária. 

Parca qualificação profissional, juntamente com as fragmentadas políticas 

compensatórias de assistência social é apontada como as causas do desemprego, 

como num relato intrigante de uma autoridade local sobre o tema feito a um 

periódico de um dos jornais da região e que merece nossa atenção e 

problematização: 
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A falta de equilíbrio entre as políticas de assistência social e de 
qualificação profissional resultaram em graves problemas sociais 
como postos de trabalho que não são ocupados por falta de mão de 
obra qualificada, e o aumento do número de trabalhadores informais 

na cidade. (Disponível em: www.deputadosabino.com.br. Acesso 

em: 01/08/11 às 16:35) 
 
 

Ao indagar sobre o alto índice de desemprego no município, a autoridade 

local faz uma interpretação equivocada, ao vincular postos de trabalho que não 

estão sendo ocupados devido à baixa qualificação profissional de seus munícipes, o 

qual geraria trabalhadores informais e seu aumento crescente. Entende-se que por 

mais qualificado que seja a força de trabalho, não há absorção suficiente desse 

contingente de trabalhadores que são “excluídos”25 do novo modo de gerir a 

produção devido a tantos motivos evidenciados no capítulo dois deste estudo, quais 

sejam, introdução e intensificação das forças produtivas – revolução tecnológica, 

microeletrônica, robótica, informatização, etc. - que expulsam milhares de 

trabalhadores dos postos de trabalho, sendo que somente um homem poderá, 

simultaneamente, operar e manipular várias máquinas – denominado de  trabalhador 

polivalente26. 

A otimização das forças produtivas, “devido à cooperação, à progressiva 

divisão técnica do trabalho, à aplicação de maquinaria, à aplicação do 

desenvolvimento científico e tecnológico no processo produtivo” (IAMAMOTO, 2007, 

p. 53) provoca um aumento na composição orgânica do capital. Em outras palavras: 

com a introdução de novas tecnologias há uma concentração maior de produtividade 

e capital e, consequentemente, maiores gastos empregados nos meios de produção 

                                                 
25

 O termo “excluído” entre aspas explica-se pelo fato de que a classe trabalhadora carrega a 
exclusão em seus “ombros”, isto é, a classe que vive do trabalho já é excluída do processo de 
distribuição da riqueza socialmente produzida por eles mesmos. E que, portanto, independente da 
inserção no trabalho informal ou formal, o mesmo se caracteriza como sendo excluído pelo sistema 
do capital devido não receber o fruto de seu trabalho, sendo que os mesmos é quem produzem a 
riqueza social. Iamamoto retrata que “o apelo à exclusão indica a necessidade de compreensão de 
uma antiga questão: a das desigualdades sociais fruto da exploração do trabalho, um dos aspectos 
da crise da sociedade de classes. Ele supõe a insuficiência da teoria das classes, diluindo a figura da 
classe trabalhadora na do excluído, que não é um sujeito de destino, destituído da possibilidade de 
fazer história” (IAMAMOTO, 2008, p. 166) 
26

 Importante esclarecer aqui que as consequências do processo de crise do capital não estão 
relativizadas pela intensificação das forças produtivas, mas que o movimento do capital e sua 
dinâmica de se renovar a cada ciclo recessivo geram o uso intensivo de tecnologias, isto é, o que 
alavanca a forças produtivas nesse sistema é o movimento do capital, o problema não são as novas 
tecnologias e sim o uso delas. 

http://www.deputadosabino.com.br/
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do que na compra de força de trabalho, expelindo trabalhadores que são 

desnecessários para o capital.  

Conforme Iamamoto,  

 

O trabalho é, pois, potenciado, isto é, verifica-se um aumento de 
produtividade social de trabalho: uma quantidade menor de trabalho 
é capaz de criar uma maior quantidade de produtos. Com isso se 
reduz o tempo de trabalho socialmente necessário para a reprodução 
da força de trabalho, ampliando-se o tempo de trabalho que é 
entregue gratuitamente ao capitalista. E o mundo da mais-valia 
relativa (IAMAMOTO, 2007, p. 54). 

 

 As consequências desse processo são amparadas pela elevação nas taxas 

de desemprego e elevação nas taxas do trabalho informal. “Entre 1992 e 1999, a 

taxa de desemprego aumentou de 7,2 para 10,4, uma elevação próxima a 50%; e a 

participação do trabalho autônomo de 14,4% para 15,7% um incremento ao redor de 

10%” (DEDECCA, 2003, p. 119).  

Apesar de opiniões e desdobramentos equivocados a respeito da crise do 

capital e da onda de desemprego desencadeado pelo sistema, Dedecca (2003) traz 

apontamos interessantes referentes à política econômica adotada no pós-1970: 

 

O seu caráter crescentemente financeiro exigiu a liberação de 
recursos da sociedade para a remuneração do processo de 
endividamento interno e externo por ela causado. Em condições de 
baixo crescimento, como ocorrido nos anos 1990, o aumento da 
financeirização da economia exigiu que algum segmento da 
sociedade disponibilizasse os recursos necessários para o processo. 
Foram aqueles que dependem do trabalho para viver que forneceram 
esses fundos, seja através da transferência líquida de recursos, seja 
através da redução das oportunidades de trabalho oferecidas pela 
estrutura econômica (DEDECCA, 2003, p. 111).   

 

 O autor aponta o aumento da desigualdade social como resultado desse 

processo, sendo que as famílias com renda mais elevada não foram tão afetadas 

quanto às de baixa renda, repercutindo no abismo cada vez mais largo existente 

entre capital e trabalho. 
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3.2 - Programa Renda Alternativa 

 

O município de Rio das Ostras regulamenta atualmente as atividades de 

vendedores ambulantes e afins através da Lei Nº 1091, de 10 de Outubro de 2006, 

que “dispõe sobre o comércio ambulante, eventual e feirante e revoga Lei nº 

122/1994”27. Pretende-se com isso uma maior fiscalização e controle desse ramo de 

atividade na cidade, dividindo, assim, a área urbana em 04 (quatro) setores28.  

Apesar da “legalidade”29 do trabalho informal em Rio das Ostras, é relevante 

destacar que essa atividade se faz presente no município desde um período muito 

maior, precedendo à data de sua regulamentação. E que a cada ano vem 

aumentando vertiginosamente o número de vendedores ambulantes no município, 

revelando com isso que as mudanças do mundo do trabalho também se fazem 

presentes em Rio das Ostras.  

O município de Rio das Ostras, por ser um atrativo econômico e turístico, 

sempre recebeu pessoas de variados lugares com expectativas de melhor qualidade 

de vida, trabalho, educação, etc., o que não significa que a absorção dessa força de 

trabalho sobrante ocorreu de fato e/ou ocorreu de forma imediata. Diante desse 

episódio incorreu na cidade um fenômeno ímpar: um quantitativo enorme de sujeitos 

não conseguem angariar seu emprego desejado, nem tão pouco efetivar seu “sonho 

americano”30. A solução encontrada para muitos se esbarra, ou na dependência das 

políticas públicas compensatórias de assistência social, ou no ingresso ao trabalho 

informal, seja através de “bicos” e/ou empregos temporários, seja através da 

inserção no ramo da atividade de vendedor ambulante, barraqueiro ou camelô31.  

                                                 
27

 Segue em anexo 05 a Lei nº 1091 de 2006 e em anexo 06 a Lei nº 122 de 1994, que foi revogada.  
28

 Atualmente, no setor I tem-se 34 vendedores ambulantes, o setor II conta com 362, o setor III com 
255 e o setor IV com 11, totalizando 662 trabalhadores informais cadastrados. Todos os vendedores 
ambulantes de cada setor se distribuem em ramos de atividade, como por exemplo, no setor II, 
contam com 24 vendedores de pipoca, 03 de brinquedos infláveis, 40 de bebidas, 18 de churrasco, 
22 de água de coco, 90 de picolé, 2 de algodão doce, 21 de doces, 28 de artesanato, 5 de churros, 
21 de milho verde, e assim por diante 
29

 Legalidade negada no sentido de garantias de direitos sociais e/ou trabalhistas, mas no objetivo de 
regulamentação e organização da atividade informal através de registro/cadastro dos trabalhadores 
vendedores ambulantes e/ou camelôs à Coordenadoria Municipal de Fiscalização e Licenciamento 
(COMFIS) incluindo pagamento de tributos para a prática da atividade no território municipal.  
30

 A menção ao termo “sonho americano” se faz analogicamente. O termo utilizado refere-se ao que 
ocorre em países periféricos ao qual uma carga ideológica espraia-se ao senso comum das pessoas 
que acreditam na absorção completa dessa força de trabalho pelo mercado dos países centrais e/ou 
desenvolvidos. 
31

 Cabe aqui uma breve distinção entre esses três termos - vendedor ambulante, camelô e 
barraqueiro. O camelô geralmente vende suas mercadorias em uma barraca ou ponto fixo; já o 
vendedor ambulante vende com certa mobilidade e circulação pelas ruas oferecendo suas 
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Segundo relatos de alguns trabalhadores informais entrevistados32, ser 

vendedor ambulante em Rio das Ostras há alguns anos atrás era mais vantajoso, 

pois o número de trabalhadores era infinitamente menor se comparado com o 

quantitativo original atualmente, com isso reduzia a concorrência entre vendedores 

de mesma mercadoria, o que acarretava maior rentabilidade. 

 

Ah! Vendedor era um aqui e outro acolá, por isso antigamente 
vendia. Era bom, porque a gente vendia muita coisa, depois é que 
veio esses outros vendedor. Aí ficou difícil pra gente, né. A renda 
caiu muito, por causa que tinha muita gente pra vender e pouca pra 
comprar. (Depoimento de um dos entrevistados). 

 

A ausência de fiscalização e regulamentação também foi apontada como 

característica do trabalho na época, não sendo necessário, pois o número de 

vendedores era reduzido, o que não causava tanta atenção por parte do poder 

público local.  

 

Antes não tinha nada disso. Assim, a “postura” sempre existiu na 
cidade, mas a fiscalização mesmo, tudo organizadinho como você vê 
aí era difícil. Hoje a gente tem que pagar pra trabalhar. Antes, como 
eles (fiscalização) conhecia a gente, já sabia quem era os vendedor, 
nem implicava. Agora a história é diferente! (relato de um dos 
entrevistados) 

 

Quando se pergunta a respeito das principais mudanças ocorridas que 

consideram importantes e que afetaram o trabalho do vendedor ambulante em Rio 

das Ostras, as respostas quase sempre são unânimes: o crescimento da cidade. 

Para eles, há uma correlação inscrita entre o crescimento da cidade e o aumento do 

número de vendedores ambulantes.  

