
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHADORES AMBULANTES E CAMELÔS NO CENTRO DE ARACAJU: 
TRABALHO, PRECARIZAÇÃO E (DES) PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

 

Maciela Rocha Souza Aragão 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

São Cristóvão 
Sergipe - Brasil 

2013



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHADORES AMBULANTES E CAMELÔS NO CENTRO DE ARACAJU: 
TRABALHO, PRECARIZAÇÃO E (DES) PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social – PROSS, 
da Universidade Federal de Sergipe, como 
requisito parcial à obtenção do título de 

Mestre em Serviço Social. 
 

       Orientadora: Profª. Drª. Maria da Conceição 
Almeida Vasconcelos 

 

 

 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

São Cristóvão 
Sergipe - Brasil 

2013 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 
 

A659t 

 
Aragão, Maciela Rocha Souza 
    Trabalhadores ambulantes e camelôs no centro de Aracaju: 

trabalho, precarização e (des)proteção previdenciária / Maciela 
Rocha Souza Aragão; orientadora Maria da Conceição Almeida 
Vasconcelos. – São Cristóvão, 2013. 

209fl. : il. 
 
 
Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Universidade 

Federal de Sergipe, 2013. 
 
 
 

1. Trabalho – Informalidade - Aracaju, SE. 2. Previdência social. I. 
Vasconcelos, Maria da Conceição Almeida, orient. II. Título. 

 
CDU 331.102.12:364-232 

    



 

 

Maciela Rocha Souza Aragão 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABALHADORES AMBULANTES E CAMELÔS NO CENTRO DE ARACAJU: 
trabalho, precarização e (des)proteção previdenciária 

 
 
Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Serviço Social – PROSS, 
da Universidade Federal de Sergipe, como 
requisito parcial à obtenção do título de 

Mestre em Serviço Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovada em 07 de outubro de 2013. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Profª. Drª. Maria Lucia Machado Aranha 

(UFS) 

 

 

_______________________________________ 

Profº. Drº. César Nonato Bezerra Candeias 

 (UFAL) 

 

 

_________________________________________ 

Profª. Drª. Maria da Conceição Almeida Vasconcelos  

(Orientadora)



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao concluir essa dissertação, resultado de dois anos de estudos, produções e 

reflexões a respeito do seu objeto, preciso registrar meus agradecimentos às 

pessoas que muito contribuíram para sua materialização. 

Aos meus pais, irmãos e sobrinhos que mais uma vez compreenderam meu 

afastamento do convívio familiar. Agradeço ao meu irmão Benizário Jr., pela 

companhia diária nos últimos anos, por incentivar meu ingresso no mestrado e pelas 

“fervorosas” discussões a respeito da teoria social crítica. 

 Ao meu companheiro e esposo Alexsandro, por vivenciar todo esse processo 

ao meu lado – apoiando, suportando toda carga de estresse e entendendo minha 

necessidade de isolamento. 

 À professora Conceição Almeida, orientadora dessa pesquisa, a quem 

expresso minha admiração, pela competência profissional e pelo rigor na orientação 

e correção do texto. Não mediu esforços para a conclusão desse estudo. 

À professora Clarissa Andrade, pelas contribuições durante a Banca de 

Qualificação. 

Agradeço à professora Lucia Aranha, pela participação e valiosa colaboração 

em todas as etapas do meu mestrado. Desde as inquietações com a “identificação” 

de um objeto de estudo até a defesa do mesmo. 

 Aos demais professores do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, 

pela contribuição na minha formação.  

Às companheiras do mestrado, pelos momentos de partilha, de alegrias e 

aprendizagem coletiva. 

À direção da Faculdade José Augusto Vieira (FJAV) e coordenação do curso 

de Serviço Social, por apoiarem essa iniciativa. 

À equipe de trabalho do CRAS Antônio Valença Rollemberg, nas pessoas de 

Vilna Motta e Jeanne Silva, pelo apoio e compreensão. 

Meus sinceros agradecimentos aos trabalhadores ambulantes/camelôs e 

demais sujeitos da pesquisa, que tornaram possível a sua concretização. 

A todos vocês e àqueles (as) não citados, mas lembrados com carinho: 

obrigada por estarem comigo na realização dessa conquista.



 

 

RESUMO 
 

 

O presente estudo tem como objetivo conhecer o trabalho dos ambulantes/camelôs 
de Aracaju, enquanto uma atividade informal que propicia (ou não) o acesso à 
política de previdência social. Para tanto, fez-se necessário traçar o perfil 
socioeconômico dos trabalhadores ambulantes/camelôs que atuam à noite e aos 
sábados no centro de Aracaju; caracterizar o trabalho dos ambulantes/camelôs 
enquanto um segmento do trabalho informal e precarizado; identificar se esses 
trabalhadores contribuem para previdência social e conhecer as ações do Poder 
Público, que contribuem para o acesso dos ambulantes/camelôs à “formalização” e à 
previdência social. Referencia-se no método materialista histórico-dialético como fio 
condutor da teorização e análises aqui realizadas. O universo foi constituído por 64 
trabalhadores filiados à Associação dos Trabalhadores Autônomos, Ambulantes e 
Artesãos do Estado de Sergipe e que estão autorizados pela Empresa Municipal de 
Serviços Urbanos (EMSURB)/Prefeitura Municipal de Aracaju a comercializarem 
suas mercadorias no centro comercial da cidade. A coleta de dados foi realizada por 
meio de entrevistas estruturadas, via aplicação de formulário, a 30 trabalhadores 
ambulantes/camelôs, cuja escolha foi definida pelos seguintes critérios: 
acessibilidade e/ou por conveniência e autorização do entrevistado através da 
assinatura do “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”. Também foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com técnicos representantes dos seguintes 
órgãos: EMSURB, FUNDAT, SEBRAE e INSS. Seus principais resultados apontam 
para o fato de que a precarização e informalidade do trabalho no Brasil possui 
relação histórica com as particularidades da formação do seu mercado de trabalho, 
o que também levou à constituição de um sistema previdenciário interdependente do 
trabalho assalariado e regulado pela legislação trabalhista. Essa relação histórica 
entre trabalho formal e previdência social reflete nos trabalhadores 
ambulantes/camelôs do centro de Aracaju, que não possuem proteção 
previdenciária, tendo em vista, entre outros, a própria natureza da ocupação como 
inerente ao modo de produção capitalista e as estratégias criadas pelo governo, que 
não foram suficientemente acessíveis ou capazes de atrair esse segmento da 
informalidade do trabalho, dado o caráter contributivo dessa política.  
 

Palavras-chave: Mercado de Trabalho. Informalidade. Previdência Social.



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study aims to evaluate the work of hawkers / peddlers of Aracaju, as an 
activity that provides informal (or not) access to social welfare policy. Therefore, it 
was necessary to draw the socioeconomic profile of street vendors / hawkers who 
work at night and on Saturdays at Aracaju’s downtown, featuring the work of hawkers 
/ peddlers while a segment of informal work and precarious condition; identify 
whether these workers contribute to social security and know the actions of the 
government, which contribute to the access of hawkers / peddlers to the " 
formalization " and social security. Reference to the historical materialist dialectical 
method as a thread of theorizing and analysis presented here. The universe 
consisted of 64 workers affiliated to the Association of Autonomous Workers, 
Vendors and Craftsmen of the State of Sergipe and who are authorized by the 
Municipal Urban Services Company (EMSURB)/ Municipality of Aracaju to trade their 
goods in the city's commercial center. Data collection was conducted through 
structured interviews, via the application of forms, 30 street vendors / hawkers, 
whose choice was defined by the following criteria: accessibility and / or convenience 
of the interviewee and authorization by signing the "Consent free and Clear". Semi-
structured interviews were also conducted with technical representatives of the 
following agencies: EMSURB, FUNDAT, SEBRAE and INSS. Its main results point to 
the fact that the precarious and informal employment in Brazil has historical 
relationship with the peculiarities of the labor market’s formation, which also led to 
the establishment of a system of wage labor, pension interdependent and regulated 
by the labor legislation. This historical relationship between formal employment and 
social security reflects the street vendors / hawkers from Aracaju’s downtown, who 
lack of social security protection, focusing, the nature of the occupation as inherent in 
the capitalist mode of production and the strategies created by government, which 
were not accessible or able to attract this segment of informal employment, given the 
nature contributory this policy. 
 

Keywords: Labour Market. Informality. Social Security.
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INTRODUÇÃO 

 

 

O mercado de trabalho vem passando por profundas transformações desde a 

crise capitalista iniciada no final da década de 1960. Essas mudanças ocorridas na 

economia mundial ocasionam modificações na forma de organizar a produção e nas 

relações estabelecidas entre capital-trabalho. 

Há, portanto, uma reestruturação do capital que adota novas formas de 

acumulação diante dessa crise, provocando alterações substantivas no processo 

produtivo diante de um mercado globalizado, o que tem alterado, profundamente, as 

condições e relações de trabalho, a vida e a identidade da classe trabalhadora. 

Como consequência desse processo, tem-se o desemprego estrutural e a 

precarização do trabalho em escala global. Antunes (2008) chama atenção para o 

aumento significativo de trabalhadores com mão de obra disponível no mercado, que 

acabam exercendo, enquanto estratégia de sobrevivência, trabalhos parciais, 

precários, temporários e sem vínculos empregatícios.     

Mattoso (1999, p. 22) refere-se ao desemprego e à precarização do trabalho 

como uma tragédia brasileira que teve início em meados da década de 1970, mas 

que se apresentou como um fenômeno de amplitude nacional ao longo da década 

de 1990, ao provocar o desemprego de mais de três milhões de trabalhadores a 

partir da retração das atividades produtivas e do desmonte das estruturas pré-

existentes, sem a devida substituição. Além disso, o autor acrescenta a esse 

contexto o desmonte do Estado nacional a partir das “privatizações lesivas, de 

sonegações e guerras fiscais e de sucessivos cortes de gastos e despesas públicas” 

orientados pelo Consenso de Washington1 e pela nova lógica da mundialização de 

bens e capitais financeiros. 

Entretanto, para se compreender o desemprego no Brasil, não dá para 

desconsiderar os aspectos da sua formação social e as estratégias do Estado no 

processo de formação do mercado de trabalho, que priorizou a mão de obra 

                                                           
1
  “O Consenso de Washington é um modelo de desenvolvimento de cunho neoclássico, elaborado 

pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional e pelos thinktanks de Washington e que, 
agora, passa como sendo a única interpretação racional possível dos problemas da estabilização e 
do crescimento, ganhando força de doutrina constituída e aceita por praticamente todos os países 
capitalistas do mundo” (NUM, 1992 apud MOTA, 2008, p. 79). 
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estrangeira em detrimento da força de trabalho nacional já crescente desde o Brasil 

colonial. 

Sendo assim, com o desemprego e a precarização provocados pela crise do 

capital nas últimas décadas, o Brasil tem revelado um passado marcado pela 

incorporação parcial da força de trabalho disponível. Tudo isso, sem dúvida, ganhou 

novas proporções e características no cenário contemporâneo. 

Ainda para Mattoso (1999, p. 15-16), o desemprego provocado pelas 

mudanças no mercado do trabalho é a ponta de um enorme iceberg, pois “estas 

condições de trabalho tornaram-se crescentemente informais, precárias, com 

trabalho e salários descontínuos, de curta duração e sem contribuição para 

previdência”. Com isso, as mudanças no processo produtivo não afetam apenas o 

mercado de trabalho, mas têm trazido também sérias consequências materiais e 

subjetivas para a classe trabalhadora, através da precarização das condições e das 

relações de trabalho identificadas, respectivamente, pela ampliação do trabalho 

assalariado sem carteira assinada, pelo trabalho por conta própria (o chamado 

“bico”), pela existência dos contratos temporários, da terceirização e até pela criação 

de falsas cooperativas de trabalho como estratégia de terceirização da produção 

sem responsabilidades trabalhistas. 