 

A cada ano a cidade recebe muitos turistas e muitos deles não 
retornam para casa e acabam ficando aqui, aumentando o número 
de moradores na cidade. A cidade cresceu muito e aí os vendedor 
vem de tudo quanto é lugar. Por isso que hoje tá cheio de vendedor 
prá dá e vender. (Depoimento) 

                                                                                                                                                         
mercadorias aos transeuntes; e o barraqueiro tem uma peculiaridade de montar sua tenda - 
normalmente são barracas de restaurante – em festas grandes e/ou exposições das cidades.  
32

 Através desses trabalhadores que foram entrevistados foi possível um resgate histórico do trabalho 
informal em Rio das Ostras. Procurei os trabalhadores mais antigos na região – geralmente 30 anos 
de trabalho - para efetivar o objetivo principal deste trabalho. 
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É preciso ter um pouco de cuidado ao analisar essa correlação de forma tão 

direta como os próprios vendedores ambulantes põe a respeito do assunto. 

Desmistificar essa falsa consciência e desvelar o que está por detrás dessa relação 

faz-se imprescindível para não cairmos em armadilhas, e com isso apreender a 

essência do processo através da mediação. Essas mudanças ocorridas na cidade 

não escapam ao paradigma e reflexo da reestruturação produtiva. Como numa 

totalidade inscrita em complexos de complexos, Rio das Ostras está inserido num 

contexto societal nacional e internacional que implica rebatimentos para sua área 

econômico-social local.  

O que se observa nas entranhas desse processo foi o que Pochmann 

denominou de “desassalariamento”, isto é, uma queda vertiginosa no nível de 

empregos com registro. Fundamentalmente se registra esse contexto a partir da 

década de 1990, não obstante em períodos posteriores, paralelamente ocorre o 

aumento populacional da cidade provocado pela atração de pessoas em busca de 

seu El Dourado.  

 

Em relação aos anos 90, os sinais de desestruturação do mercado 
de trabalho se mostram mais evidentes. Em cada dez ocupações 
geradas entre 1989 e 1995, apenas duas eram assalariadas, ante 
oito não-assalariadas, sendo quase cinco de conta própria e três de 
ocupações sem remuneração. (...) Em 1989, o total de assalariados 
representava 64% da PEA e em 1995 havia passado para 58,2%, 
refletindo uma taxa negativa de variação média anual do emprego 
assalariado com registro (-1,4%) (POCHMANN, 1999, p. 75)  

 

Harvey explicita este processo ao analisar que a estrutura e disposição do 

mercado de trabalho em condição de acumulação flexível também se alteram 

constituindo-se por dois tipos principais de trabalhadores. O primeiro são os 

“empregados em tempo integral, condição permanente e posição essencial para o 

futuro de longo prazo da organização” que compõem o grupo do “centro”. Para 

esses trabalhadores, que são a gerência e o cérebro do capital, há maior 

probabilidade de segurança no emprego, como vantagens salariais, benefícios e 

promoções garantidos pelo próprio capital e leis respectivas, sendo constituída por 

um grupo seleto e de número reduzido. O segundo grupo de trabalhadores, que 

compõem a chamada “periferia” abrange dois subgrupos. Trabalhadores também em 

tempo integral, o primeiro subgrupo possui “habilidades facilmente disponíveis no 

mercado de trabalho, como pessoal de do setor financeiro, secretárias, pessoal das 
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áreas de trabalho rotineiro e de trabalho manual menos especializado”. Com 

constante rotatividade no mercado de trabalho, as oportunidades deste subgrupo 

tendem a serem reduzidas se comparadas com o grupo do “centro”. O segundo 

subgrupo da “periferia” é composto por um número cada vez maior de trabalhadores 

caracterizados por empregos “em tempo parcial, empregados casuais, pessoal em 

contrato por tempo determinado, temporários, subcontratação e treinandos com 

subsídio público tendo ainda menos segurança de emprego do que o primeiro grupo 

periférico” (Institute of Personal Management (1986): Flexible Patters of work apud 

HARVEY, 2001, p. 144). 

Essa conseqüência na estrutura da contratação das indústrias abre caminhos 

“para a formação e pequenos negócios” como dos trabalhadores autônomos e 

informais, não sendo tratados mais como coadjuvantes do sistema produtivo, mas 

sim como protagonistas de um mercado cada vez mais em expansão, indicando o 

“surgimento de novas estratégias de sobrevivência para os desempregados ou 

pessoas totalmente discriminadas” (HARVEY, 2001, p. 145) 

Particularmente no município de Rio das Ostras, a Lei nº 1091 de 10 de 

outubro de 2006 regulamenta sobre o comércio ambulante33, eventual34 e feirante35 

e podem-se observar algumas diferenças e peculiaridades em relação à Lei nº 122 

de 12 de dezembro de 1994 que foi revogada pela primeira. Na Lei 1091 além da 

disposição sobre o comércio ambulante e eventual, acrescenta-se a regulamentação 

do comércio feirante.  

A Coordenadoria Municipal de Fiscalização e Licenciamento – COMFIS – foi 

criada em 2006 no mesmo ano da nova lei de regulamentação: Lei 1091, passando 

o comércio ambulante, eventual e feirante a ser fiscalizado e organizado por tal 

Coordenadoria.  

Na Lei 122 de 12/12/94, de acordo com o artigo 7º “o exercício de comércio 

ambulante ou eventual dependerá de autorização expedida pelo Chefe do Poder 

Executivo”, enquanto que na Lei 1091 de 10/10/06 há certo avanço em relação à 

                                                 
33

 Considera-se comércio ambulante o exercício habitual de compra e venda a varejo, de pequenas 
mercadorias e/ou serviços, por conta própria, em vias e logradouros públicos. (artigo 1º da Lei 
1091/2006) 
34

 Considera-se comércio eventual o exercício de compra e venda a varejo, de pequenas mercadorias  
e/ou serviços, por conta própria, em vias e logradouros públicos previamente definidos, 
especialmente por ocasião de exposições, festas e feiras. (artigo 3º da Lei 1091/2006) 
35

 Considera-se atividade feirante aquela exercida, individualmente ou não, de forma habitual, nas 
feiras livres permanentes instaladas em locais previamente determinados pelo Poder Público 
Municipal (artigo 11º da Lei 1091/2006) 
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autorização para regulamentação, pois no artigo 4ª rege que “o pedido inicial de 

Autorização para o comércio ambulante e eventual será feito através de 

Requerimento à COFIMS”. Apesar dessa desvinculação com o Poder Executivo para 

angariar licença no Programa Renda Alternativa, o que se verifica, na maioria das 

vezes, que a lei se torna “letra morta”, por ocorrer grandes dificuldades para a 

liberação de autorização de ingresso no Programa. Portanto, o sujeito, mediante 

troca de favores, aciona para práticas clientelistas para obter tal objetivo.  

Empecilho injustificável, pois o que se verifica são vários entraves perante a 

máquina burocrática do poder estatal. Segundo anexo único do último Decreto36 

expedido pelo Poder Executivo, o número total de vagas disponíveis para 

liberalização de autorização para ingressar no comércio ambulante, eventual e ou 

feirante em Rio das Ostras é de 750 vagas, ou seja, o município pode liberar até 750 

licenças para tal atividade.  

Mas quando se analisa os dados que foram apurados perante o COFIMS, os 

mesmos são insuficientes, pois, de acordo com tabela37 real do quantitativo de 

ambulantes ativos, o número verdadeiro de licenças totaliza em 662. Segundo a 

COFIMS, não estão mais sendo liberadas novas licenças por motivo de ausência de 

uniformes, pois seu uso é obrigatório. A justificativa perpassa pela ausência do 

restante do pagamento para a empresa que foi licitada para a confecção dos 

uniformes. Percebe-se a morosidade do aparelho estatal em fazer cumprir o que 

determina a lei, devido até mesmo à ausência de verbas públicas para a 

manutenção regulatória do Programa. A questão se agrava ainda mais ao averiguar 

que a lista de processos para liberação de autorização de licenças é gigantesca, o 

que reforça o descaso pelo poder público em solucionar questões práticas que 

beneficiariam tantos trabalhadores que anseiam pelo direito de ingressarem no 

trabalho informal como forma de reprodução em sociedade.  

Assim sendo, para obter licença no Programa Renda Alternativa somente por 

via forçosa através da entrada de processo no Ministério Público, ou através de 

forma clientelista, solicitando diretamente para o prefeito ou para algum vereador do 

poder legislativo. 

                                                 
36

 Segue em anexo 07 xérox do Diário Oficial de Rio das Ostras que publicou o Decreto nº 230/2010 
de 23 de Dezembro de 2010 ao altera o Decreto nº 030/2007, que dispõe sobre o comércio 
ambulante, eventual e feirante. 
37

 Segue em anexo 08, Tabela do Quantitativo de Ambulantes Ativos divididos por atividade e setor 
de acordo com dados extraídos da COFIMS.  
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Um recadastramento é realizado a cada ano para os que já estão inscritos no 

programa, com prazo e limite determinados, sendo que a renovação só será 

concedida mediante o pagamento das taxas e multas previstas no Código Tributário 

Municipal (parágrafo único, artigo 24) que variam de R$ 30,00 a R$ 100,0, 

dependendo da gravidade da infração. O não-recadastramento implica em perda da 

licença, sendo recuperada somente através de recurso a órgão competente.   

As taxas são pagas por semestre, sendo que estão isentos deste pagamento, 

os portadores de necessidades especiais, as pessoas com idade superior a 65 

(sessenta e cinco) anos, mas que comprove renda inferior a 2 salários mínimos e os 

menores, autorizados pelo Conselho Municipal de Proteção à Criança ao 

Adolescente (artigo 29).  

A Fiscalização dos trabalhadores informais antes da Lei 1091/2006 era 

realizada pela Secretaria de Saúde e Assistência Social, de Fazenda e de Turismo, 

sendo agora coordenado, regulamentado e fiscalizado por órgão competente: 

COFIMS – Coordenadoria Municipal de Fiscalização e Licenciamento. 

Em parceria com a Secretaria de Turismo, está sendo promovido o Curso 

Facilitador de Turismo. Esse curso objetiva a capacitação dos trabalhadores 

informais que estão inscritos no Programa Renda Alternativa na área de turismo com 

reunião uma vez por semana. O trabalhador que ingressar no curso recebe uma 

bolsa auxílio no valor de R$ 250,00 para prestar informações dos pontos turísticos 

da cidade aos turistas que necessitarem. Como contrapartida para o recebimento da 

ajuda de custo, o trabalhador informal deve ter presença assídua nas aulas.  

Abstraindo do valor irrisório da bolsa auxílio que o trabalhador informal recebe, o 

curso contribui para a valorização deste tipo de trabalho na medida em que o 

capacita para alguma formação, apesar de o número de entrevistados que 

responderam à pergunta referente à participação em curso de qualificação e/ou 

capacitação serem não muito elevada – cerca de 65%.  

 

 

3.3 - A Pesquisa de Campo  

 

A Pesquisa de Campo, como proposto pelo Projeto de Pesquisa realizado 

previamente, foi realizado através de entrevistas aos trabalhadores informais do 

“Programa Renda Alternativa”. Primeiramente uma amostra de 20 entrevistas do 
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levantamento do perfil sócio-econômico dos trabalhadores e 03 entrevistas do 

resgate histórico dos trabalhadores informais em Rio das ostras foi realizada. Logo 

após foi feito 01 entrevista com o presidente da Associação Riostrense dos 

Trabalhadores Informais – ARTI – através de questionário previamente estabelecido, 

sendo realizada a mesma após as reuniões da associação, podendo também nesse 

ínterim absorver como funciona a dinâmica das reuniões e as falas dos atores 

envolvidos, no caso dos próprios trabalhadores informais integrantes da ARTI. 

 Segundo gráfico 2, a divisão das mercadorias vendidas pelos trabalhadores 

entrevistados estão dispostas da seguinte maneira: 

 

Gráfico 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os trabalhadores informais, mais especificamente os vendedores ambulantes, 

se caracterizam pela venda de uma diversidade de mercadorias, desde alimentos, 

utensílios para o lar, objetos pessoais, artigos para entretenimento, lazer, etc. 

Utilizando-se de artifícios como a publicidade para a venda das mercadorias, o 

trabalhador informal objetiva a conquista de seus clientes através da fala, sinais, 

letreiros, legendas entre outros, sempre de forma inusitada para atrair o máximo de 

clientes possíveis. Como se observa no gráfico 2, a variedade de mercadorias foi 

contemplada de forma mais equitativa possível para a apreensão da realidade social 

que cerca esses trabalhadores.  
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20%

65%

10%
5%

casal casal com 
filhos

casal com 
netos

chefe com 
filhos

Componente Familiar
Média de componentes cada casa: 04

Sendo uma percentagem considerável dos entrevistados do sexo feminino, 

cerca de 45%, a maioria ao declarar sobre a posição que representa na família, não 

hesitou em responder que se ocupa como chefe de família, ocupando 80% dos 

entrevistados, revelando que a questão de gênero perpassa este tipo de atividade  e 

que as mulheres estão presentes no encargo e suprimento de suas famílias. Apesar 

do componente familiar - gráfico 3 - entre os trabalhadores entrevistados 

prevalecerem ente casais com filhos – cerca de 65% -, verifica-se que o gênero 

feminino é uma peça fundamental na renda familiar, sendo, muitas das vezes, o 

provedor com maior ou único rendimento familiar.  

 

                                                Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questão racial também se mostra presente entre os trabalhadores informais 

ao verificar que metade (50%) dos entrevistados se considera de cor negra, sendo 

que o restante, 15% se considera de cor parda e 35% de cor branca. Essa herança 

histórico-racial do trabalhador informal se verifica conforme análise apresentada no 

capítulo 01. Primeiramente através dos “escravos de ganho”, sendo intensificadas 

suas atividades após a abolição da escravatura. Os escravos ganharam somente 

sua liberdade, sem amparo social por parte do estado, e então ingressam nas 

atividades informais como forma de subsistência.  

Ao perguntar sobre as vantagens que esse tipo de trabalho proporciona, 

alguns trabalhadores relataram a ausência de “patrão” para ser mandado, cobrado 

ou pressionado. Sobre a ilusão da transformação do trabalhador em ser seu próprio 
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patrão, Tavares analisa esse processo como necessário para a adesão e persuasão 

da classe trabalhadora ao novo movimento do capital: 

 

Mas as práticas capitalistas não se sustentam apenas pela coação. 
Elas precisam de legitimidade social, intelectual e moral. Por isso, 
não basta criar mecanismos que dissimulem a extração do 
sobretrabalho e a conseqüente contradição capital-trabalho. Ao se 
propagar a pequena e a microempresa e outras formas de trabalho 
supostamente autônomos, subjaz a idéia de que o trabalho 
assalariado tende a ser abolido. Ora, se acaba o sistema 
assalariado, mas prevalece a sociedade de mercado, em que a única 
mercadoria que o trabalhador tem para vender é a força de trabalho, 
e não se quer decretar a sua morte, é preciso que se lhe ofereça 
uma alternativa que pareça melhor do que trabalhar para o capital. 
Nesse sentido, instaura-se um conjunto de valores associados ao 
desejo da ordem social. Oferece-se a possibilidade de trabalhadores 
serem transformados em patrões, não necessariamente em 
capitalistas (TAVARES, 2004, p. 21) 

 

O trabalhador autônomo, assim como qualquer microempresa ou outra 

instituição de mercado do gênero, está sujeito às vicissitudes do mercado capitalista 

mundial. Sabemos que a complexidade do mercado do modo de produção 

capitalista é cada vez mais acentuada, com novas formas de inserção de 

mercadorias no circuito da produção, com rebatimentos no aspecto financeiro da 

economia (junção do mercado industrial e bancário). Esse complexo de complexos 

faz com que o trabalhador autônomo esteja à deriva das flutuações de mercado, não 

estando tão livre e autônomo quanto pensa.  Portanto, a retórica de “ser seu próprio 

patrão” perpassa por mecanismos internos e externos que influenciam o verdadeiro 

papel do trabalhador autônomo: ser funcional ao sistema capitalista num objetivo 

maior, qual seja, minimizar custos de produção com a finalidade de otimizar o 

crescimento da extração de mais-valia. E essa otimização dos custos de produção é 

feita através da desregulamentação da economia, seja através do “aumento do 

desemprego crônico, da precariedade das relações de trabalho, das exigências de 

contenção salarial, da chamada ‘flexibilidade’ das condições e relações de trabalho, 

além do desmonte dos sistemas de proteção social.” (IAMAMOTO, 2008, p. 111).    

Uma das vantagens que mais se acentuou foi referente à flexibilidade do 

horário para trabalhar, podendo ir trabalhar a qualquer hora ou até mesmo optar em 

não ir trabalhar. Percebe-se certo fetiche em relação a isso, pois se optar por não 

trabalhar, o vendedor não tem renda, pois não vende as mercadorias. Ao perguntar 
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sobre a dependência financeira neste tipo de trabalho, a maioria esmagadora – 90% 

- respondeu que depende do trabalho informal, desmistificando tal “liberdade” do 

horário flexível, ficando o trabalhador na dependência total das vendas enquanto 

vendedor ambulante.  

 

O bom desse trabalho é que você faz seu horário. Se quiser vir de 
manhã, eu venho se não eu venho à tarde e assim por diante. O dia 
que vende bastante se quiser, eu não venho no outro dia. (Relato de 
um dos entrevistados) 

 

O relacionamento com o público, a oportunidade de realizar novas amizades 

e o gosto pelo que faz foram apontados como vantagens do trabalho informal. O 

vendedor ambulante é um trabalhador que lida com o público em geral e necessita 

de artimanhas e estratégias para conquistá-lo. Essa conformidade com o tipo de 

trabalho pode ser averiguado ao constatar que 94% dos entrevistados não estão 

atualmente procurando outro tipo de trabalho, como emprego com carteira assinada, 

por exemplo.  

 

A gente pra ficar nesse negócio de vendedor ambulante tem que 
gostar. Eu adoro a rua, as pessoas indo e vindo, as amizades que eu 
acabo fazendo com as pessoas. Pra mim é um prazer. O dia que eu 
não venho trabalhar na rua, eu sinto falta. 
 
A rua é o meu lar. Não consigo ficar mais em casa sem trabalhar. Já 
acostumei com esse tipo de trabalho, com o público que trabalho. 
Pra mim é prazer com trabalho junto.  
 

   

A renda elevada que este tipo de atividade proporciona, apontado como 

vantagem do trabalho informal, pode ser aferida conforme gráfico 5. De acordo 

esses fatores, a incidência de retorno ao trabalho formal se mostra esvaziada devido 

às vantagens oferecidas por este tipo de atividade, como mostra o gráfico 4. Mas 

esses mesmos benefícios se relativizam ao desnudar as desvantagens e malefícios 

que este tipo de trabalho proporciona para o trabalhador.      
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                                                            Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em contrapartida as desvantagens, em maior quantidade que as vantagens, 

somam-se à insegurança no trabalho relativa às vicissitudes que o vendedor 

ambulante enfrenta por ser um trabalhador de rua, tais como roubo. O trabalhador 

na dependência da fiscalização, apesar de haver a legalidade e/ou regularização 

para o trabalho, os fiscais demandam o local, horário e etc. para a venda das 

mercadorias dos vendedores. De acordo com o Decreto nº 230/2010, “o exercício da 

atividade só será autorizado quando obedecido à distância mínima de 20 metros do 

comércio concorrente estabelecido”.  

A dependência de agentes externos como os fenômenos naturais - clima 

tempo – estão entre as desvantagens, pois devido à ocorrência da venda das 

mercadorias serem a “céu aberto”, principalmente em vias públicas com a maior 

circulação possível de transeuntes, os mesmos esperam ansiosamente que os dias 

de trabalho estejam com o clima favorável, do contrário não há vendas, e 

consequentemente, não há renda naquele dia. 

 

O dia que é ruim para as vendas é quando chove, tem dia que o 
tempo tá tão feio que nem dá pra trabalha. Ah, aí danô tudo. A gente 
fica torcendo pro tempo melhorar ou amanhecer pelo menos 
nublado, mas sem chuva. Já pensei em até trocar de mercadoria 
quando chove, e até vender guarda-chuvas. Vendedor tem que 
dançar conforme a música, não é mesmo! (Depoimento de vendedor 
ambulante) 
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Outra desvantagem apontada são que os dias de trabalho, na maioria das 

vezes, acontecem em horário reverso da maioria - finais de semana e feriados, 

quando ocorrem as melhores vendas. Observa-se uma contradição neste ponto, 

pois os que relataram esta desvantagem também comentaram do horário flexível 

como uma vantagem para este tipo de trabalho. Desmistifica-se o primeiro 

argumento pelo segundo, pois na realidade os horários flexíveis, para a maioria dos 

vendedores, se tornam uma ilusão, pois os mesmos são quase que obrigados a 

trabalharem em finais de semana e feriados quando a movimentação para as 

vendas são maiores, não sendo os dias de trabalho tão flexíveis quanto parecem.   