Exemplo da precarização do trabalho na contemporaneidade é o crescimento 

sem precedentes da ocupação de ambulantes/camelôs. Analisada enquanto 

segmento da informalidade, essa é uma atividade comercial que vem ganhando 

espaço, cada vez mais crescente, nos centros urbanos das pequenas e grandes 

cidades nas últimas décadas no País. Sua expansão é resultado do desemprego 

estrutural e histórico na realidade brasileira; sendo estimulada como uma alternativa 

de renda frente à crise do emprego.   

Nesse sentido, é fácil localizar, em qualquer centro urbano, nos dias atuais, 

um aglomerado de trabalhadores que utilizam pequenas barracas, carrinhos de mão, 

ou mesmo o próprio corpo para expor suas mercadorias e assim atrair clientes.   

 Esses trabalhadores comercializam os mais diversos tipos de produtos, como 

frutas, comidas, bebidas, vestuários, variedades e eletroeletrônicos. Costumam se 

fixar em locais de maior fluxo de pedestres, a exemplo de calçadões, passarelas, 

pontos de ônibus e nos centros comerciais.  

Em Aracaju, capital sergipana, o centro da cidade é conhecido por concentrar 

a maior parte do comércio local. Trata-se de um espaço onde está presente um 



15 

 

significativo número de lojas de departamento, confecções, cosméticos, calçados, 

móveis, que conta com uma grande circulação diária de consumidores, o que atrai o 

comércio ambulante/camelô durante todo o dia. Entretanto, chama atenção a 

existência do comércio ambulante/camelô no período noturno e aos sábados, ou 

seja, após o fechamento das lojas, cujo propósito é atrair os consumidores que 

ainda estão naquele local e os trabalhadores do comércio formal que estão 

retornando para suas casas. São dezenas de trabalhadores que há anos 

comercializam os mais diversos produtos nas calçadas dessas ruas, seja em 

pequenas barracas, carrinhos-de-mão ou em lonas estendidas pelo chão. Vendem 

mercadorias (em sua maioria, de baixo custo e padrão de qualidade) advindas, em 

grande parte, da China, um dos países que mais cresce e produz nas últimas 

décadas. Mas há também aqueles que produzem sua própria mercadoria, no caso 

de lanches, e aqueles que vendem produtos e serviços, a exemplo dos chaveiros e 

relojoeiros.   

São, portanto, trabalhadores inseridos na vastidão do que se propaga como 

trabalho informal, exatamente por não estarem vinculados à proteção trabalhista e 

nem, possivelmente, à proteção previdenciária, dada a histórica dependência legal 

entre trabalho formal e previdência social no Brasil. 

O que se vê, enquanto reflexo do desemprego estrutural, é a redução do 

trabalho regulamentado pelas leis trabalhistas, o chamado trabalho com carteira 

assinada. Historicamente o sistema de proteção social brasileiro priorizou o trabalho 

formal sempre vinculado aos mecanismos governamentais de proteção ao 

trabalhador, como a Previdência Social, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) e o Seguro-Desemprego. 

Consequentemente, os trabalhadores inseridos no trabalho formal têm acesso 

a uma série de políticas e direitos consolidados2, que os protegem, cobrindo-os dos 

riscos advindos do trabalho, e ainda garantem uma renda na velhice. Enquanto isso, 

os milhares de trabalhadores desempregados e/ou inseridos no trabalho informal, 

além de estarem mais vulneráveis aos riscos de acidentes de trabalho, estão a 

mercê de políticas dessa natureza, ocorrendo nesses casos uma dupla negação de 

                                                           
2
 Os direitos advindos do mundo do trabalho foram uma conquista da classe trabalhadora brasileira 

ao longo do século XX, no entanto, como consequência da retração das responsabilidades do Estado 
pautadas pela ideologia neoliberal vivemos numa era em que os direitos conquistados estão 
sensivelmente ameaçados, exemplo disso são reformas previdenciárias ocorridas em 1998 e 2003 
através das Emendas Constitucionais nº 20 e 41 consecutivamente, que representaram um “golpe” 
nos direitos anteriormente conquistados pelos trabalhadores.  
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direito: o não-direito ao emprego e/ou trabalho formal e, consequentemente, o não-

direito aos benefícios de proteção ao mercado de trabalho.   

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) de 

2011, o Brasil possui 38,9 milhões de trabalhadores economicamente ativos sem 

cobertura previdenciária, o que equivale a 41,6% da População Economicamente 

Ativa (PEA)3. É sem dúvida um grande número de trabalhadores que estão 

exercendo atividades remuneradas e possuem algum tipo de renda que lhes garante 

a sobrevivência, mas que estão totalmente desprotegidos, sem cobertura 

previdenciária em caso de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho. 

Assim, diante do atual cenário de desemprego estrutural, da precarização do 

trabalho, do crescimento das ocupações informais, dos riscos inerentes a qualquer 

atividade e da própria idade avançada, o objeto dessa análise é: o trabalho dos 

ambulantes/camelôs de Aracaju, enquanto uma atividade informal que propicia (ou 

não) o acesso à política previdenciária. 

Optou-se em utilizar a denominação “trabalhadores ambulantes/camelôs” 

para apresentar e caracterizar os sujeitos envolvidos nessa pesquisa, dada a 

diversidade de ocupações inseridas na informalidade. Por isso, corrobora com a 

afirmação de que o fenômeno da informalidade apresenta tantas características e 

especificidades que a utilização desse conceito, sem as devidas qualificações, “o 

torna tão genérico, abrangente e impreciso, que mais esconde e dissimula a 

realidade do que a revela, o que dificulta a compreensão dos pesquisadores e 

interessados pelo tema” (DRUCK, 2004, p. 227). 

Compreendendo que a previdência social foi historicamente inscrita a partir da 

formalidade do vínculo do trabalho, o objetivo desse estudo é conhecer o trabalho 

dos ambulantes/camelôs de Aracaju, enquanto uma atividade informal que propicia 

(ou não) o acesso à política previdenciária. 

Para alcançar esse propósito, fez-se necessário: traçar o perfil 

socioeconômico dos trabalhadores ambulantes/camelôs (participantes da pesquisa) 

que atuam à noite e aos sábados no centro de Aracaju; caracterizar o trabalho 

desses ambulantes/camelôs; Identificar se existe algum tipo de relação 

previdenciária entre eles e a previdência social; e conhecer as ações do Poder 

                                                           
3
 A População Economicamente Ativa (PEA) é determinada pelo número populacional em condições 

de participar das atividades de produção social de seu país. No Brasil a metodologia de identificação 
da PEA compreende as pessoas com mais de 10 anos de idade que ativamente encontram-se 
trabalhando ou à procura de trabalho no mercado de trabalho.   
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Público que contribuem para o acesso dos ambulantes/camelôs à “formalização” e à 

previdência social. 

Para tanto, a pesquisa guiou-se pela hipótese de que os trabalhadores 

ambulantes/camelôs, enquanto segmento da informalidade, não têm acesso à 

política previdenciária, seja pela natureza da ocupação, que não prevê contribuição 

compulsória, ou pela dificuldade financeira de manter sua condição de segurado da 

previdência social. 

O acesso aos benefícios previdenciários, para quem está inserido na 

informalidade, pode ocorrer na modalidade de segurado obrigatório/contribuinte 

individual, mas a renda do trabalhador ambulante/camelô é, na maioria dos casos, 

baixa e descontínua. Isso tem inviabilizado a contribuição dos valores estabelecidos 

pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), ainda que esse tenha criado 

estratégias para ampliar seu quadro de segurados, a exemplo do Plano Simplificado, 

aprovado em 2003, que estabelece a opção por uma contribuição de 11% do salário 

mínimo e do Programa Microempreendedor Individual (MEI), lançado em 2009, que 

reduziu essa alíquota para 5% do salário mínimo. 

Os trabalhadores inseridos na informalidade que não conseguem contribuir 

para a previdência social ficam totalmente desprotegidos em casos de afastamento 

da atividade, seja por acidente, doenças, maternidade, morte ou velhice. Nesse 

último, resta-lhes uma alternativa: receber o Benefício de Prestação Continuada 

(BPC), que faz parte do tripé da seguridade social, concedido aos idosos4 a partir de 

65 anos, mas que não tem a lógica de seguro social, até porque é um benefício da 

política de assistência social que não prevê contribuição, mas que tem a seletividade 

como estratégia de cobertura. Vê-se aqui o que Mota (2004) tem denominado como 

uma unidade contraditória da seguridade social brasileira, pois a negação da 

previdência supõe a afirmação da assistência social. Ainda assim, milhares de 

trabalhadores também não serão amparados pela assistência social na velhice em 

virtude da seletividade dessa política.  

Ainda sobre o desemprego, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

identifica que o mesmo mantém um ritmo ascendente desde a década de 1980, 

chegando em 2003 a contabilizar 185,9 milhões de trabalhadores desempregados, 

no mundo, o que equivale a 6,2% da força de trabalho mundial. Essa mesma 

                                                           
4
 Esse benefício também é destinado às pessoas com deficiência, em qualquer idade, que estejam 

incapacitadas para o trabalho e para vida independente. 
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organização divulgou em 2013, em seu estudo sobre as tendências mundiais do 

emprego, que o desemprego global, apesar de registrar diminuição durante dois 

anos consecutivos, chegou a 197,3 milhões de pessoas em 2012, com incremento 

de 28,4 milhões de desempregados de 2007 a 2012. O número de desempregados 

no mundo aumentou em 4,2 milhões em 2012, atingindo uma taxa de 5,9. Estima-se 

que pelo menos 39 milhões de pessoas tenham desistido de regressar ao mercado 

de trabalho, dadas as dificuldades para conseguir um emprego desde a crise. Com a 

soma, a OIT chega ao número de 67 milhões de postos de trabalho a menos entre 

2007 e 2012. 

No Brasil, entre 2003 e 2004, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) registrou que o saldo de empregos formais, ou seja, aqueles com carteira 

assinada, foi de 23 mil, sendo que os empregos informais chegaram a 240 mil; isso 

equivale a mais de dez trabalhadores em ocupações informais para cada emprego 

formal.  

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)5 revelou que, 

comparado a 2008, houve em 2009 um aumento de 18,5% da população 

desocupada no País (de 7,1 para 8,4 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de 

idade). Revelou também que 20,5% da população ocupada eram trabalhadores por 

conta própria e que entre os 54,3 milhões de empregados, 28, 2% não tinham 

carteira de trabalho assinada. 

 Já no Censo Demográfico de 2010, o IBGE registrou um índice de 

desemprego no Brasil de 7,6% da População Economicamente Ativa (PEA). Em 

Sergipe o desemprego alcança 10,8% da PEA e em Aracaju 10,2%. Se comparado 

aos anos anteriores, percebe-se uma ligeira redução do desemprego no País, no 

entanto, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) reconhece que se trata 

de empregos de baixo custo e de curta duração, marcado pela rotatividade do 

trabalho tão presente na realidade brasileira. 

Ainda assim, quando verificadas as inserções de trabalho da PEA no Censo 

Demográfico/IBGE (2010), percebe-se que as ocupações caracterizadas pela 

                                                           
5
 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD realizada pelo IBGE investiga anualmente, 

sempre no mês de setembro, características gerais da população, como educação, trabalho, 
rendimento, habitação, entre outras. A PNAD 2009, divulgada em setembro de 2010, investigou 
399.387 pessoas em 153.837 domicílios em todo o país. Disponível em www.ibge.gov.br. 

http://www.ibge.gov.br/
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informalidade6 totalizam 42.595.390 (49,33%) dos trabalhadores brasileiros 

ocupados; 493.396 (59,27%) de ocupados em Sergipe e 102.281 (40,04%) na 

capital Aracaju.  