Instabilidade no valor da renda mensal, em face do turismo ser o foco da 

cidade, ocorre na região o fenômeno da alta e baixa temporada, em alguns casos, a 

renda diverge drasticamente de uma estação para outra, dificultando a base de 

cálculo para a renda mensal como pode ser observado no gráfico 5.  

      Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se no gráfico 5 que a renda de grande parte dos vendedores -  cerca 

de 40% - é de 3 a 4 salários mínimos, considerada bem elevada se comparado com 

alguns trabalhos formais com profissões de “status” na sociedade atual. Não 

desprezando também que 50% dos trabalhadores tem renda de 1 a 2 salários 

míninos, considerando uma boa remuneração atualmente se comparado com o nível 

de escolaridade – gráfico 6 - da maioria dos trabalhadores informais e o nível de 

escolaridade exigido pelo mercado de trabalho. Justifica-se assim, a permanência 
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prolongada dos indivíduos nesta modalidade de trabalho, onde se averigua no 

gráfico 7, ao qual 60% dos trabalhadores tem mais de 10 anos nesse tipo de 

atividade.  

 

            Gráfico 6                                                            Gráfico 7 

  

 

Perseguição do poder público é apontada como outra desvantagem. Quando 

se refere ao poder público, quer dizer a fiscalização feita pelos fiscais do COFIMS, 

dos quais muitos trabalhadores reclamam de uma postura desrespeitosa, com 

posturas até agressivas e marginais, em certas ocasiões. 

 

Eles (Fiscalização) vêm e dizem o que a gente tem que fazer, sem 
nenhuma consideração das condições que a gente tá. Eles mandam 
que local devemos ficar, como devemos ficar, se podemos trabalhar 
aqui e acolá. Ás vezes diz uma vez e pronto temos que obedecer, 
senão é multa na certa. São raros os que vêm com educação e 
conversa legal com a gente.  

 

 

Desgaste físico, emocional e psicológico muito grande, enquanto 

desvantagem, devido às longas horas trabalhadas e parcos dias de lazer ou folga, 

conforme demonstra os gráficos 8 e 9,  e com sobre-carga de peso das mercadorias 

para transportar, o que intensifica o ritmo de trabalho e provoca possíveis problemas 

de saúde, como lesões na coluna, etc 
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       Gráfico 8                                                             Gráfico 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ausência dos direitos sociais e trabalhistas é o mais relatado entre as 

desvantagens deste tipo de trabalho. Um exemplo disso é quando o trabalhador está 

doente, pois não tem como trabalhar, e, consequentemente, não há renda. Sem 

qualquer direito trabalhista formal, o trabalhador se sujeita às intempéries da vida na 

informalidade. Salvo raríssimos casos em que o trabalhador contribui para 

aposentadoria, seja privada ou pública, via INSS, conforme gráfico 10.  

 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cenário histórico dos direitos sociais e trabalhistas das políticas públicas 

brasileiras, fundamentalmente direcionadas à saúde, previdência e assistência 

social, nem sempre ou quase em nenhum momento, privilegiou a camada de 

trabalhadores informais. Antes da promulgação da Constituição de 1988, os 

indivíduos excluídos do mercado formal de trabalho se viam perante uma via de mão 

5%
10%

25%

40%

20%

Horas semanais 
trabalhadas

20h/s 30 h/s 40 h/s 50 h/s mais de 50 h/s

2 dias
25%

1 dia
45%

nenhum 
dia
30%

Dias de folga semanal



77 
 

dupla: além da privação de melhores condições de trabalho associados ao registro 

em carteira, a exclusão da cobertura médico-hospitalar, relegado nesta época à 

mercê da assistência ofertada pelas Santas Casas de Misericórdia, disputando o 

parco atendimento aos pobres e indigentes, sob forma de caridade e filantropia. 

A conjuntura social desse segmento vislumbra maiores oportunidades com os 

direitos garantidos pela Seguridade Social38 a partir da constituição de 1988. Assim, 

a saúde e a assistência social são os direitos sociais com maior alcance de 

acessibilidade desses trabalhadores – conforme demonstra gráfico 11 -, sendo a 

previdência social ainda em regime de seguro social, ou seja, mediante contribuição 

pecuniária em contrapartida do usufruto do benefício. 

 

                                                         Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As consequências do processo de reestruturação produtiva são sentidas ao 

averiguar o gráfico 12 onde 80% dos entrevistados já trabalharam com carteira 

assinada no processo formal de trabalho. “A indústria passou a desempregar 

intensamente, mas os outros setores urbanos não geraram empregos suficientes 

para acolher os redundantes da reestruturação industrial” (CARDOSO, 2003, p. 

260).  

                                                 
38

 A Seguridade Social é composta pelo tripé: saúde – assistência – previdência. A saúde é uma 
política pública universal, a assistência social é um direito de quem dela necessitar e a previdência é 
um direito para os que contribuem. Em tempos de crise do capital, Mota problematiza em que 
contexto se insere a seguridade social nas últimas décadas, que “significa discuti-la no contexto das 
medidas de enfrentamento da crise que, invariavelmente passam por reestruturações na base 
produtiva, pela desvalorização da força de trabalho e pelo redirecionamento dos mecanismos de 
regulação estatal. De igual modo, significa reconhecer que as conseqüências objetivas dessas 
iniciativas visando o enfrentamento da crise apontam para a penalização dos trabalhadores, 
principalmente porque implicam desemprego, redução dos salários e cortes de despesas com 
seguridade social (MOTA, 2011, p. 42) 
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Harvey denomina esse momento de transformações econômicas capitalistas 

de “acumulação flexível”, na qual expulsam trabalhadores do mercado formal de 

trabalho e que possui características contrárias à rigidez do fordismo. Para o autor, 

 

Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 
Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente 
novos, novas maneiras de fornecimento de serviços financeiros, 
novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de 
inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação 
flexível envolve rápidas mudanças dos padrões de desenvolvimento 
desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, 
criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no chamado 
“setor de serviços”, bem como conjuntos industriais completamente 
novos em regiões até então subdesenvolvidas (HARVEY, 2001, p. 
140) 

 

As consequências desse novo modelo de organização da economia 

capitalista esbarram nos liames entre capital e trabalho.  “A acumulação flexível 

parece implicar níveis relativamente altos de ‘desemprego estrutural’, rápida 

destruição e reconstrução de habilidades, ganhos modestos de salários reais e o 

retrocesso do poder sindical” (HARVEY, 2001, p. 141).  

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao abordar questões referentes a algum tipo de organização entre os 

trabalhadores informais, a maioria deles identificou a Associação Riostrense de 

Trabalhadores Informais – ARTI. Como o fortalecimento dos sindicatos depende de 

ampla massa de operários no processo produtivo formal, e com essa nova 
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configuração da classe trabalhadora, rearranja-se o formato das organizações das 

classes subalternas, vide, por exemplo, a Associação Riostrense dos Trabalhadores 

Informais (ARTI) que apesar de não se configurar como sindicato constitui uma nova 

forma de organização dos destituídos do processo formal de trabalho: os 

trabalhadores informais. Harvey destaca que  

 

nelas a consciência de classe já não deriva da relação entre capital e 
trabalho, passando para um terreno muito mais confuso dos conflitos 
interfamiliares e das lutas pelo poder num sistema de parentescos ou 
semelhantes a um clã que contenha relações sociais 
hierarquicamente ordenadas (HARVEY, 2001, p. 145-146). 

 

Constata-se essa prerrogativa ao averiguar a dependência geracional deste 

tipo de trabalho. Como nos ofícios artesanais de séculos passados, que eram 

passados de pai para filho, de modo semelhante o trabalho informal é perpassado 

entre os membros de uma mesma família, como consta o gráfico 13. As novas 

gerações estão inseridas numa sociedade cuja relação trabalhista é desprovida de 

qualquer vínculo salarial formal, caracterizada por uma fragilidade na oferta de 

empregos, não vislumbrando alternativa a não ser o trabalho informal. Fato também 

constatado ao relacionar a idade dos trabalhadores – gráfico 14 - inseridos neste 

tipo de trabalho, ao qual a grande maioria, cerca de 55%, estão em idade ativa e 

produtiva para o mercado de trabalho, demonstrando que algo está errado neste 

sistema, não sendo capaz de absorver essa mão de obra excedente. 

       Gráfico 13                                                               Gráfico 14 

 

 

 



80 
 

 

Uma associação se caracteriza por compor o grupo de pessoas jurídicas  - 

associação civil de direito privado - sem fins lucrativos, segundo Simões, 

 

Em seu conceito amplo, são uniões de pessoas físicas, jurídicas ou 
ambas, organizadas segundo seus estatutos, com finalidade de 
atingirem a satisfação de certos interesses sociais não lucrativos, 
sejam eles sindicais, religiosos, cooperativistas, políticos, partidários, 
filantrópicos, assistenciais, esportivos, artísticos, científicos, 
habitacionais, de pesquisa ou outros. (SIMÕES, 2009, p. 397 – 398 
apud art. 5º, XVIII a XXI CF e arts. 53 a 61 e 2031 CC) 

 

“As associações organizam-se por meio de estatutos, que prevêem os seus 

órgãos dirigentes ou executivos e órgãos deliberativos, dentre os quais ressalta a 

assembléia geral dos sócios” (SIMÕES, 2009, p. 398 – 399). A ARTI teve seu 

estatuto39 aprovado em 24 de abril de 2006, tendo como presidente André Luis 

Gomes Inácio. Inicialmente a associação surgiu da necessidade de uma maior 

organização entre os trabalhadores informais por amplas reivindicações da categoria 

e diante da pressão e apreensão intensificada da fiscalização por mercadorias, na 

ocasião por restrição da venda de bebidas alcoólicas.  

Conforme o mesmo autor, as associações podem ser classificadas em 

fechadas, aquelas que são voltadas seus objetivos à satisfação de seus filiados; e 

abertas são aquelas em que visem satisfazer interesses mais gerais do público ou 

parcelas da população, em situações específicas. Estas últimas são denominadas 

de interesse público. A ARTI se caracteriza por ser uma associação “fechada’, pois 

preserva os interesses dos trabalhadores informais, tanto associados quanto não 

associados, mas também objetivam interesses de outras categorias de 

trabalhadores informais, como os catadores de papelão, de latinha, isto é, 

trabalhadores que trabalham com material reciclável.  

A Associação Riostrense de Trabalhadores Informais é conhecida pela 

maioria dos trabalhadores informais conforme demonstra o gráfico 15. Dos que a 

conhecem, ao perguntar sobre as expectativas referentes à associação, muitos 

explanaram suas principais reclamações:  

 

                                                 
39

 Segue em anexo 09, o Estatuto da Associação Riostrense dos Trabalhadores Informais – ARTI – 
Associação Civil de Direito Privado sem fins econômicos.  
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Essa associação é só fachada, não luta pelos desejos e melhoria dos 
trabalhadores. Tanto é que tá o mesmo presidente desde a criação, 
não muda, é sempre o mesmo pessoal na diretoria.  
 