 É preocupante, diante desse cenário, a consequência no que diz respeito à 

cobertura previdenciária, dada a natureza do trabalho informal, que não prevê 

contribuição compulsória para essa política.  

 Tanto que, entre os empregados sem carteira de trabalho assinada a 

desproteção previdenciária atinge 86,28% desse segmento no Brasil, 89,2% em 

Sergipe e 85,15% em Aracaju. Na ocupação como conta própria não contribuinte 

para a previdência (onde se encontram os ambulantes/camelôs) a desproteção 

previdenciária alcança 74,19% desse segmento no Brasil, 86,72% em Sergipe e 

77,33% em Aracaju. 

 Configura-se, portanto, uma histórica relação de distanciamento entre a 

previdência social e os trabalhadores inseridos no trabalho informal que precisa ser 

melhor explicitada nesse estudo. 

 Essa pesquisa tem por base o método materialista histórico-dialético 

enquanto fio condutor da teorização e análises aqui realizadas, pois permite a 

compreensão e a análise da realidade social. Esse método admite “uma 

interpretação dinâmica e totalizante da realidade, já que estabelece que fatos sociais 

não podem ser entendidos quando considerados isoladamente, abstraídos de suas 

influências políticas, econômicas, culturais etc” (GIL, 2008, p.14), ou seja, preconiza 

uma compreensão da totalidade social em sua essência, criticando a forma aparente 

com que os fenômenos sociais são analisados. 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa exploratória, uma vez que 

possibilita formular novas questões e aprofundar a temática acerca da informalidade 

do trabalho e da política previdenciária e suas expressões em Aracaju, de forma que 

contribua para futuras pesquisas e intervenções.   

Para responder aos objetivos dessa pesquisa foram delimitados como sujeitos 

participantes os trabalhadores ambulantes/camelôs que atuam à noite e aos 

sábados no centro de Aracaju. O universo foi definido a partir do número de 

trabalhadores vinculados à Associação dos Trabalhadores Autônomos, Ambulantes 

                                                           
6
 Para o IBGE, são contabilizados como trabalhadores inseridos na informalidade: os empregados 

sem carteira de trabalho assinada, incluindo os trabalhadores domésticos, os empregadores e conta-
própria que não contribuem para previdência social, os trabalhadores não remunerados e os 
trabalhadores na produção para o consumo próprio. 



20 

 

e Artesãos do Estado de Sergipe, autorizados pela Empresa Municipal de Serviços 

Urbanos (EMSURB), órgão de gestão da Prefeitura Municipal de Aracaju, a 

comercializarem nas imediações do antigo Hotel Palace7.  

Sendo assim, o universo foi formado por 64 trabalhadores. Quanto à amostra, 

do tipo não-probabilístisca, foi definida a partir da acessibilidade e/ou por 

conveniência, seja pelo curto espaço de tempo em que estão comercializando, seja 

pela aglomeração de pessoas ao redor desses ambulantes/camelôs, ou ainda, pelo 

receio de prestar informações, pelo caráter ilegal da atividade, da procedência 

clandestina das mercadorias ou porque teriam que assinar o “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido”, instrumento exigido pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Sergipe, ao qual a pesquisa foi submetida.  

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas estruturadas, através 

da aplicação de 30 formulários, com perguntas abertas e fechadas, junto a esses 

trabalhadores, de forma que permitiu uma análise quantitativo-qualitativa a partir da 

identificação do perfil socioeconômico, da caracterização e situação do trabalho e da 

contribuição previdenciária dos ambulantes/camelôs entrevistados. Registra-se que 

sete trabalhadores contactados se recusaram a participar da pesquisa. Esses trinta 

trabalhadores perfizeram, portanto, a amostra da pesquisa, totalizando 47% do 

universo definido.  

Ainda para responder os objetivos desse estudo, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com representantes dos seguintes órgãos: Empresa Municipal de 

Serviços Urbanos (EMSURB); Fundação Municipal de Formação para o Trabalho 

(FUNDAT); Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); com o Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); e com representantes da 

Associação dos Trabalhadores Autônomos, Ambulantes e Artesãos do Estado de 

Sergipe. O propósito foi conhecer as ações e estratégias dessas instituições, bem 

como a forma com que contribuem para o acesso dos ambulantes/camelôs à 

“formalização” e à previdência social, além de caracterizar o trabalho dos 

ambulantes/camelôs participantes da pesquisa. 

A pesquisa bibliográfica foi utilizada para ampliar e discutir as categorias 

ontológicas e teórico-metodológicas desse estudo, permitindo uma análise crítica 

                                                           
7
 O Hotel Palace de Aracaju, situado à Praça General Valadão, no centro da cidade e, inaugurado em 

1962, já foi o mais importante hotel da capital sergipana. Atualmente o mesmo encontra-se 
desativado, mas seu térreo e suas calçadas transformaram-se num importante espaço comercial. 
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dos resultados a partir da mediação entre as singularidades, particularidades e 

universalidade do objeto em estudo.   

A análise documental se deu por meio de consulta à bibliografia pertinente, 

por dados secundários fornecidos pelo IBGE, OIT, Instituto de Pesquisa Econômica 

e Aplicada (IPEA), Departamento Intersindical de Estatística e Estudo (DIEESE) e 

outros órgãos de pesquisa, como também pela EMSURB e FUNDAT, de modo a 

colaborar na identificação e caracterização dos trabalhadores informais e quando 

disponíveis dos ambulantes/camelôs de Aracaju. Na fase exploratória da pesquisa, 

foi muito importante o contato direto com os trabalhadores e o diário de campo que 

possibilitou o registro de informações complementares. 

Cabe um destaque a respeito dos dados utilizados das pesquisas do IBGE e 

da OIT, citados como fonte documental. Uma vez que seus resultados sobre 

trabalho informal referem-se às categorias de trabalhadores definidas 

conceitualmente pela OIT e dado a sua diversidade de segmentos e critérios 

utilizados, seus resultados podem não refletir necessariamente a realidade dos 

trabalhadores ambulantes/camelôs sujeitos dessa pesquisa. 

Esse estudo está estruturado em quatro capítulos: o primeiro, intitulado “Lei 

geral de acumulação do capital e a constituição do mercado de trabalho no Brasil” 

reflete, à luz da teoria marxiana, o modo de produção capitalista e seus elementos 

para compreensão do desemprego. Faz também uma discussão sobre a 

constituição do trabalho assalariado no Brasil, realizado predominantemente com 

mão de obra imigrante, em detrimento de uma massa de trabalhadores sem 

ocupação ou em ocupações precárias, cujas consequências são perceptíveis até 

hoje.  

O segundo capítulo, “Crises do capital, suas particularidades no mercado de 

trabalho brasileiro e as consequências para os trabalhadores”, faz um debate 

teórico-histórico sobre os determinantes das crises capitalistas, suas medidas de 

superação e suas consequências para os trabalhadores. Foram observadas as 

particularidades desse fenômeno na realidade brasileira e como ele afeta, 

sensivelmente, as taxas de emprego e incide na precarização e flexibilização do 

trabalho no País.  

Já o terceiro, “O sistema de proteção social brasileiro e sua centralidade nos 

trabalhadores assalariados formais”, discorre sobre o papel do Estado na 

regulamentação do trabalho assalariado e na adoção de políticas sociais, retratando 
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as estratégias de cobertura previdenciária das primeiras instituições de previdência 

do Brasil. Reflete também sobre a proteção social brasileira após a Constituição de 

1988, com ênfase no sistema de seguridade social e nas novas regras da 

previdência social. Trata, ainda, dos reflexos da contrarreforma do Estado nessa 

política e as estratégias recentes de se “formalizar” a informalidade.  

O quarto e último capítulo, “Informalidade do trabalho e cobertura 

previdenciária: ambulantes/camelôs no centro de Aracaju”, apresenta e analisa os 

resultados da pesquisa de campo a partir do perfil socioeconômico dos 

trabalhadores entrevistados; da caracterização e situação da ocupação enquanto 

segmento da informalidade, que vivencia situação de extrema precarização do 

trabalho; e, consequentemente, da não cobertura previdenciária dos trabalhadores 

ambulantes/camelôs do centro de Aracaju. 

Esse estudo ganha importância teórica à medida que pesquisa a 

informalidade do trabalho enquanto expressão da questão social e suas 

repercussões no acesso aos direitos previdenciários. Esta realidade é manifestada 

na vida da classe trabalhadora brasileira e merece a devida atenção no sentido de 

desvelar esse fenômeno entre os ambulantes/camelôs na cidade de Aracaju/SE. 

Ao fazer isso, pretende contribuir para a sistematização do saber acerca da 

problemática apresentada, de forma que o meio acadêmico utilize-o como fonte de 

futuras investigações e continue problematizando esse fenômeno histórico-social. 

Além disso, essa pesquisa é socialmente relevante porque traz aspectos da 

relação trabalhador/previdência e das ações realizadas pelo Poder Público que 

poderão indicar caminhos e estratégias a serem tomados tanto pela Gerência 

Executiva do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS em Sergipe -, quanto pela 

Prefeitura Municipal de Aracaju e outros órgãos, no sentido de estimular o acesso 

dos trabalhadores inseridos na informalidade do trabalho à proteção previdenciária. 8 

 

 

 

                                                           
8
 Dois esclarecimentos sobre o texto: 

1. Fez opção metodológica pelo uso do numeral por extenso apenas para se referir a números 
formados por apenas um algarismo; 

2. Esse texto foi escrito com base no novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
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CAPÍTULO I 

 

 

LEI GERAL DE ACUMULAÇÃO DO CAPITAL E A CONSTITUIÇÃO DO 

MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL 

 

 

O desemprego e, consequentemente, a informalidade do trabalho são 

comumente pensados e teorizados enquanto fenômenos contemporâneos, datados 

a partir dos anos de 1970, período em que se instala, em escala mundial, uma crise 

estrutural do trabalho9 no âmbito da sociedade capitalista. 

Nesse sentido, não dá para pensar no desemprego e na informalidade sem 

considerar a lei geral de acumulação capitalista e, no caso brasileiro, as 

particularidades de sua formação social e do seu mercado de trabalho, que diante 

da sua complexidade e heterogeneidade marcou fortemente a constituição de uma 

massa sobrante de trabalhadores às margens do trabalho assalariado.   

Por isso, busca-se nesse capítulo a compreensão desse processo à luz da 

teoria marxiana, pois entende-se ser importante apreender a dinâmica econômica e 

o papel e as estratégias do Estado brasileiro na conformação desse mercado de 

trabalho, que privilegiou a mão de obra estrangeira em detrimento da mão de obra 

nacional e que regulamentou uma legislação trabalhista exclusiva para os 

trabalhadores assalariados com carteira de trabalho, deixando de garantir proteção 

social àqueles que não faziam parte desse segmento social. 