 
A associação que eu conheço é poder de manobra de politicagem. 
Por exemplo, quando tem barracas para serem liberadas pela 
fiscalização para alguma festa específica, a associação sorteia entre 
eles próprio. (Depoimento de uma das entrevistadas). 
 
 

 Percebe-se com isso que a associação possui parca legitimidade perante os 

trabalhadores informais, devido a vários motivos explicitados pelos próprios 

trabalhadores, dentre eles destacam-se: a ausência de gestão democrática, pois 

desde sempre é a mesma diretoria desde a criação da associação; jogo político 

envolvido nas decisões da associação, sendo cooptado pelo poder do governo local, 

muita das vezes visando fins lucrativos.  

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao assistir as reuniões da ARTI durante três encontros, a primeira apreensão 

é de um grupo que discute por ações pontuais relacionados a determinados 

assuntos, como por exemplo, a 3ª Festa da Associação que acontece no mês de 

outubro. Assuntos como distribuição das barracas, organização do vento, etc. O 

evento contou com grande parceria da prefeitura através da estrutura organizacional 

e alguns cantores.  
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A ARTI se centraliza praticamente no presidente da associação, não sendo as 

ações descentralizadas para maior otimização e agilidade das ações. Sendo 

verificados, quando à procura da associação, muitos tinham como referência a 

“associação do André”, sendo o mesmo simbolizado como ponto de apoio da 

associação, como sendo sua e não da coletividade, dos trabalhadores informais. 

Ao indagar sobre essa centralização no nome do presidente, o mesmo 

respondeu, 

 

O que acontece aqui é o seguinte: eu já tentei organizar a 
associação de outra forma, tendo inclusive uma diretoria bem 
atuante, mas isso foi logo no começo que a ARTI foi instalada, sendo 
que durante algum tempo o pessoal desanimou, o que fez com que o 
número de participantes nas reuniões diminuísse muito. (Depoimento 
do Andre – presidente da ARTI). 

 

 Atualmente as reuniões da ARTI são todas às quartas-feiras à noite, e as 

reuniões acontece, por enquanto, na casa de um dos associados, não tendo sede 

própria. As reuniões contam em torno de 15 a 30 pessoas; número insignificante se 

comparadas com as primeiras reuniões da associação que, segundo o presidente, 

conseguiu juntar cerca de 120 pessoas. Na gênese da associação, foram cerca de 

350 associados filiados à ARTI, sendo que apenas 30 ou 40 pessoas contribuíam 

fielmente.  

A centralidade do poder nas mãos de um único presidente também é sentida 

quando se averigua que desde a criação da associação não se teve outra eleição 

para a diretoria, não tendo oportunidade de ser montada chapa concorrente. Ao 

indagar sobre o lema que uma associação traz consigo que é a gestão democrática 

e porque até o presente momento isso não ocorreu na ARTI, o presidente fez o 

seguinte apontamento:  

 

Ninguém nunca quis montar chapa concorrente, não sei por que. 
Tenho um palpite: talvez o dia em que a associação gerar lucros e ter 
um capital de giro, apareça pessoas que queiram tomar a frente e 
montar uma nova direção. Aqui eu estou para dirigir e organizar uma 
massa falida e excluída, que ninguém dá muita importância 
(depoimento do André – presidente da ARTI). 

 

Aqui a palavra “excluída” assume outra tonalidade. Para Castel (apud 

Iamamoto, 2008, 163) é “parte de um processo de ‘desestabilização da condição 
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salarial’ e da desagregação de proteções que foram progressivamente ligadas ao 

trabalho protegido e com status na ‘sociedade salarial’”. Na nova conjuntura histórica 

social, quando predominam políticas de cunho neoliberal, o apelo à exclusão 

significa o cerne “das desigualdades sociais fruto da exploração do trabalho, um dos 

aspectos da crise da sociedade de classes” (idem), destituindo assim a teoria das 

classes. 

Relevante também destacar que associação atualmente não recebe subsídio 

mensal de seus associados, mas que recebia taxas mensais. O motivo de não 

cobrar mais, segundo o presidente, é a presença de certas afirmativas falaciosas e 

desagradáveis a respeito das finanças da associação. Então a partir disso, o 

mesmo, juntamente em assembléia, preferiram não mais cobrar taxas mensais para 

adesão na associação.  

Percebe-se certa proximidade da associação com o governo local através do 

poder legislativo seja através de subsídios, seja através de estruturas em eventos, 

como no caso mencionado da 3ª Festa da ARTI. O presidente sugeriu até que o 

próprio governo destinasse porcentagem da anuidade da fiscalização do COMFIS 

paga pelos trabalhadores informais para manutenção da associação. 

 Além da perda de autonomia que a ARTI apresenta com certas atitudes, 

como a referida acima, percebe-se a ausência de conhecimento da lei quanto a esse 

respeito, pois as associações não podem – ou pelo menos não deveriam ter - 

vínculo fiscal de anuidades com o poder estatal, sendo sua manutenção e 

arrecadação de total responsabilidade de seus idealizadores.  

Há a pretensão, após a 3ª Festa promovida pela associação, de se alugar 

uma casa como sede da ARTI, sendo mantido por doações, ou por eventos, rifas, 

bingo, etc. que a própria associação irá promover. Devido a esses parcos recursos 

que a associação gera, a mesma não apresenta apoio financeiro ou mesmo jurídico, 

caso o associado necessite. A necessidade desse espaço é primordial para a 

identificação, promoção e visibilidade da associação, tanto perante a sociedade, 

quanto perante o governo local. Atualmente as reuniões da ARTI são realizadas na 

casa de um dos associados.  

As principais demandas trazidas pelos trabalhadores são em geral a forma 

com que o fiscal aborda os trabalhadores, sempre exigindo novos requisitos para a 

venda das mercadorias, exigências tais como tamanho da barraca, proibição de 

certos produtos, uniforme inadequado, etc. Quando querem reivindicar algo, a ARTI 
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a faz de forma fragmentada, aglomerando alguns associados que se identificam com 

a causa e marcam reunião ora com o prefeito, ora com vereador para que possam 

resolver os problemas levados. Na maioria das vezes, de acordo com o presidente, 

as reclamações são anotadas pela autoridade local, mas não solucionadas; e 

quando tem uma reivindicação reconhecida, sempre é através de muito esforço de 

idas e vindas e acordos com as autoridades locais. 

A ARTI não articula de forma organizada e/ou coletiva as suas reivindicações 

ou demandas perante o governo local ou fiscalizações, por isso quase sempre não 

são atendidas. Há um desgaste devido à ínfima mobilização coletiva dos 

trabalhadores informais. Mas algumas conquistas foram implementadas devido 

pressões da associação, como o Projeto Facilitador de Turismo mencionado no item 

3.2. A liberação para a venda da cerveja em lata também foi outra melhoria que a 

associação conquistou, pois antes o vendedor ambulante não poderia vender 

qualquer espécie de bebida que contenha álcool. A divisão dos ambulantes por setor 

na cidade - setorização – foi uma conquista da ARTI, implementada através da Lei 

1091/2006. A fixação dos carrinhos dos vendedores de água de coco foi conquistada 

pela ARTI, segundo o argumento da fidelização dos clientes, devido a marcação de 

pontos e a dificuldade de locomoção com o carrinho e com o material que é pesado, 

no caso específico, o coco. A diminuição da taxa semestral cobrada pelo COFIMS 

foi outra demanda levada pela ARTI ao governo local que foi atendida.  

A ARTI mantém parcerias com algumas organizações da sociedade civil 

como o Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras – CEPRO – que é 

um projeto de cidadania, educação e cultura que assiste aos cidadãos, 

principalmente do bairro Âncora. Possui parceria com a Instituição beneficente 

Pestalozzi que acolhe, educa, presta assistência e integra pessoas com deficiência e 

sociedade. 

Nas reuniões que participei foi reforçada a importância da coletividade do 

grupo, desmistificando o interesse individual com a finalidade de almejar o interesse 

coletivo, intensificando assim o pertencimento de grupo da categoria dos 

trabalhadores informais.  

A associação apresenta projetos futuros que desenvolvam as atividades 

informais na região, como o Mercado Alternativo Comercial de Rio das Ostras – 

MACRO. Com o objetivo de concentrar as atividades informais num local, como num 

grande mercadão com exposições de artesanato, praça de alimentação, roupas e 
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acessórios, hortifruti, etc.. Agregado ao grande mercadão estaria uma cooperativa 

de objetos (latinha, papelão, etc.) e alimentos recicláveis.  

Apesar dos equívocos cometidos em relação à organização e formas de 

articulação da ARTI, sendo muitas das vezes reivindicada de forma fragmentada, 

verifica-se que a mesma se insere em um espaço público necessário para melhorias 

da categoria em questão.  

Levando em consideração o aumento do trabalho informal, que se expressa 

nas variadas formas de inserção do trabalhador no mercado de trabalho sempre de 

forma flexibilizada e destituída de seus direitos trabalhistas, ao qual se alavanca 

acentuadamente nas últimas décadas, dados do IPEA, através do “Radar Social” 

adensa este quadro ao mostrar que  

 

Somados os empregados sem carteira assinada e os trabalhadores 
por conta própria, a participação desses segmentos no total da 
ocupação eleva-se para 45,5%, no mesmo ano, perfazendo o 
contingente da população economicamente ativa que se encontra na 
informalidade. O grupo de trabalhadores por conta própria, na sua 
absoluta maioria, encontra-se envolvido em atividades precárias, o 
que é atestado pelo não acesso aos benefícios da previdência: 
81,9% não contribuem para a previdência social na média nacional. 
(IPEA “Radar Social” apud Iamamoto, 2008, p. 153)   

 

Com esse novo perfil do trabalhador em finais do século XX e início do século 

XXI, configuram também as formas de organização do mesmo, não mais sindicatos 

com operários assalariados, mas organizações e associações que fazem ressurgir 

com demandas e anseios dos novos trabalhadores ditos “autônomos” que se 

inserem no mercado de trabalho, mas que não estão livres das “amarras” do modo 

de produção capitalista.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A velocidade com que a sociedade do capital se transforma, e 

consequentemente complexificam as relações sociais intrínsecas a ela é de uma 

magnitude e imensidão sem fim. Rebatimentos são sentidos em todos os aspectos 

da vida em sociedade, sejam nas relações econômicas, culturais, sociais, políticas, 

etc. Não seria diferente para o mundo do trabalho, especificamente para o trabalho 

informal. 

É impossível entender o universo do trabalho informal sem remetê-lo à sua 

origem e formação para compreender em que contexto histórico, político e 

econômico se gestam tal atividade. Assim a utilização deste tipo de atividade se faz 

desde tempos coloniais no Brasil, seja através dos mascates ou dos “escravos de 

ganho”.  

Tendo sua intensificação a partir da abolição da escravatura e do forte fluxo 

migratório que se intensifica, o Brasil adentra nas primeiras décadas do século XX 

com um slogan importado dos países centrais com a modernização e 

desenvolvimento, mas com resquícios de um país atrasado, denominado de “terceiro 

mundo”, e com grande parte de sua economia baseada na agro-exportação de base 

escravista, deixando de lado parcelas significativas da população da riqueza social 

produzida. 

Outra característica que teve rebatimentos para o início das atividades 

informais foi ampla segregação do espaço territorial urbano, que desde as reformas 

urbanísticas nos principais centros das metrópoles alijou o comércio ambulante 

como sendo de segundo plano. 

Mudanças desfavoráveis às atividades informais são trazidas à tona à medida 

que a informalidade passa de atividade primordial que abastecia as cidades com 

suas mercadorias num Brasil Colônia para atividades relegadas à marginalidade e 

como sinônimas de pobreza e sujeira promovidas por segmentos populacionais 

miseráveis. 

Atualmente, a informalidade apresenta contornos diferenciados, 

principalmente diante da reestruturação produtiva advinda da crise de 1970. O modo 

de acumulação flexível se configura num sincretismo de estratégias para a obtenção 

do lucro, mesclando mais-valia absoluta e relativa. Harvey (2001) ao fazer menção 



87 
 

às modalidades de acumulação capitalista mostra como uma forma de extração de 

mais-valia se nutre da outra. 

No final, com efeito, o que conta são o modo particular de combinação e de 

alimentação mutuadas estratégias absolutas e relativas. Curiosamente, o 

desenvolvimento de novas tecnologias gerou excedentes de força de trabalho que 

tornaram o retorno de estratégias absolutas de extração de mais-valia mais viável 

mesmo nos países capitalistas avançados (HARVEY, 2001, p. 175) 

O retorno de formas arcaicas de produção “bem como o enorme crescimento 

das práticas do ‘setor informal’ por todo o mundo capitalista avançado, representa de 

fato uma visão bem sombria da história supostamente progressista do capitalismo” 

(HARVEY, 2001, p. 178). 

No horizonte capitalista há uma submissão cada vez maior do homem à 

máquina, tornando-o seu apêndice. Essa lógica está no bojo das relações sociais 

capitalistas ao qual é o homem que tem que se adequar à máquina. A intensificação 

das forças produtivas ocorre, conforme Marx: 

 

Graças ao progresso da produtividade do trabalho social, quantidade 
sempre crescente de meios de produção pode ser mobilizada com 
um dispêndio progressivamente menor de força humana. Este 
enunciado é uma lei na sociedade capitalista, onde o instrumento de 
trabalho emprega o trabalhador, e não este ao instrumental (...) 
(MARX, 2002, p.748)  

 

Assim sendo, o modo de produção capitalista tem sua própria dinâmica, ao 

substituir de um modo cada vez mais intensivo, trabalho vivo por trabalho passado 

(leia-se trabalho morto), já que a máquina efetiva o trabalho de diversos homens ao 

mesmo tempo, sempre determinando o ritmo de trabalho do homem que opera a 

máquina. Esse princípio é construído para um resultado provável: produzir mais, em 

menos tempo e com o mínimo possível de custo em força de trabalho.  

Mas, interessante observar que todo esse procedimento não poderá eliminar 

jamais a força de trabalho do processo produtivo, visto que, como vimos alhures, é a 

única mercadoria que produz um valor excedente que é apropriado pelo capitalista. 

No demais, com todo o processo de reestruturação produtiva do capital 

observado nas últimas décadas, cabe aqui o esclarecimento de que o que se 

observa na esfera da produção é a diminuição drástica dos postos de trabalho em 

favorecimento da esfera da circulação e distribuição, tendo rebatimentos para a 
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classe operária através de desempregos em massa. Mas, antes de cair numa visão 

unilateral do processo histórico da sociedade burguesa, o desemprego estrutural se 

desponta tão somente com vários complexos determinantes em sua gênese e 

formação, sendo este apontado nesta pesquisa apenas um dos fatores. Portanto, 

todo esse processo é resultado das relações sociais de produção, de uma condição 

de produção especificamente capitalista, ou seja, da “subsunção real” do trabalho no 

capital. 

Para Marx (1985, p. 105), 

 

Na subsunção real ao capital (...) desenvolvem-se as forças 
produtivas sociais do trabalho e, graças ao trabalho em grande 
escala, chega-se à aplicação da ciência e da maquinaria à produção 
imediata. Por um lado, o modo de produção capitalista, que agora se 
estrutura como um modo de produção sui generis, origina uma forma 
modificada de produção material. Por outro lado, essa modificação 
da forma material constitui a base para o desenvolvimento da relação 
capitalista, cuja forma adequada corresponde, por conseqüência, a 
determinado grau de desenvolvimento alcançado pelas forças 
produtivas do trabalho.   

 

Isso significa dizer que a inserção da tecnologia através da ciência modifica a 

natureza se as condensando em maquinário, a qual substitui e subjuga a força de 

trabalho, fazendo com que o mesmo se torne supérfluo. (TRISTÃO, 2008, p. 8-9).  

Nas décadas de 1990 em diante vê-se em grande escala uma onda de 

privatizações das empresas estatais brasileiras, como um dos elementos das 

políticas neoliberais implantadas como ofensiva do avanço do capital em detrimento 

do trabalho. 

Laurell aponta como uma das características das políticas neoliberais,  

 

“a mercantilização dos próprios bens sociais. (...) Isso significa que 
os bens sociais estão submetidos à lógica do lucro, o que se opõe à 
do Estado social-democrata, onde o financiamento, produção e 
administração pertencem ao âmbito público-estatal e se subtraem 
assim à lógica do mercado.” (LAURELL, 1995: 155 – 156) 

 

Esse modelo de um novo liberalismo - neoliberalismo - significa um ataque 

frontal e sem precedentes a tudo que se refere ao “público”, retratando-o como se 

fosse ultrapassado ou arcaico demais para suportar a mudanças e vicissitudes do 

moderno Estado, que se baseia no privado. Em outras palavras, o discurso oficial 
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para a implementação da longa onda de reformas neoliberais era necessário, 

segundo os teóricos do capital, pois não suportava mais a política do suposto 

“Estado de Bem-Estar” que vigorava até então. 

Outra característica do neoliberalismo assinalada neste estudo é o combate 

incansável aos movimentos de organização dos trabalhadores, refiro-me, 

principalmente aos sindicatos. Conforme Oliveira, 

 

“(...) Trata-se de destruir a capacidade de luta e de organização que 
uma parte importante do sindicalismo brasileiro mostrou. Este é o 
programa neoliberal em sua maior letalidade: a destruição da 
esperança e a destruição das organizações sindicais, populares e 
de movimentos sociais que tiveram a capacidade de dar uma 
resposta à ideologia neoliberal no Brasil.” (OLIVEIRA, 1995: 28) 
 
 

  Como consequência, o neoliberalismo acampa todo o seu aparato ideológico 

sobre a sociedade civil como forma de aceitação, criando uma desmobilização dos 

sujeitos, uma cultura despolitizada. O neoliberalismo logrou aumentar o abismo da 

desigualdade social, devido suas políticas serem paliativas, e não tendo como foco a 

lógica dos direitos e nem da cidadania ampliada, mas a lógica do capital e do 

mercado como forma de gerir o sistema. “Tudo o que podemos dizer é que este é 

um movimento ideológico, em escala verdadeiramente mundial. Um corpo de 

doutrina coerente e auto-consciente (...).”(ANDERSON, 1995. p. 16) 

Toda essa conjuntura traz em sua bagagem rebatimentos para os que estão 

inseridos no trabalho informal. Uma das precarizações deste tipo de atividade 

apontadas na pesquisa e averiguada no cotidiano dos vendedores ambulantes de 

Rio das Ostras e que merece destaque primordial é a regressão dos direitos 

conquistados pelos trabalhadores ao longo de décadas anteriores. Beynon (2003), 

ao mencionar sobre a grande perda dos direitos trabalhistas a partir das medidas 

neoliberais, cita “três elementos de repressão”, isto é, três agentes que influenciaram 

na pressão pela perda de direitos dos trabalhadores: as corporações multinacionais, 

agências internacionais – FMI e o Estado-Nação.  

Na busca incessante por força de trabalho de baixíssimo custo, as 

corporações internacionais induzem e pressionam as organizações da classe 

trabalhadora a se sujeitarem por reduzido salário com a ameaça de se instalarem 

em outros lugares com enorme poder de barganha e com custo mais inferior no 

valor da força de trabalho e leis trabalhistas e ambientais mais amenas. Estratégia 
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que o capital incorpora para arrasar com os direitos trabalhistas tão duramente 

conquistados em épocas anteriores, com a finalidade de, ao diminuir o valor do 

salário, diminui consequentemente o custo da reprodução desse sujeito enquanto 

trabalhador, e que, ao contraponto disto eleva os rendimentos para o capital, ou 

seja, diminui o tempo gasto de trabalho pago, e eleva o tempo de trabalho não pago.  

Sobre os organismos internacionais e seu papel neste receituário de 

flexibilização dos direitos, Beynon explica sua finalidade: “em momentos de crise, ele 

tem mobilizado suporte financeiro e creditício. Mas, de forma crescente, essa ajuda 

tem sido parte de um pacote que compromete o Estado ajudado com a introdução 

de políticas monetárias ortodoxas” (BEYNON, 2003, p. 52). Constata-se que a 

intervenção do Fundo Monetário Internacional devastou economias de países 

inteiros, tendo maior repercussão nos países chamados de “capitalismo tardio”.  

Todos esses acontecimentos são amparados e incentivados por Estados40 

que abrem as “portas” de suas economias e mercados para acelerar e incentivar o 

progresso e desenvolvimento de suas comunidades. Mas na contramão desta 

aceitação destroem com direitos e organizações trabalhistas.  

Além da perda objetiva que o trabalho sofreu com as vicissitudes globais, 

tem-se um desmonte subjetivo do trabalhador, isto é, suas características e 

particularidades intrínsecas de seu modo de vida transformam-se de acordo com o 

inédito modelo de acumulação que se acirra, não se exaurindo do universo que o 

cerca: o burguês. As relações sociais que atravessam o dia-a-dia do comércio 

ambulante não é outra, senão relações mercantis alienantes que aviltam a 

percepção de mundo dos trabalhadores enquanto sujeitos inseridos numa lógica 

perversa que lhes extrai o máximo de sua energia para uma finalidade: a 

concentração social da riqueza nas mãos do capital. Os mesmos são acionados 

como ‘grandes vendedores para a circulação de mercadorias do capital’, cujo vínculo 

de dependência genealógica é perpassada e eternizada para seus descendentes, 

como forma de reprodução social da vida em sociedade.  