 

 

                                                           
9
 Essa pesquisa compreende o “trabalho” enquanto categoria ineliminável do gênero humano. Por 

isso, recusa qualquer tese que tem pautado o discurso do “fim do trabalho”, do “esgotamento da 
sociedade do trabalho”, do “adeus ao trabalho” e “ao proletariado” encontrado nas obras de Offe 
(1989); Habermas (1991,1992); Gorz (1992), dentre outros. O mesmo não se pode afirmar quanto ao 
“emprego”, expressão dada pela relação estabelecida no trabalho assalariado e, portanto, exclusiva 
do modo de produção capitalista. Esse sim tem sofrido sérias consequências com as mudanças 
“recentes” no mercado de trabalho, as quais vêm impondo novas estratégias de gestão do processo 
produtivo e têm ampliado, consideravelmente, o número de trabalhadores desempregados e/ou 
inseridos em relações precárias de trabalho. 
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1.1  Capitalismo, acumulação e exército industrial de reserva: elementos 

para a compreensão do desemprego 

 

 

O modo de produção capitalista incitou uma série de transformações na 

história da humanidade, sejam elas de cunho econômico, político, social, cultural, 

ambiental etc. É um modo de produção que inaugura novas relações de trabalho a 

partir do assalariamento da mão de obra. Engels escreveu na introdução do ensaio 

de Marx “Trabalho Assalariado e Capital” de 1849:  

 

Vivemos hoje sob o domínio da produção capitalista em que uma 
grande e sempre crescente classe da população só pode viver se 
trabalhar, a troco de um salário, para os proprietários dos meios de 
produção - das ferramentas, máquinas, matérias-primas, e meios de 
subsistência. Na base deste modo de produção, os custos de 
produção do operário consistem naquela soma de meios de 
subsistência ou do seu preço em dinheiro - que são, em média, 
necessários para o tornarem capaz de trabalhar, para o manterem 
capaz de trabalhar e para o substituírem por outro operário quando 
do seu afastamento por doença, velhice ou morte, para reproduzir, 
portanto, a classe operária na força necessária (ENGELS, 1891, s/p). 

 

Nesse sentido, para o capitalismo emergir e se tornar hegemônico foi 

necessário um processo em que “os meios sociais de subsistência e de produção 

são convertidos em capital, e os produtores imediatos em trabalhadores 

assalariados” (MARX, 1996, Tomo 2, p. 340). 

O modo de produção capitalista tem infinitas particularidades que se 

diferenciam do modo de produção feudal e do primitivo. A sua estruturação parte do 

princípio do direito de propriedade individual aplicado ao acúmulo de capital. 

Consequentemente, a utilização desse princípio divide a sociedade em duas classes 

sociais: a classe proprietária ou possuidora do capital e a classe que garante sua 

sobrevivência mediante a venda de sua força de trabalho à outra classe. 

Aos trabalhadores só restou a força de trabalho para ser vendida, porque 

deles foram expropriados os meios de produção ainda na acumulação primitiva do 

capital, também chamada de acumulação originária. Nas palavras de Soares (2008, 

p. 38), esse não foi um processo natural, mas sim, social, “promovido pela burguesia 

e defendido pelo Estado”.  
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É no processo de produção capitalista que se encontram os meios e os 

objetos do trabalho (equipamentos, instrumentos e matérias-primas, pertencentes ao 

detentor de capital) e a força de trabalho (única propriedade do trabalhador). E é, 

portanto, no processo de produção, que é gerada a mais-valia, representada pelo 

trabalho não-pago da força de trabalho, capital variável, única mercadoria que gera 

mais-valia.  

Há, conforme Marx (1996), dois tipos de mais-valia: a mais-valia absoluta, que 

se caracteriza pelo prolongamento da jornada de trabalho, e a mais-valia relativa, 

dada pelo incremento tecnológico que possibilita a intensificação do processo de 

trabalho. Ambas cumprem funções complementares: a função de diminuir o tempo 

de trabalho necessário (aquele que é suficiente para cobrir os custos com o 

processo produtivo e, assim, garantir a reprodução da vida) e a de ampliar o trabalho 

excedente, com a produção de mais mercadorias e, automaticamente, de mais 

dinheiro, isto é, de capital, para ser reinvestido novamente na produção. Por isso se 

diz que o modo de produção capitalista é, essencialmente, um modo de produção de 

acumulação de capital. Para tanto, é fundamental a existência de um exército 

industrial de reserva. 

 A esse respeito, Soares (2008) relata que na Inglaterra, entre os séculos XIV 

e XV, a servidão já havia sido abolida e grande parte da população estava livre e 

economicamente autônoma. O trabalho assalariado foi impulsionado com o 

florescimento da manufatura flamenga de lã e da expectativa de lucratividade.  

A necessidade de ampliação de pastagens para a criação de ovelhas 

estimulou, nesse período, um processo de expropriação da terra dos camponeses, 

levando-os a migrarem para os centros urbanos em busca de trabalho.  

 

Como o preço da lã subira (a lã era a principal exportação da 
Inglaterra) muitos senhores viram uma oportunidade de ganhar mais 
dinheiro da terra transformando-a de terra cultivada em pasto de 
ovelhas. [...] Enquanto isso significava mais dinheiro, significava 
também a perda do emprego e do meio de vida dos lavradores que 
haviam ocupado a terra que passava a ser cercada. Para cuidar de 
ovelhas, é necessário um número de pessoas menor do que para 
cuidar de uma fazenda – e os que sobravam ficavam 
desempregados (HUBERMAN, 1976 apud SANTOS, 2012, p. 31-32). 

 

Além da necessidade de ampliação do espaço para pastagem das ovelhas 

para obtenção de lã, Soares (2008) aponta outros dois fenômenos que provocaram 
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a expropriação da terra dos lavradores: o roubo dos bens da igreja (terras antes 

destinadas a agricultores foram apropriadas por nobres após a reforma protestante)  

e tomada dos domínios do Estado e a transformação da propriedade feudal em 

propriedade privada moderna. Esses fenômenos ampliaram a massa de proletários 

e criaram as condições para o desenvolvimento do capitalismo. 

 Antes, porém, a Inglaterra vivenciou uma escassez de força de trabalho em 

decorrência da peste negra que dizimou cerca de um terço da população europeia 

no final do século XIV. Com pouca mão de obra disponível, os salários se elevaram; 

essa época ficou conhecida como idade de ouro. 

No entanto, com a expropriação das terras e a consequente migração dos 

camponeses, o problema passou a ser o inverso: a escassez deu lugar à 

abundância de trabalhadores livres que não conseguiram ser absorvidos pela 

manufatura incipiente.  

Esse excesso de mão de obra teve um papel fundamental para o 

desenvolvimento do capitalismo na medida em que se criou  uma superpopulação 

relativa excedente, ou exército Industrial de reserva. 

Para Marx (1996), o exército industrial de reserva é composto pela força de 

trabalho desempregada e parcialmente empregada, gerada e reproduzida no 

processo de produção capitalista. 

Para o mesmo autor, a acumulação de capital surgiu, inicialmente, pela sua 

ampliação quantitativa. No entanto, houve uma alteração de sua composição – a 

ampliação do capital constante frente ao capital variável. 

O capital constante é aquele investido em equipamentos, instrumentos, 

materiais, ou seja, aquele que não requer substituição frequente, e, uma vez 

adquirido, estará disponível para acumulação do capital, ao custo do seu 

investimento.  

 

A parte do capital, portanto, que se converte em meios de produção, 
isto é, em matéria-prima, matérias auxiliares e meios de trabalho, 
não altera sua grandeza de valor no processo de produção. Eu a 
chamo, por isso, parte constante do capital, ou mais concisamente: 
capital constante (MARX, 1996, Tomo 1, p. 325).  
 

 

Mas, pensar que o capital constante, por si só, é responsável pela produção 

de capitais, é desconsiderar que o trabalho (enquanto criador de valores-de-uso e 
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valores-de-troca) é exclusivo da espécie humana. Assim, a parte do capital investido 

em força de trabalho é capital variável, já que este altera seu valor no processo de 

produção.  

 

[...] Ela reproduz seu próprio equivalente e, além disso, produz um 
excedente, uma mais-valia que ela mesma pode variar, ser maior ou 
menor. Essa parte do capital transforma-se continuamente de 
grandeza constante em grandeza variável. Eu a chamo, por isso, 
parte variável do capital, ou mais concisamente: capital variável 
(MARX, 1996, Tomo 1, p. 325). 

 

 A composição orgânica do capital aqui explicitada – é o conjunto do capital 

constante e do capital variável investido no processo de produção. Ela sofre 

alteração a partir do incremento tecnológico no processo produtivo e da 

consequente centralização de capitais, tendo em vista a ampliação do capital 

constante e a redução do capital variável, qual seja, força de trabalho, condição 

determinante para ampliação do exército industrial de reserva.  

 

E enquanto a centralização assim reforça e acelera os efeitos da 
acumulação, amplia e acelera simultaneamente as revoluções na 
composição técnica do capital, que aumentam sua parte constante à 
custa de sua parte variável e, com isso, diminuem a demanda 
relativa de trabalho (MARX, 1996, Tomo 2, p. 259).  

 

 Marx (1996) analisa que a demanda de trabalho não depende do volume do 

capital global, mas da demanda por capital variável. Assim, na medida em que o 

volume do capital global cresce, a demanda por força de trabalho cai.  

 

[...] ela [força de trabalho] cai progressivamente com o crescimento 
do capital global, ao invés de, como antes se pressupôs, crescer de 
modo proporcional com ele. Ela cai em relação à grandeza do capital 
global e em progressão acelerada com o crescimento dessa 
grandeza. Com o crescimento do capital global na verdade também 
cresce seu componente variável, ou a força de trabalho nele 
incorporada, mas em proporção continuamente decrescente (MARX, 
1996, Tomo 2, p. 260).  

 

 Ele fala, inclusive, que o crescimento da população trabalhadora absoluta é 

sempre mais rápido que a capacidade de absorção do capital variável ou dos seus 

meios de ocupação. E por isso,  
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[...] a acumulação capitalista produz constantemente — e isso em 
proporção à sua energia e às suas dimensões — uma população 
trabalhadora adicional relativamente supérflua ou subsidiária, ao 
menos no concernente às necessidades de aproveitamento por parte 
do capital (MARX, 1996, Tomo 2, p. 261, grifos meus). 

 

 Destaque para a contradição desse movimento na composição orgânica do 

capital. A ampliação da acumulação do capital só é possível pela utilização e 

exploração da força de trabalho, relembrando que essa é a única mercadoria que 

gera mais-valia. No entanto, na medida em que a acumulação do capital cresce, 

amplia-se também a repulsão dos trabalhadores, ou seja, “[...] com a acumulação do 

capital produzida por ela mesma, a população trabalhadora produz, portanto, em 

volume crescente os meios de sua própria redundância relativa” (MARX, 1996, 

Tomo 2, p. 262).  

 Daí o autor chegou à conclusão de que a população trabalhadora excedente é 

produto e condição necessária da acumulação e desenvolvimento da riqueza 

capitalista.  E mais, é condição para sua existência, porque o exército industrial de 

reserva, também denominado de “superpopulação relativa”, criado pelo capital, está 

à disposição desse a qualquer momento que se fizer necessário.  

  

A expansão súbita e intermitente da escala de produção é o 
pressuposto de sua contração súbita; a contração provoca 
novamente a expansão, mas esta é impossível sem material humano 
disponível, sem multiplicação dos trabalhadores independente do 
crescimento absoluto da população (MARX, 1996, Tomo 2, p. 263). 

 
 

E Marx (1996, Tomo 2, p. 263-264, grifos meus) completa: “toda a forma de 

movimento da indústria moderna decorre, portanto, da constante transformação de 

parte da população trabalhadora em braços desempregados ou semi-empregados”. 

Essa “reserva” de mão de obra cumpre, inclusive, um papel decisivo para o 

rebaixamento dos salários, em decorrência da pressão externa pela ocupação dos 

postos de trabalho no processo produtivo. 

  

O sobretrabalho da parte ocupada da classe trabalhadora engrossa 
as fileiras de sua reserva, enquanto, inversamente, a maior pressão 
que a última exerce sobre a primeira obriga-a ao sobretrabalho e à 
submissão aos ditames do capital. A condenação de uma parcela da 
classe trabalhadora à ociosidade forçada em virtude do 
sobretrabalho da outra parte e vice-versa torna-se um meio de 
enriquecimento do capitalista individual e acelera, simultaneamente, 
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a produção do exército industrial de reserva numa escala adequada 
ao progresso da acumulação social (MARX, 1996, Tomo 2, p. 266-
267).  