                                                 
40 Ao fazer menção à categoria de Estado, deve-se esclarecer que a concepção de Estado ampliado é 
adotada neste trabalho retratado por Antonio Gramsci, isto é, o estado enquanto espaço de disputa 
de poder. O Estado “integral” ou “ampliado” é formado na junção da sociedade política (coerção) com 
a sociedade civil (esfera de disputa da hegemonia e do consenso). De acordo com Gramsci, “Estado 
é todo o complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente na só justifica e 
mantém seu domínio, mas consegue o consenso ativo dos governados” (GRAMSCI, 2000 apud 
MONTAÑO & DURIGUETTO, 2011) 
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Entre as várias características apresentadas do trabalho informal nesta 

pesquisa, cabe concluir, pela virtude da inserção dos vendedores ambulantes em 

espaços urbanos municipais locais, hoje é quase inexistente a regulação de tal 

atividade em nível nacional, seja através de um programa ou projeto do governo 

federal que ampare legalmente este trabalho específico41 

Diante disso e com fundamento no que rege o artigo 30 da Constituição 

Federal42, fica a cargo de cada governo municipal regulamentar ou não as atividades 

do comércio ambulante. Como exposto no capítulo 03, Rio das Ostras tem sua 

regulamentação de lei aprovada para o comércio ambulante e feirante, apesar dos 

pós e contras da efetivação de tal lei.  

Um estudo comparativo pesquisando realidades diversas onde se insere 

diversos vendedores ambulantes foi realizado por Reginensi (2006)43. A autora 

compara vendedores ambulantes do Rio de Janeiro no Brasil e de Marselha na 

França e apresenta em sua pesquisa apontamentos interessantes sobre a origem 

desses vendedores ambulantes. De ambos os países, os vendedores “fazem parte 

de fluxos migratórios e formaram um grupo social particular cujas formas de inserção 

urbana são diversificadas” (REGINENSI, 2006, p. 200). 

                                                 
41

  Merece destaque incentivo do governo federal através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior que lança o “Empreendedor Individual, que é a pessoa que trabalha por conta 
própria e que se legaliza como pequeno empresário. Para ser um empreendedor individual, é 
necessário faturar no máximo até R$ 36.000,00 por ano, não ter participação em outra empresa como 
sócio ou titular e ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria. A 
Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, criou condições especiais para que o trabalhador 
conhecido como informal possa se tornar um Empreendedor Individual legalizado. Entre as vantagens 
oferecidas por essa lei está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o que 
facilitará a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. Além 
disso, o Empreendedor Individual será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento dos tributos 
federais (Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL). Pagará apenas o valor fixo mensal de R$ 28,25 
(comércio ou indústria) ou R$ 33,25 (prestação de serviços), que será destinado à Previdência Social 
e ao ICMS ou ao ISS. Essas quantias serão atualizadas anualmente, de acordo com o salário 
mínimo. Com essas contribuições, o Empreendedor Individual terá acesso a benefícios como auxílio 
maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros” (Disponível em 
<http://www.portaldoempreendedor.gov.br/modulos/entenda/oque.php>. Acesso em 03/11/11 às 
21:36) 
42

 O artigo 30 da Constituição Federal refere-se ao que compete aos municípios. Entre suas 
atribuições estão o de: “II - legislar sobre assuntos de interesse local; VIII – promover no que couber, 
adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano” (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, p. 26)  
43

 Para apreensão mais profícua do quadro comparativo entre os dois países cf.: REGINENSI, 
Caterine. Novo Olhar no mundo da globalização: experiências urbanas de vendedores ambulantes no 
Rio de Janeiro (Brasil) e em Marselha (França) e construção de um quadro de pesquisa comparativa. 
IN.: GOMES, M. De Fátima C. Marques (org.). Cidade, Transformações no Mundo do Trabalho e 
Políticas Públicas: a questão do comércio ambulante em tempos de globalização. Rio de Janeiro: 
DP&A: Faperj, 2006 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/modulos/entenda/oque.php
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As cidades brasileiras passaram por intenso processo de fluxos migratórios 

em vários períodos históricos que influenciaram a inserção dos imigrantes em 

atividades informais. Em Marselha grande parte dos vendedores é recém-chegada 

de origem africana ou asiática; no caso do Brasil, os vendedores originários são do 

nordeste, que por não se alocarem no mercado formal, se inseriram na 

informalidade. Rio das Ostras não foge muito desse cenário, devido principalmente 

por ser uma cidade turística, atraindo assim diversos aventureiros em busca de 

emprego, o que intensifica seu fluxo migratório local.  

 Em “Os sofrimentos do homem burguês”, Konder (2000) retrata vários 

aspectos da vida do homem burguês, isto é, do homem que vive no sistema burguês 

do capitalismo. Nas artes, nas religiões, na literatura, na vida urbana, na política, 

entre outras áreas da práxis social, são expostos e analisados, juntamente com as 

relações sociais intrínsecas na sociedade do homem burguês, com suas complexas 

formas de sociabilidade, bem como suas inerentes contradições.  

O homem burguês é por essência um homem da cidade, da vida urbana, pois 

sua origem vem do cotidiano agitado e frenético da cidade. Os burgos foram as 

primeiras cidades a se formarem em volta dos castelos medievais. A primeira cidade 

a urbanizar-se foi a Inglaterra. Poluição (sonora e ambiental), agitação, violência, 

medo, insegurança, tecnologia, indiferença, individualismo exacerbado, 

engarrafamentos, relações sociais enfraquecidas, maior abismo entre ricos e pobres, 

etc. A vida nas metrópoles é entrelaçada por características peculiares, suas 

contradições agudizam-se à medida que as relações sociais se complexificam, 

provocando um estranhamento maior entre as pessoas.  

A história é construída pela ação dos homens. Na sociedade capitalista 

burguesa, o efeito do mercado como dirigente da sociedade é a competição 

exacerbada. Competição tal que o individualismo fala mais alto e em bom tom. A 

noção de “comunidade” é esvaziada e perde terreno para o individualismo. Quando 

isso ocorre, a história para o homem burguês é sentida como ilusão, esvaziando, 

assim, as discussões coletivas.  

Além da poluição sonora, existentes nas grandes cidades burguesas, o 

homem burguês também convive com a poluição visual que impregna a vida do 

mesmo com letreiros luminosos e cartazes dos mais variados possíveis. É uma 

propaganda frenética que sinaliza o tipo de sociedade em que o homem burguês 

está inserido: a sociedade do consumo. São tantas informações expostas, que fica 
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quase impossível a sua total assimilação. Essa violência de informações e produtos 

que o mercado expõe gera um homem burguês consumista e ávido por produtos e 

mais produtos que lhe oferece certo prazer, nem que seja momentâneo. Exemplo 

dessa avidez por mais mercadorias é a indústria dos falsificados como mencionado 

anteriormente, que se caracterizam pela velocidade que é descartável os produtos a 

fim de fazer as mercadorias girarem no modo de produção capitalista.  

Portanto diante de tantas considerações acerca da vida do homem burguês, 

basta-nos uma pergunta: Como superar o homem burguês? Como superar uma 

sociedade irracional que produz, ao mesmo tempo, pessoas capazes de ter o poder 

aquisitivo de adquirir um sorvete com fios de ouro na Suíça no valor de R$ 

20.000,00 e, pessoas que, no Brasil, num lugar chamado Ilha das Flores, que 

comem lixo orgânico misturado com lavagem que não servem para os porcos? O 

mesmo sistema é arquitetado racionalmente e ideologicamente para que as pessoas 

acreditem que este é a melhor forma de organização, que dá certo, e que é o melhor 

dos mundos. Alguns apontamentos precisam ser ressaltados, tais como o 

sentimento de um fatalismo, ao qual se regra por um sentido de que nada se pode 

fazer ou não há mais jeito para a possível mudança. Ou de fazer pequenas reformas 

burguesas no sistema, a qual também não supera em nada o modelo capitalista. 

É relevante destacar também que a superação é tanto prática quanto teórica. 

Para a possível superação do homem burguês é necessário um novo tipo humano 

que desprenda dos valores burgueses de ser e adote novos valores mais universais. 

É necessário que os sujeitos pensem historicamente e suplante o imaginário 

burguês. Pensar dialeticamente de maneira que abstraia do homem burguês o que 

há de humanamente relevante não o negando totalmente.  

Senet (2000) traz considerações a respeito das transformações que afetam 

direta ou indiretamente a formação do caráter do trabalhador que é inserido nessa 

lógica. Como o controle do tempo que se torna imprescindível neste tipo de 

sociedade, o trabalhador se vê “desesperado” para administrá-lo o mais 

racionalmente possível, pois “tempo é dinheiro” para a sociedade da flexibilidade. 

São novas maneiras de organizar o tempo de trabalho, devido o tempo se tornar 

mais curto. A flexibilização não altera somente o tempo de trabalho, mas também a 

esfera da produção do trabalho. 

Sem falar o quanto essa relação afeta também os laços familiares que são 

transformados com a nova dinâmica do novo capitalismo. A partir da sociedade 
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moderna está lançado o conflito entre as relações de trabalho e de família. No 

mundo do trabalho as relações são cada dia mais efêmero e instável, isto é, “de 

curto prazo”, mas nas relações familiares se exige justamente o contrário, se faz 

necessário o compromisso mútuo, permanente e instável, ou seja, relações “de 

longo prazo”. O mundo se tornou mais dinâmico e as mudanças de emprego, ou 

mesmo de carreira durante a vida se tornam cada vez mais comuns.  Como 

estabelecer esses laços mais estáveis numa sociedade tão flexível e que exige um 

trabalhador tão “fluído”? Como se posicionar diante das incertezas das práticas 

cotidianas de um vigoroso capitalismo?  

No capitalismo atual a rotina passa a dar lugar cada vez mais ao dinamismo, 

porém dentro desse dinamismo existe a rotina: a rotina na falta de segurança no 

emprego, do futuro incerto, da costumeira reavaliação da carreira, etc. A rotina do 

trabalho era muito presente no tempo de fordismo, onde as atividades dos 

trabalhadores eram demarcadas e controladas pelo tempo e por uma esteira. A 

fragmentação da produção era visível nesse processo, ao qual o trabalhador se 

aliena completamente do processo de produção sendo o tempo minuciosamente 

calculado em toda parte da vasta fábrica. Com a intensificação do abismo entre 

trabalho manual e intelectual, principalmente a partir da gerência científica, não se 

faz mais necessário o trabalhador entender a complexidade da máquina industrial, 

tornando a sua alienação referente à produção ainda mais aguda. Nas instituições 

flexíveis, a rotina é vista como algo negativo no setor da economia. 

Com todo esse dinamismo das relações de produção, o espaço da vida 

cotidiana se intensifica em alienação nas últimas décadas de neoliberalismo 

exacerbado. Na correria da vida agitada de um comércio ambulante parece que a 

vida passa mais depressa, que o cotidiano se acelera, e que, todo momento, é 

preciso que o trabalhador informal esteja atento às novidades para não deixar de 

ganhar o seu “pão de cada dia”.  

Assim sendo, “a vida cotidiana é a vida de todo homem” (HELLER, 1970, p. 

17). A vida cotidiana trata de uma esfera da vida social insuprimível, que não pode 

deixar de existir, isto é, ineliminável do ser social. Em cada tipo de sociedade, a vida 

cotidiana tem características peculiares, ou seja, a cada sociedade a vida cotidiana é 

inserida dentro de um processo histórico determinado. 

Cada indivíduo experimenta sua própria vida cotidiana de acordo com sua 

forma de inserção na sociedade, com diferentes classes sociais, de gênero, 
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culturais, etc. A vida cotidiana é o lugar do imediato, do pragmatismo e da alienação. 

No capitalismo essa alienação se intensifica ainda mais, pois “quanto maior for a 

alienação produzida pela estrutura econômica de uma sociedade dada, tanto mais a 

vida cotidiana irradiará sua própria alienação para as demais esferas” (HELLER, 

1970, p. 38). É interessante salientar que embora a alienação possa reduzir 

drasticamente numa sociedade comunista, porém, a vida cotidiana mesmo assim 

não desaparecerá.  

No cotidiano a reprodução do indivíduo mais o gênero humano ocorreram 

num mesmo ato. Na vida cotidiana o indivíduo se reproduz de forma direta. E no 

gênero humano o indivíduo se reproduz de forma indireta, isto é, cada indivíduo 

reproduz-se a si mesmo e ao mesmo tempo o gênero humano. Heller explica isso ao 

identificar que “a vida cotidiana é a vida do indivíduo. O individuo é sempre, 

simultaneamente, ser particular e ser genérico” (HELLER, 1970, p. 20) 

Para Lukács há três características estruturais intrínsecas à vida cotidiana, 

quais sejam, a heterogeneidade, a imediaticidade e a superficialidade. No reino da 

heterogeneidade, todos os nossos sentidos são tomados ao mesmo tempo pela vida 

cotidiana. “A organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a 

atividade social sistematizada, o intercâmbio e a purificação” fazem parte da vida 

cotidiana, por isso o nosso dia a dia é tão heterogêneo (apud HELLER, 1970, p. 18).  

Estamos rodeados pelo imediato, por atitudes imediatas e espontâneas, 

somos motivados por atos efêmeros que nos impulsionam a dar respostas com 

atitudes que não são muito diferentes do pragmatismo que a vida cotidiana reserva. 

Pragmatismo no sentido de uma ação orientada a um fim particular imediato de curto 

prazo - ação mais prática e, portanto, utilitária. A própria durabilidade das 

mercadorias no processo flexível tem essa finalidade de ser efêmero, vide os 

produtos comercializados pelos próprios vendedores ambulantes, que geralmente 

são produtos importados de um mercado em larga expansão – mercado chinês -  

que satisfazem necessidades imediatas dos consumidores, e que estão disponíveis 

por um tempo ínfimo, pois foram feitas para não durarem, Harvey explicita que esse 

processo faz parte do ciclo novo do capital. 

 

A aceleração do tempo de giro na produção teria sido inútil sem a 
redução do tempo de giro de consumo.  A meia vida de um produto 
fordista típico, por exemplo, era de cinco a sete anos, mas a 
acumulação flexível diminuiu isso em mais da metade em certos 
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setores. A acumulação flexível foi acompanhada na ponta do 
consumo, portanto, por uma atenção muito maior às modas fugazes 
e pela mobilização de todos os artifícios de indução de necessidades 
e de transformação cultural que isso implica (HARVEY, 2001. P. 148) 

 

Assim, vivemos numa superficialidade sem fim. O modo de produção 

capitalista engendra todas essas ações a fim de não considerarmos as ações em 

sua profundidade. Um dos comportamentos que surgem com essas características 

da vida cotidiana é o materialismo espontâneo, que por mais que pensamos as 

coisas à nossa volta, a vida cotidiana nos faz perceber que existe uma realidade 

material externa à nossa consciência. Isto é, o que nos parece, o que nos é dado, é 

o que o que é e pronto, não transcendemos àquilo que nos é aparente.  

Mas há momentos que podemos suspender o fluxo e o pensamento cotidiano: 

é o que chamamos de homogeneização: 

 

O que significa homogeneização? Significa, por um lado, que 
concentramos toda nossa atenção sobre uma única questão e 
“suspendemos” qualquer outra atividade durante a execução da 
anterior tarefa; e por outro lado, que empregamos nossa inteira 
individualidade humana na resolução dessa tarefa. (HELLER, 1970, 
p. 27) 

 

Portanto, todo esse fluxo de heterogeneidade, imediaticidade, 

superficialidade, espontaneidade, pragmatismo, e etc. são canceladas 

momentaneamente e são esses momentos que nos fazem compreender que não 

somos apenas singulares (“eu”), mas que somos membros do gênero humano 

(“nós”).  

 Netto ainda afirma que, “nesta suspensão (da heterogeneidade) da 

cotidianeidade, o indivíduo se instaura como particularidade, espaço de mediação 

entre o singular e o universal, e confronta-se como inteiramente homem (grifo do 

autor) (NETTO, 1996, p. 69).  

Heller completa a lista de Lukács da suspensão da vida cotidiana com mais 

dos momentos. São eles o momento de homogeneização para Lukács: o trabalho 

criador, a arte e a ciência. Heller acrescenta a ética e a política. Quando o indivíduo 

entende que aquela ação é criação sua e o mesmo se sente realizado (algo que lhe 

dá prazer) estamos diante de um trabalho criativo que nos suspende do fluxo 

cotidiano. “A arte realiza tal processo porque, graças à sua essência é 

autoconsciência e memória da humanidade” (HELLER, 1970, p. 26). Assim sendo, 
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precisamos de muita concentração ao apreciar uma obra de arte o que fará com que 

os fluxos do cotidiano sejam abstraídos. Com a ciência não é diferente, tanto a 

ciência social quanto a natural são momentos de descoberta, momentos de 

desvendar algo. Portanto, ambas “desantropocentriza” e “desantropomorfiza” o 

homem, parafraseando os termos de Heller. A ética reflete e questiona a moralidade, 

valores e padrões de comportamento do homem socialmente estabelecido de 

acordo com cada época histórica. A política aqui apreendida é mais do que política 

partidária. A política nos termos de Heller             é a política aristotélica, isto é, 

momento de debate, reflexão, questionamento sobre o destino do humano genérico, 

sobre os rumos da humanidade. 

 Esses espaços de reflexão e questionamento no âmbito da política foram 

apreciados por alguns momentos na pesquisa ao abordar as reuniões da 

Associação Riostrense de Trabalhadores Informais (ARTI), por exemplo. A 

associação enquanto lócus privilegiado da suspensão da vida cotidiana que cercam 

esses trabalhadores seria uma ferramenta indispensável para a efetivação real das 

características objetivas e subjetivas do trabalho do vendedor ambulante no modo 

de produção capitalista, bem como pensar em novas estratégias de legitimação 

desse tipo de atividade perante a sociedade.  

A sociedade capitalista se apresenta como um acúmulo de mercadorias 

segundo Marx, portanto, desvendá-la – “retirar o véu” – é o seu objetivo para 

transcender a vida cotidiana. Mas só conseguimos fazer a crítica da vida cotidiana 

quando buscamos as determinações, as mediações da realidade social.  

Destarte, fazer essa reflexão é necessário revelar a sociedade capitalista com 

seu modo de produção espoliador. No capitalismo avançado, as esferas da vida 

cotidiana se transformam em coisa, tanto a arte, a educação, a cultura, a mídia, o 

ócio, o lazer, etc. são transformados em mercadoria. Tudo a nossa volta é 

mercadoria, inclusive a nossa força de trabalho, que intensifica ainda mais a 

alienação da vida cotidiana.  

Entre essas e outras apreensões da realidade social do trabalhador informal 

aqui pesquisada, objetiva-se na produção e reprodução do trabalhador enquanto ser 

social inserido numa sociedade que necessita de objetivações reais para sua 

sobrevivência. Essa relação social transmuta para o ciclo familiar também como 

forma de subsistência numa sociedade em que a relação salarial do trabalho formal 

é cada vez mais fragilizada por forças propulsoras do grande capital que tira proveito 
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das mutações engendradas em seu interior, utilizando trabalho passado em 

detrimento do trabalho vivo. As consequências desse processo não são outras: a 

inserção de da maior parte da massa populacional em situações aviltantes para a 

sobrevivência, aumentando o número de miseráveis e descartáveis para o sistema. 

Não existe uma economia formal e outra economia informal. O que se 

constata é uma economia somente regida pelo modo de produção capitalista. É um 

argumento falacioso essa dicotomia que mistifica a realidade contraditória do 

sistema. Na verdade, o capitalista utiliza o termo “informal” para aparentar que o 

mesmo está à parte das relações sociais capitalistas, quase que uma “entidade 

autônoma” às relações entre capital e trabalho, vide a ilusão do trabalhador informal 

em ser seu próprio patrão. O que se observa de forma acurada por trás desse 

processo, é a exploração intensificada do capitalista sobre o trabalho informal, 

utilizando-o de maneira sutil para a finalidade primordial do capital, qual seja, a 

extração de mais mais-valia. 

 De certo, é que eles (vendedores ambulantes) estão presentes, configurando 

e dando novas decorações de cores, luzes, cheiros e aromas ao espaço urbano à 

nossa volta. Sem eles, as ruas e avenidas amanheceriam sem forma e vazia. E a 

cidade não seria a mesma. São úteis para o sistema? Isso com absoluta certeza e, 

inclusive, eles tem seu lugar no espaço e no modo de produção capitalista. Como 

organizá-los de maneira tal a formar um bloco homogêneo, com finalidades em 

comum para benefício próprio? Isso só eles poderão responder a fim de concretizar 

tal objetivo, pois são sujeitos de sua própria história em sociedade.  
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