 

Analisando o papel da “superpopulação relativa”, Marx a define de três 

formas: a líquida - acontece quando ora é repelida, ora é retraída e, em longo prazo, 

o número de trabalhadores cresce em maior proporção comparando com a demanda 

por força de trabalho; a latente - trata da população rural que está sempre na 

iminência de migrar para o proletariado urbano ou manufatureiro; e a estagnada, 

que apresenta ocupação irregular e condições de vida abaixo da média.  

Sintetizando a elaboração marxiana, 

 

A força de trabalho disponível é desenvolvida pelas mesmas causas 
que a força expansiva do capital. A grandeza proporcional do 
exército industrial de reserva cresce, portanto, com as potências da 
riqueza. Mas quanto maior esse exército de reserva em relação ao 
exército ativo de trabalhadores, tanto mais maciça a superpopulação 
consolidada, cuja miséria está em razão inversa do suplício de seu 
trabalho. Quanto maior, finalmente, a camada lazarenta da classe 
trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior o 
pauperismo oficial. Essa é a lei absoluta geral, da acumulação 
capitalista (MARX, 1996, Tomo 2, p. 274, grifos do autor).  

 

 Sobre a “superpopulação relativa”, Soares (2008) questiona o que esses 

trabalhadores excedentes faziam para sobreviver ainda no período da acumulação 

primitiva do capital.  E ele mesmo responde: existiam aqueles que realizavam 

trabalhos precários, outros faziam parte do lumpemproletariado10 e ainda aqueles 

que ficavam nos albergues.  

 Mesmo que as novas formas de produção não conseguissem absorver toda 

mão de obra disponível, os trabalhadores sem emprego eram classificados como 

vagabundos (tal pensamento permeia a sociedade até os dias de hoje). Para Soares 

(2008, p. 44) esses trabalhadores “hoje poderiam ser classificados como 

desempregados, miseráveis, pobres, excluídos, marginais, e, se dessem sorte, 

poderiam vir a compor o grupo de trabalhadores classificados como biscateiros, 

subempregados, autônomos, conta própria, ou seja, trabalhadores informais”.  

                                                           
10

 O lumpemproletariado foi um termo utilizado por Karl Marx (1996) para identificar a parcela da 
população que, no contexto da revolução industrial, ocupava posição social abaixo dos proletariados. 
Participavam dessa classificação as pessoas em ocupações marginais da sociedade capitalista, a 
exemplo dos vagabundos, ladrões e prostitutas, que eram destituídos de consciência política e de 
classe. 
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 Na tentativa de buscar os indícios do trabalho informal na gênese e 

consolidação do capitalismo, Soares (2008) cita Marx (1996) para referir-se ao 

trabalho domiciliar e à legislação fabril em 1861 e aos exemplos que ele usa a 

respeito das irregularidades nas formas de trabalho, percebidas com a contratação 

de trabalhadores em idade menor que a permitida; carga horária acima da 

estabelecida; atividades em domicílio, trabalhadores mal remunerados (abaixo da 

média) e a jornada acima da estabelecida. 

Para este autor, não resta dúvida de que se trate de trabalhos precários e, por 

isso, questiona se estas formas de trabalho seriam o que hoje se conhece por 

trabalho informal. E responde: “de acordo com a definição corrente de trabalho 

informal, pode-se afirmar que estes já existiam na infância do capitalismo, pelo 

menos em potencial” (SOARES, 2008, p. 47).  

Soares (2008, p. 47) apresenta uma passagem de Braudeal (1998 apud 

Kraychet, 1999) que aponta para a existência de atividades que desafiavam o 

mercado e a ordem estabelecida na França, ainda no século VII.  Assim ele escreve: 

“Aumentam as reclamações contra os vendedores ambulantes, que são prejudiciais 

ao comércio, que vendem ilicitamente suas mercadorias, e, por isso são perseguidos 

pelas autoridades municipais”, ou seja, formas de trabalho que se distanciavam das 

regulamentações oficiais já existiam em séculos anteriores, “e coexistiram (e 

coexistem) com o desenvolvimento do capitalismo”.   

 E conclui afirmando aquilo que Marx já dissera: o desemprego é inerente às 

relações de capital, “[...] o subemprego, precarização das relações de trabalho e 

surgimento/expansão do trabalho informal são produtos do capitalismo, sem 

solução, se mantidas as relações de capital” (SOARES, 2008, p. 50, grifos meus). 

 Por isso o desemprego, subemprego e as ocupações precárias firmadas em 

relações informais de trabalho não são um fenômeno recente; pelo contrário, dada a 

lei geral de acumulação do capital, a formação de mão de obra excedente é inerente 

ao movimento de acumulação do próprio capital, seja em sua gênese, seja nos dias 

atuais. 

 Assim, buscar essa análise e explicação nos determinantes históricos do 

desenvolvimento do capitalismo é fundamental para se compreender a totalidade 

desse fenômeno (desemprego estrutural), o qual se apresenta como elemento 

determinante para compreensão do objeto desta pesquisa.  Por isso também, a 

importância de compreender como no Brasil foi se gestando o modo de produção 
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capitalista e como foi se constituindo o seu mercado de trabalho em períodos 

considerados não capitalistas; bem como, entender a passagem para momentos 

com características tipicamente capitalistas. 

 

 

1.2  Formação do mercado de trabalho brasileiro e a constituição de uma 

 massa de trabalhadores sem ocupação 

 

 

 Como se observa no item anterior, a formação do mercado de trabalho 

capitalista traz em seu cerne a existência de um exército industrial de reserva, ou 

seja, de uma gama de trabalhadores sobrantes, desempregados, como uma das 

estratégias utilizadas para sua reprodução. Mesmo considerando as particularidades 

da constituição e desenvolvimento do capitalismo nos diferentes países do mundo, 

os elementos essenciais e sua lógica estão presentes na constituição do mercado 

de trabalho destes. No caso do Brasil, não aconteceu de forma diferente; não 

obstante, convém destacar algumas particularidades desse processo na formação 

social brasileira. 

 Em relação à periodização do capitalismo no Brasil, Fernandes (1976) 

identificou três fases para emergência e expansão do mercado capitalista moderno. 

A primeira delas, fase de eclosão de um mercado capitalista especificamente 

moderno, significou aquilo que o autor chamou de “fase de transição neocolonial”, 

que transcorreu a partir da abertura dos portos ao comércio com nações amigas de 

Portugal. Esse período é datado do ano de 1808 (com a vinda da família real 

portuguesa para o Brasil, a qual fugia das invasões napoleônicas)  até meados da 

década de 1860, quando foram impostas as condições históricas da crise irreversível 

do sistema colonial. 

 Já a segunda, identificada como fase de formação e expansão do capitalismo 

competitivo, é determinada pela consolidação e disseminação do mercado de 

trabalho “e por seu funcionamento como fator de diferenciação do sistema 

econômico” (FERNANDES, 1976, p. 224). Sua periodização compreende, segundo o 

autor, “grosso modo”, entre as décadas de 1860 até 1950, tempo em que se 

consolidou a economia urbano-industrial. 
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Quanto à terceira, fase de irrupção do capitalismo monopolista, se caracteriza 

“pela reorganização do mercado e do sistema de produção, através das operações 

comerciais, financeiras e industriais da ‘grande corporação’” (FERNANDES, 1976, p. 

225). Essa transição é acentuada no final da década de 1950, mas ganha caráter 

estrutural após o golpe militar de 1964. 

Nessa mesma direção, tem-se o estudo de Barbosa (2008), que apresenta o 

desenvolvimento do mercado de trabalho brasileiro a partir de quatro etapas: a) o 

não-mercado de trabalho do período colonial; b) a construção do mercado de 

trabalho no período de 1850 a 1888; c) a conformação de mercados de trabalhos 

fragmentados regionalmente e incompletos de 1889 a 1930 e d) a nacionalização e 

consolidação do mercado de trabalho a partir de 1930. 

 Para efeito desta reflexão optou-se pela utilização dos períodos indicativos de 

Barbosa (2008) anteriores à década de 193011, por considerá-los didaticamente bem 

identificados e correlacionados com a dinâmica política, econômica e social. 

Compreende-se que não há prejuízos e contradições teórico-metodológicas nesta 

opção, mesmo porque as análises desses autores não são conflitantes no que diz 

respeito aos determinantes, particularidades e consequências da constituição do 

capitalismo no Brasil.  

 Além disso, Barbosa (2008), ao longo de seu estudo, preocupou-se em 

caracterizar a mão de obra nacional livre, com ou sem ocupação, que foi se 

avolumando ao longo do regime colonial e que alcançou proporções de cunho 

estrutural na transição do regime agroexportador para o urbano-industrial. 

 A identificação e caracterização de uma “massa sobrante de mão-de-obra”, 

bem como o “tratamento” que recebeu do Estado e da elite dominante vão 

conformar particularidades brasileiras em relação à expansão do desemprego e da 

informalidade do trabalho a partir das últimas décadas do século XX e início do 

século XXI.   

 Inicialmente é preciso reconhecer a condição de país-colônia que foi imposta 

ao Brasil desde a chegada dos portugueses no século XVI. O “descobrimento” do 

Brasil fez parte do projeto das grandes navegações empreendidas pelos países 

bálticos entre os séculos XV e XVI, que buscavam novos territórios para atender os 

interesses econômicos do capitalismo comercial e incipiente.   

                                                           
11

 A partir dessa década retoma-se a periodização de Fernandes (1976). 
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Esse período está relacionado com o processo de transição das relações de 

produção feudal para a capitalista e com a formação dos Estados nacionais 

europeus, quando as colonizações contribuíram para fortalecer a acumulação 

primitiva do capital. 

 A vida econômica e social do Brasil colonial estava alicerçada sobre o tráfico 

do trabalho escravo. Tem-se uma economia dependente das tendências e 

oscilações da economia internacional, com a implantação do regime de plantation 

(sistema de produção de monoculturas que utilizava mão de obra escrava em terras 

de latifúndio). A distribuição de terras pelo reino português na forma de sesmarias só 

se dava mediante a disponibilidade de escravos. “A terra, se não viesse 

acompanhada de escravos, não representava valor” (BARBOSA, 2008, p. 29). 

 

A economia colonial era centrada na produção de gêneros agrícolas 
tropicais em larga escala e baixos custos, que se caracterizava pelo 
uso extensivo da terra, exigência de pouca tecnologia e infra-
estrutura e larga demanda de mão-de-obra. O trabalho escravo 
constitui um dos pilares desta economia, cuja estrutura produtiva era 
formada por duas classes bem distintas: os senhores, donos de 
grandes propriedades de terra, e os escravos (OLIVEIRA, 2009, p. 
72). 

 

 O tráfico de negros africanos foi fundamental para a consolidação da 

escravidão brasileira. De acordo com Barbosa (2008), entre 1531 e 1855 cerca de 

quatro milhões de escravos vieram para o Brasil, o que permitiu sua entrada no 

sistema mundial de comércio e investimentos. 

 Destaque para diferenciação da escravidão no Brasil com o modo de 

produção escravista ainda na Idade Antiga. De acordo com Santos (2012, p. 57), 

elas apresentam distinções, uma vez que a força de trabalho escrava utilizada no 

Brasil já estava inserida no “contexto do capitalismo de natureza comercial”. 

 Da mesma forma, Mazzeo (1995) explica que a forma de ocupação das terras 

(capitanias hereditárias e sesmarias) e de produção econômica não representa a 

presença do feudalismo no Brasil. Na verdade já eram os primeiros burgueses que 

exploravam as riquezas das terras brasileiras como forma de empreendimento 

mercantil. 

 Mesmo assim, Santos (2012, p. 96) registra a polêmica existente entre 

autores quanto à definição do modo de produção que predominava durante o regime 

colonial, e apesar de defender já nesse período a prevalência do capitalismo 
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comercial no Brasil, reconhece que “não há, entretanto, como negar o caráter 

incipiente de relações sociais capitalistas, mescladas que estavam com formas pré-

capitalistas clássicas como escravismo e escravidão”.   

 Daí a conclusão de que o Brasil já “nasce” sob o comando e domínio dos 

interesses do capital. 

 

[...] a produção escravista instalada na América e, portanto, no Brasil, 
não se constitui um modo de produção distinto do capitalismo, mas, 
ao contrário, estrutura-se como um tipo específico de capitalismo. 
Um capitalismo de extração colonial e escravista que objetiva o 
mercado externo, grandes lucros, e fundamentalmente, que utiliza a 
mais-valia que expropria do escravo para investir na produção 
açucareira e agrária, em geral. Um escravismo capitalista que irá 
gerar o que Marx chamou de “burguesia anômala” (MAZZEO, 1995, 
p. 11).  

 

Para Barbosa (2008, p. 39), o Brasil colônia foi muito além de gerar 

excedentes para as metrópoles, uma vez que a escravidão se estendeu “pelas áreas 

rurais, minas, cidades, oficinas, ranchos e um vasto conjunto de atividades 

econômicas” que gerava uma produção para o mercado interno. 

O tráfico assegurava a rentabilidade do negócio organizado pelos europeus. A 

terra e o trabalho eram forças econômicas do capitalismo comercial. Por isso atribuir  

importância ao sistema colonial para viabilização da Revolução Industrial e 

consolidação do capitalismo na Europa. 

 Esse modelo econômico era incompatível com o trabalho livre e assalariado, 

ainda assim, ao longo do regime colonial e escravista algumas versões de trabalho 

livre são encontradas, inclusive aquelas em que o próprio escravo poderia exercer 

atividades de ganho (chamados de “escravos rendeiros”), além dos ex-escravos que 

conquistavam a alforria. Eles atuavam como carregadores, artesãos, carpinteiros, 

pintores, entre outras atividades, principalmente nos centros urbanos.  

 Conforme Barbosa (2008, p. 74), “essas arestas de liberdade, sempre 

delimitadas rigorosamente pelo senhor, abriam espaço a várias estratégias 

individuais de ressocialização dos escravos, contribuindo inclusive para a maior 

longevidade do regime escravista”. 

Entre os séculos XVI e meados do século XIX a escravidão permeava toda a 

vida social brasileira e o trabalho livre era restrito. Só a partir de 1850 foram 

gestadas as condições para o fim do trabalho escravo e a constituição do “trabalho 
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livre” no Brasil e a consequente formação do mercado de trabalho, que “coincide, 

histórica e teoricamente, com a expansão do trabalho assalariado” (BARBOSA, 

2008, p. 45). 

Segundo o mesmo autor, é incoerente falar em mercado de trabalho no Brasil 

antes desse período, por isso a sua defesa de um “não-mercado de trabalho” no 

regime colonial. Para tanto, utiliza-se da própria teoria marxiana para afirmar que 

“um mercado de trabalho somente existe quando o trabalhador vende sua força de 

trabalho, cuja característica é a de ser fonte de valor” (BARBOSA, 2008, p. 46), o 

que não acontecia com a mão de obra escrava, que era propriedade do seu dono.  

Na constituição de um mercado de trabalho, a força de trabalho deve ser 

propriedade do trabalhador, que “a partir desse estágio passa a ter uma existência 

objetiva, independente do seu trabalho” (BARBOSA, 2008, p. 46). 

 Barbosa (2008, p. 45) afirma, a partir de Oliveira (1977), que “prevalecendo o 

regime de trabalho escravo, no âmbito interno, há tão-somente acumulação de 

riquezas, mas não de capital”, o que implicava a não-constituição de condições 

econômicas e sociais objetivas de formação do mercado de trabalho no Brasil. 

 Barbosa (2008, p. 78) chama a atenção para uma quantidade significativa de 

trabalhadores livres que crescia paralela ao mundo do trabalho escravo, “[...] 

espalhava-se uma massa amorfa e inorgânica de homens livres, ‘a massa popular’, 

os desclassificados, inúteis e inadaptados”, já que sobravam poucas ocupações 

para o trabalho livre, “[...] tal era o caráter absorvente da escravidão e a instabilidade 

do sistema de produção voltado para fora”. 

 

Os ex-escravos avantajavam nesse contingente cada vez mais 
expressivo ao longo do século XIX. Não eram desempregados, pois 
ocupação assalariada não havia. A pobreza rimava com semi-
inatividade, forçada ou ocupacional. Nessa sociedade, havia duas 
“opções” aos que ocupavam a sua base: passar fome livre ou 
engordar escravo (BARBOSA, 2008, p. 83). 

 

 Oliveira (2009, p. 72, grifos meus) também identifica no Brasil colonial “[...] 

uma população livre heterogênea que não se integrava à estrutura produtiva e vivia, 

em grande parte, dos frutos da mercancia; e uma massa de excluídos, a chamada 

ralé, que se reproduzia com baixíssimos padrões de vida”.  

 Segundo Barbosa (2008, p. 83), a caracterização dessa ampla fração da 

sociedade era bastante complexa. Houve quem caracterizasse como 



36 

 

“subempregados” ou, ainda, quem visse neles um “exército de reserva da 

escravidão”. Para ele, isso é reflexo de um “quadro de anomia social – mas 

carregada de anacronismos e imprecisões”, em que essa mão de obra “livre” que foi 

sendo acumulada ao longo dos séculos, e que foi acrescida com os ex-escravos 

após a abolição, tornar-se-ia “massa desenraizada” que seria incorporada ao 

processo produtivo apenas após 1930. 

 Diante dessa realidade, Barbosa (2008, p. 85) apresenta um paradoxo da 

economia colonial: “o escravo, não-livre por excelência, era o agente econômico 

básico, enquanto os que possuíam liberdade – ou seja, não eram propriedade de 

ninguém – transformavam-se em não-agentes econômicos”. 

Por isso, esse mesmo autor busca “reparar alguns equívocos metodológicos 

comuns à historiografia” (Barbosa, 2008, p. 19). O exemplo que utiliza é a referência 

corriqueira a desocupados e subempregados no Brasil Colonial,  

 

[...] o que nos parece uma impropriedade na medida em que essas 
categorias somente se tornam possíveis com a emergência e 
generalização do assalariamento. O mesmo acontece com o 
chamado “setor informal”, que aparece muitas vezes de forma 
reiterada no período pré-1930, quando não existia sequer um “setor-
formal” que pudesse pautar sua dinâmica (BARBOSA, 2008, p. 19). 

 

Tendo por base essa análise, o próprio autor questiona se houve desemprego 

enquanto realidade concreta nas três primeiras décadas do século XX e, por isso, 

utiliza o termo “população sem trabalho”, que para ele é um tipo de manifestação 

precoce do desemprego oculto12, que Marx definiria como a parcela estagnada do 

exército industrial de reserva.  

Mas, antes de caracterizar essa massa sobrante de trabalhadores constituída 

ao longo do período escravista, é importante perceber como o Brasil conseguiu, a 

partir de 1850, criar as condições para a constituição do trabalho livre e assalariado 

e, consequentemente, do seu mercado de trabalho. 

A construção do mercado de trabalho no Brasil é datada entre 1850 a 1888, 

quando o Estado, estimulado pelas forças econômicas internacionais aprovou um 

                                                           
12

 Dedecca (1998, p. 100) classifica duas formas do desemprego oculto. Uma é quando o 
desemprego é ocultado pela condição de trabalho precário, ou seja, “pessoas que exerceram algum 
tipo de trabalho de maneira descontínua e irregular (ocasional) e que procuraram emprego nos 
últimos 30 dias”. A outra é o desemprego oculto por desalento, ou seja, “pessoas que procuraram 
trabalho nos últimos 12 meses, mas que não procuraram nos últimos 30 dias”. 
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conjunto de legislações voltadas para a desescravização e para a criação “forçada” 

de uma mão de obra disponível direta ou indiretamente para o capital.   

Tem-se inicialmente instituída ainda em 1850, a Lei Eusébio de Queirós, que 

proibia o tráfico de escravos e colocava um limite estrutural ao regime escravista. 

Isso, devido às péssimas condições de vida impostas ao escravo, o que dificultava a 

reprodução da força de trabalho cativa nacional. O tráfico era, portanto, elemento 

essencial de manutenção do regime escravista brasileiro. 

As elites econômicas brasileiras suportaram a pressão inglesa quanto ao fim 

do tráfico desde 1810, quando D. João VI assumiu o compromisso de por fim ao 

tráfico de escravos. Nova Lei foi editada em 1831, chamada por Barbosa (2008) de 

lei morta. Entretanto, é apenas em 1850 que a lei que proibia o tráfico de escravos 

efetivamente é cumprida. O que possibilitaria, para esse autor, a liberação paulatina 

da força de trabalho da sua condição de não-mercadoria, através da ação do 

Estado. 

 Não dá para analisar a efetivação dessa lei de forma natural ou evolucionista. 

Afinal, ela põe ao fim mais de três séculos de tráfico de escravos para o Brasil, fonte 

de mão de obra determinante para manutenção do regime colonial escravista. 

O Brasil, assim como as demais colônias americanas (com ressalvas às 

estratégias de colonização da América do Norte) contribuiu durante séculos para a 

acumulação de riquezas das suas metrópoles européias. Essa acumulação foi 

fundamental para o crescimento das forças produtivas e, consequentemente, para a 

primeira Revolução Industrial, marco para consolidação do modo de produção 

capitalista. 

 Com o desenvolvimento das forças produtivas, dentre elas a máquina a vapor 

e a locomotiva, que desencadearam a Primeira Revolução Industrial na Inglaterra, 

nas últimas décadas do século VXIII, eleva-se o nível de produtividade das 

mercadorias, tornando-se necessária a busca por novos mercados consumidores, 

entre eles, o Brasil. Daí o completo caráter de influência internacional na constituição 

do trabalho “livre” brasileiro. 

 

Assim é que o fim do período colonial brasileiro se deve, 
principalmente, à configuração do contexto econômico mundial que 
já não comportava o colonialismo naqueles moldes. Era a transição 
do capitalismo comercial para o industrial, que colocava na ordem do 
dia a remoção de barreiras ao livre acesso aos mercados mundiais 
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para escoar sua crescente produção, revolucionadas por 
descobertas técnico-científicas (SANTOS, 2012, p. 59). 

 

 Por isso a pressão inglesa para o fim da escravidão13. Há registros, inclusive, 

de como a coroa inglesa, por décadas, utilizou sua frota marítima para abater em 

alto mar navios negreiros que velejavam em direção às Américas, como forma de 

coibir o tráfico e a perpetuação do trabalho escravo, fenômeno que inviabilizava o 

mercado de trabalho e, consequentemente, o poder de consumo no país.  

 Há uma série de estratégias tomadas pela elite econômica brasileira para 

retardar o fim da escravidão. Barbosa (2008) relata a tentativa de preservação da 

vida do escravo, tratado agora com menos dureza; além do estímulo por parte de 

alguns fazendeiros para fazer crescer o número de nascimento de crianças escravas 

em território nacional e, ainda, a migração interna de escravos para as regiões de 

grande florescimento econômico, no caso do Sudeste, com a economia cafeeira em 

ascensão.  

 O fim do tráfico de escravos revelou que “não obstante a permanente 

expansão do setor de subsistência, a inadequada oferta de mão de obra constitui o 

problema central da economia brasileira” (FURTADO, 1969 apud SANTOS, 2012, p. 

62). 

 A escassez de mão de obra se deu exatamente na era da expansão de um 

novo ciclo econômico agroexportador – a produção cafeeira. 

 Uma das estratégias utilizadas foi a importação de mão de obra estrangeira, 

os chamados imigrantes. Inicialmente vieram alemães, suíços e portugueses, que 

trabalhavam na qualidade de “parceiros”. Esses colonos, como eram chamados, ao 

virem para o Brasil, adquiriam dívidas de transporte, moradia e outras despesas com 

o fazendeiro, que deveriam ser liquidadas em troca de trabalho, sem o qual não 

poderiam deixar a terra, coexistindo assim, um regime de quase semi-escravidão 

(BARBOSA, 2008). 

 

Tratava-se da utilização de um modelo de relações de trabalho típico 
de sociedades ainda intensas ao assalariamento. Prova disso está 
no constante uso de mecanismos de coação extra-econômicos – 
multas em dinheiro, restrição à liberdade de movimento e de direitos 

                                                           
13

 Em 1845, o parlamento britânico promulga o Bill Aberdeen, que reconhecia o direito inglês de 

perseguir, afundar e julgar a tripulação dos navios negreiros, numa guerra declarada ao tráfico de 
escravos (MAZZEO, 1995, p. 25). 
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civis básicos, prisão e até espancamento – para assegurar a rotina 
de trabalho no regime de parceria (BARBOSA, 2008, p.102). 

  

Essa, dentre outras medidas de manutenção do trabalho escravo, não dava 

condição para a formação de um mercado de trabalho que permitisse a mobilidade 

do trabalhador. Isso ocorria, segundo Barbosa (2008, p.106), porque os fazendeiros 

“não conheciam as potencialidades do trabalho livre ou duvidavam da sua 

disponibilidade efetiva” e o escravo era considerado a melhor das opções. 

 Mesmo com a oferta interna de mão de obra livre esses trabalhadores não 

foram utilizados em sua magnitude na substituição do escravo. Para Barbosa (2008, 

p. 106-107), a explicação estava no fato de que 

 

A mão-de-obra livre nacional, apesar de abundante, não havia sido 
expropriada material e culturalmente. Além disso, havia a crença por 
parte dos fazendeiros – certamente infundada, embora componente 
essencial de sua ideologia – de que o elemento nacional era 
essencialmente “vadio” e “preguiçoso”. Fato é que, diferentemente 
dos escravos e dos futuros imigrantes, não havia passado pela 
“escola do trabalho”. 

 

 Outro autor que também apresenta justificativa para essa opção da mão de 

obra imigrante é Theodoro (2004, p. 79) que se referencia em Furtado (1970). Para 

ele os trabalhadores nacionais viviam, em sua maioria, da economia de subsistência 

e por isso não estariam adaptados ao trabalho assalariado e regular, além de que 

“tratava-se de uma população difícil de ser recrutada devido à sua dispersão em 

vastas áreas territoriais”. Também se compreendia que, para se efetivar a 

acumulação do capital era necessário um contingente de trabalhador adaptado a 

relações laborais mais modernas, sobretudo o assalariamento. 

Além desse “temor” por parte da elite cafeeira na utilização da mão de obra 

nacional havia também o objetivo do “branqueamento da nação” (LAMOUNIER, 

1988 apud THEODORO, 2004, p. 81).    

 Por isso que Barbosa (2008, p.107, grifos meus) afirma que “a plena 

proletarização do trabalhador nacional dependia da eliminação do acesso aos meios 

de subsistência e do surgimento de setores sem tradição de trabalho escravo”. 

 Sendo assim, a “escassez” de mão de obra foi solucionada com a imigração 

em massa e subvencionada de trabalhadores europeus livres, o que tornou possível 

e viável a formação do mercado de trabalho brasileiro. Para se ter ideia do 
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importante papel do Estado na subvenção dos imigrantes, entre 1889 e 1893, 94% 

deles que ingressaram em São Paulo foram subsidiados.  

 A grande disponibilidade de mão de obra imigrante vinda para o Brasil foi 

promovida por uma grande crise do capitalismo na Europa, em especial na Itália, 

que nas últimas duas décadas do século XIX exportou cerca de dois milhões de 

imigrantes para o Brasil, Argentina e Estados Unidos (BARBOSA, 2008).  

 

A substituição da mão-de-obra escrava pelos imigrantes começou, 
assim mais de 30 anos antes da Abolição. De acordo com dados 
disponíveis, entre 1864 e 1887, o número de escravos no país 
diminuiu de 1,7 milhões para 720 mil, enquanto, entre 1872 e 1881, 
218 mil imigrantes entraram no Brasil (THEODORO, 2004, p. 81). 

 

 Também a título de ilustração, em 1872, conforme Barbosa (2008), no Rio de 

Janeiro, 58% da força de trabalho industrial era composta por imigrantes e metade 

dos artesãos e operários especializados eram estrangeiros. Acrescenta Barbosa 

(2008, p.114, grifos meus), que esse mercado de trabalho era altamente 

hierarquizado: “viviam de salários os poucos operários qualificados e de honorários 

as classes médias, enquanto a massa da população geralmente vivia de biscates, 

em situação de precariedade de emprego generalizada”. 

 Apenas em 1888, ano da Abolição, entraram no país 90 mil imigrantes em 

comparação com os 107 mil escravos registrados (BARBOSA, 2008). 

 A estratégia que o Estado brasileiro, que entre 1808 e 1889 estava sob 

regime imperial, utilizou para pôr fim ao trabalho escravo condicionou uma transição 

para o trabalho “livre” de forma gradual, permitida pela política oficial de atração de 

mão de obra necessária. 

 Entre as legislações que possibilitaram isso estão: a Lei de Terras, a Lei que 

proibia o tráfico, a regulamentação da mão obra escrava, a Lei do Ventre Livre, do 

Sexagenário, entre outras, que foi conformando nas últimas décadas do século XIX 

uma heterogênea mão de obra: ex-escravos, antigos libertos, imigrantes e 

trabalhadores livres nacionais.  

 Por isso Barbosa (2008) afirma que a Lei Áurea, que aboliu o trabalho 

escravo em 1888, não encerrou a transição para o trabalho livre. Ela apenas fez 

parte de um processo que começou com a Lei do Ventre Livre e terminou com o fim 
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da Primeira Guerra Mundial, já no século XX. Portanto, ela é um detalhe num 

processo mais amplo. 

 A constituição de um mercado de trabalho livre no Brasil foi formada, portanto, 

por uma mão de obra heterogênea: eram os imigrantes que ocupavam cada vez 

mais espaço na produção cafeeira e os trabalhadores libertos que se juntaram ao já 

grande número de homens livres, os quais, em sua maioria, ocupavam atividades de 

subsistência ou estavam inseridos em alguns ramos do trabalho assalariado. 

 

O nascimento do mercado de trabalho ou, dito de outra forma, a 
ascensão do trabalho livre, como base da economia, foi 
acompanhada pela entrada crescente de uma população 
trabalhadora no setor de subsistência e em atividades mal 
remuneradas. Esse processo vai dar origem ao que, algumas 
décadas mais tarde, será denominado o “setor informal”, no Brasil 

(THEODORO, 2004, p. 82).  
 

 Chama atenção a distinta conformação desse mercado de trabalho nas 

regiões do país que não estavam no centro do dinamismo econômico; 

principalmente as regiões Norte e Nordeste. E como isso repercutiu (e repercute) 

sensivelmente na economia e geração de empregos nessas regiões.  

 Não há dúvidas de que na região Centro-Sul, com destaque para os estados 

do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, a produção cafeeira foi a grande 

motriz do desenvolvimento econômico da região, pois permitiu, conforme Barbosa 

(2008), avanços significativos na infraestrutura (estrada de ferro e portos), na 

ampliação de mercados para bens assalariados (tecidos, alimentos etc.), e de 

produção (sacarias de juta e máquinas de beneficiamento). 

 Essas regiões passaram a absorver, principalmente a partir da proibição do 

tráfico em 1850, grande parte da mão de obra escrava do país, devido à migração 

interna. Entre 1850 e 1885 as áreas produtoras de café dos três estados citados 

compraram cerca de 350 mil escravos de outras regiões do país (THEODORO, 

2004). 

 Já no Nordeste, a substituição do trabalho escravo começou, a partir de 1850, 

pois se tornou uma importante região fornecedora de mão de obra escrava para as 

regiões do café. Os trabalhadores livres ou libertos, em sua minoria, foram sendo 

incorporados ao fraco mercado de trabalho nos centros urbanos ou permaneceram 

nas áreas rurais, inseridos na economia de subsistência.  
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 Para Theodoro (2004, p. 83), duas barreiras impediram a dispersão dos livres 

e libertos: “de um lado, a grande distância das regiões de fronteira da economia de 

subsistência; e, de outro, as regiões urbanas, que já apresentavam problemas em 

decorrência dos excedentes de população”.  

 O fim da escravidão revelou particularidades regionais na constituição do 

mercado de trabalho, enquanto que na região Centro-Sul obteve-se um crescimento 

do fluxo interno monetário e a consolidação do mercado interno; na região Nordeste 

ocorreu o contrário – a restrição do fluxo da renda monetária impediu a formação 

efetiva de um mercado de trabalho (FURTADO, 1985 apud THEODORO, 2004).   

 

[...] o novo século vai encontrar a região Nordeste em um período de 
crise econômica sem precedentes. A economia nordestina mantinha-
se estagnada em função da queda da produção e venda do açúcar e 
do algodão, seus principais produtos (THEODORO, 2004, p. 89). 

 

 Todo o complexo cafeeiro da região Centro-Sul foi fundamental para 

acumulação do capital interno que seria utilizado na expansão industrial e 

consolidação do mercado de trabalho capitalista brasileiro. Os fazendeiros, segundo 

Barbosa (2008), investiam diretamente no capital industrial, seja na aplicação dos 

lucros na indústria, seja no sistema bancário, o que também contribuía, 

indiretamente, para a industrialização do país.  

 A realidade brasileira nas últimas décadas do século XIX revela “um conjunto 

de mercados incompletos, já que não haviam sido criadas plenas condições para a 

expropriação dos trabalhadores nacionais, e fragmentados, pois estavam 

aprisionados às suas características regionais e distantes entre si” (Barbosa, 2008, 

p. 156, grifos meus). Ou seja, a forma como se deu a transição para o trabalho livre 

no Brasil implicou a constituição de mercados de trabalho mancos, incompletos e 

fragmentados regionalmente. 

Para se ter uma ideia, o contingente de homens livres nacionais era em 1872 

de quase oito milhões, que ultrapassavam inclusive o número de escravos, que era 

cerca de 1,5 milhões (THEODORO, 2004). 

A lenta desagregação da escravidão gerou uma força de trabalho à margem 

do sistema econômico que, segundo Pereira (1978 apud Barbosa, 2008, p. 169), 

cumpria o papel “de ‘exército de reservas entre aspas’, haja vista a especificidade 
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histórica das populações marginais no Brasil, se comparadas ao contingente de 

desempregados e subempregados dos sistemas capitalistas centrais”.   

Outro autor que corrobora com esse debate é Theodoro (2004, p. 91) ao 

afirmar que esse excedente da força de trabalho “não funcionava apenas como um 

exército industrial de reserva, no sentido do termo”. Para ele, esse grupo estaria 

mais próximo da concepção de “massa marginal”, a qual, segundo Nun (1978), 

ligava-se à ideia de superpopulação relativa. Como afirma Theodoro (2004, p. 41), 

“de fato, esse grupo constituía uma parcela que não fazia parte do mercado de 

trabalho, não atuando propriamente como estabilizador dos salários em valores 

próximos ao nível de subsistência”.  

As particularidades da constituição do trabalho “livre” e do mercado de 

trabalho brasileiro, já explicitadas, justificam a diferenciação que Theodoro (2004) e 

Barbosa (2008) fazem a respeito do “excedente de mão de obra” no Brasil, na 

passagem do século XIX para o XX, daquelas analisadas por Marx (1996) no 

período da acumulação primitiva do capital.   

Como já foi apontado neste estudo, Marx (1996) definiu o exército industrial 

de reserva como sendo inerente ao modo de produção capitalista e com função 

intrínseca de regular o rebaixamento dos salários, dada a pressão daquele no 

mercado de trabalho. Mas, é preciso compreender, conforme Fernandes (1976, p. 

222), que “não é intrínseco ao capitalismo um único padrão de desenvolvimento, de 

caráter universal e invariável”. Daí a distinção inicial entre o exército industrial de 

reserva identificado por Marx (1996) e a massa sobrante de trabalhadores nacionais 

no Brasil. 

Nesse aspecto, aos trabalhadores livres nacionais, sobrariam as ocupações 

mais penosas e mal remuneradas, ou seja, “o elemento nacional ocuparia a mesma 

posição marginal e de reserva por ele já desempenhada quando do predomínio do 

trabalho escravo” (BARBOSA, 2008, p. 142).  

 Para se ter uma ideia da densidade do trabalho imigrante no país, Theodoro 

(2004) relata que no começo do século XX, 92% dos trabalhadores industriais na 

cidade de São Paulo eram estrangeiros, sobretudo de origem italiana. 

 

O imigrante deixava poucas oportunidades aos nacionais, enchendo 
o mercado de trabalho por todos os poros e ocupando os vários 
níveis da hierarquia econômica e social, especialmente nas áreas 
urbanas. Estava mais bem “psicoeconomicamente equipado” para 
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explorar as brechas ainda não exploradas da economia urbana 
(BARBOSA, 2008, p. 142-143). 

 

Quanto ao escravo recém-liberto, ficaria “relegado a uma situação de 

marginalidade e anomia”. Uns ficaram no campo e foram trabalhar em troca de 

salário em fazendas. Mas, no geral “o ócio dissimulado e a inatividade forçada foram 

suas opções de liberdade nessa sociedade competitiva, quase-contratual e recém-

transformada” (BARBOSA, 2008, p. 143-144, grifos meus).   

 Mas foi exatamente essa ampla oferta de mão de obra - ocasionada pelas 

estratégias adotadas pelo governo brasileiro - que possibilitou o surgimento de um 

mercado de trabalho genuíno, cuja consolidação foi viabilizada a partir da produção 

e reprodução interna da força de trabalho.  

 Por hora, é preciso reiterar que esse processo de formação do mercado de 

trabalho ia gerando uma mão de obra nacional, acrescida com ex-escravos, à 

margem do processo de assalariamento, isso condicionaria mais tarde a não-

participação do sistema de proteção social brasileiro.  

 

 

1.3  A constituição do trabalho assalariado e a conformação do mercado de 

trabalho brasileiro  

 

 

 Busca-se a partir de agora ver com mais detalhes os elementos políticos, 

econômicos e sociais que demarcaram a consolidação do mercado de trabalho nas 

primeiras décadas do século XX, uma vez que eles foram determinantes para a 

constituição do padrão de proteção social no Brasil. 

Para tanto, será necessário analisar as particularidades brasileiras no que diz 

respeito à consolidação do mercado de trabalho pautado em relações propriamente 

capitalistas, as quais, sob a égide da burguesia na economia e no Estado, irão 

orientar a política social no Brasil (ainda que de forma seletiva, fragmentada e 

exclusivista), como resposta à organização e reivindicação dos trabalhadores 

assalariados, potencialmente os imigrantes europeus.  

As primeiras décadas do século XX revelaram mudanças significativas na 

formação social, política e econômica do Brasil. A urbanização, reflexo da crise do 
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complexo cafeeiro, favoreceu o crescimento das cidades, e, consequentemente, 

ampliou as possibilidades da economia voltada para o âmbito interno. 

O excedente econômico da produção agrária manteve forte influência para a 

formação da indústria brasileira, reconhecida entre muitos autores como a fase da 

consolidação do mercado de trabalho e da constituição de relações propriamente 

capitalistas no Brasil após 1930.  

 Já do ponto de vista político, segundo Silva (2012, p. 215), “até as quatro 

primeiras décadas do século XX, não houve apoio dos grandes proprietários de terra 

e produtores agrícolas à expansão industrial”. Isso porque a maioria desse grupo 

fazia parte da elite dirigente da época, que tentava, de todas as maneiras, não 

perder o poder político do Estado e nem a condução da economia e da sociedade 

brasileira. 

 

[...] O início da transformação desse processo se dá no governo 
Provisório e no período de Floriano, como necessidade social e 
econômica das nascentes classes industrial e média, unidas e 
exigentes nas suas novas necessidades e ambições. [...] Epitácio 
Pessoa foi o último governo que tentou uma política anti-
industrialista. [...] os governos subseqüentes tiveram que reconhecer 
a realidade industrial (CARONE, 1989 apud SILVA, 2012, p. 216).     

 

Não é necessário um olhar mais apurado para se perceber que a 

industrialização brasileira se desenvolve paralelamente ao processo de urbanização. 

Uma não pode ser analisada sem considerar a outra. 

Com o desenvolvimento do processo de urbanização/industrialização, Silva 

(2012) relata que o Brasil não rompeu completamente com o modelo agrário 

tradicional; ao contrário, ao longo de anos manteve-se uma combinação do modelo 

industrial com o modelo agrário, o que traria sérias consequências para a nova base 

econômica. 

 Para se ter uma ideia do impulso por que passou a industrialização  no Brasil, 

na passagem do século XIX para o século XX, observe-se que o número de 

estabelecimentos industriais era de 200 em 1881;  já em 1907, na ocasião do 

primeiro censo geral e completo da indústria brasileira, existiam 3258 

estabelecimentos industriais (localizados nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo 

e Rio Grande do Sul) com 150.841 operários (PRADO JR., 2004).  
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As principais atividades da indústria eram na área têxtil e de alimentos, para 

consumo interno. Nesse período ainda não existia um departamento de bens de 

produção, o que implicava o próprio desenvolvimento industrial.      

Já em 1920, no segundo censo industrial, houve um crescimento das 

indústrias mais complexas na estrutura produtiva, a exemplo da mecânica, 

metalurgia, materiais de transporte e química, sempre com maior concentração no 

estado de São Paulo e iniciando, ainda que de forma embrionária, a instalação de 

um compartimento de bens de produção, o que consolidaria o modo de produção 

capitalista no Brasil (BARBOSA, 2008). 

Nesse censo, o número de estabelecimentos industriais salta para 13.336, 

dos quais 5.936 foram criados entre os anos de 1915 a 1919; os operários já 

somavam 275.512. O impulso industrial desse período é justificado pela forte 

influência da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), que demandou o crescimento 

das exportações do Brasil, a exemplo da expansão do consumo de carnes 

congeladas e outros insumos necessários à subsistência dos envolvidos no conflito 

(PRADO JR., 2004).  

Segundo Silva (2012, p. 221), duas tendências indicam “uma profunda 

dependência da indústria nacional nascente em relação aos países do capitalismo 

avançado”. A primeira refere-se ao grande número de empresas estrangeiras 

subsidiárias e atuantes em áreas essenciais; já a segunda, está relacionada ao uso 

da força de trabalho dos imigrantes. Ambos os processos foram fortemente 

influenciados pela intervenção do Estado, sem o qual, a priori, a industrialização no 

Brasil não teria ocorrido da mesma forma.  

 De acordo com Mazzeo (1995, p. 29), há no Brasil uma presença de capitais 

estrangeiros desde o período colonial, ou seja, “o Brasil nasce subordinado aos 

interesses internacionais”. Esse capital estrangeiro, que sempre se apoderou das 

principais atividades econômicas do país, exerceu forte influência na formação da 

burguesia nacional. 

O crescimento da economia brasileira, pautada na produção cafeeira, 

manteve-se até a grande “crise de 1929” 14, quando houve uma queda dos preços do 

                                                           
14

 A expressão “crise de 1929”, também denominada de “grande depressão” retrata a primeira crise 
do capital que ganhou proporção mundial. Ela foi resultado da superprodução de mercadorias que 
não encontraram condições sociais, políticas e econômicas para o seu escoamento em decorrência 
da 1ª Guerra Mundial. A crise foi deflagrada pela quebra da bolsa de Nova Iorque, em 24 de outubro 
de 1929.  
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café no mercado mundial. Essa crise proporcionou a consolidação de um novo 

período já anunciado nas décadas anteriores – a iminência do capitalismo, 

propriamente dito, como uma realidade interna. 

Essas mudanças ocorridas na economia brasileira, entre o final do século XIX 

e início do século XX, formataram uma nova dinâmica na sociedade que culminaria, 

em 1930, no processo que é comumente chamado de Revolução Burguesa.      

 De acordo com Fernandes (1976, p. 203), “a Revolução Burguesa denota um 

conjunto de transformações econômicas, tecnológicas, sociais, psicoculturais e 

políticas que só se realizam quando o desenvolvimento capitalista atinge o clímax de 

sua evolução industrial”. 

Apesar da dificuldade de determinar o momento em que essas mudanças 

atingem um “caráter irreversível e de maturidade”, Fernandes (1976), assim como 

outros autores, atribui ao fim do império português e ao começo da República ser a 

ocasião econômico-social favorável à germinação do poder e à dominação 

burguesa. 

Por isso, ele acredita ser uma impropriedade atribuir à revolução burguesa 

uma crise ou colapso do poder oligárquico. Para o autor, tratava-se do “início de 

uma transição que inaugurava, ainda sob a hegemonia da oligarquia, uma 

recomposição das estruturas do poder, pela qual configurariam, historicamente, o 

poder burguês e a dominação burguesa”. Ainda acrescenta que [...] “a oligarquia não 

perdeu a base de poder que lograra antes, como e enquanto aristocracia agrária; e 

encontrou condições ideais para enfrentar a transição, modernizando-se, onde isso 

foi possível” (FERNANDES, 1976, p. 203-204).  

Com isso, a burguesia nascente não promoveu uma completa ruptura com o 

passado, ou, nas palavras de Fernandes (1976, p. 204, grifos do autor), “ela não 

assume o papel de paladina da civilização ou de instrumento da modernidade”, ao 

contrário, ela se aproveita das brechas da heterogeneidade da sociedade brasileira 

para tirar proveito daquilo que lhe fosse vantajoso, ainda que preservados os traços 

das relações econômicas oligárquicas.  

 

Podia discordar da oligarquia ou mesmo opor-se a ela. Mas fazia 
dentro de um horizonte cultural que era essencialmente o mesmo, 
polarizado em torno de preocupações particularistas e de um 
estranhado conservantismo sociocultural e político (FERNANDES, 
1976, p. 205). 
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Outro autor que tem posicionamento semelhante é Mazzeo (1995). Para ele, 

a Revolução de 1930 foi um momento de redimensionamento do capitalismo 

brasileiro em moldes modernos, mas não representou um rompimento revolucionário 

com a dependência e subordinação do Brasil ao capitalismo internacional.   

Além disso, para o autor, a burguesia agrária se transformou, gradativamente, 

em burguesia industrial e o que se consagrou chamar de Revolução Burguesa não 

passou de um golpe de Estado comandado pela “facção modernizadora da 

burguesia nacional”, representada por Getúlio Vargas.  

 Sobre esse “novo” Estado, Mazzeo (1995, p. 33-34) afirma: 

 

O Estado que emergirá após 1930, mais intervencionista e 
centralizador, representará, objetivamente, as necessidades do 
reordenamento geral do capitalismo. O Estado, desse modo, chama 
para si as tarefas que uma frágil burguesia não pode realizar por 
suas próprias pernas, isto é, edificar as bases para uma 
industrialização massiva que pudesse gerar também um proletariado 
moderno. Uma vez estruturado um aparelho de Estado direcionado 
para subvencionar o desenvolvimento das forças produtivas e, a 
nível político, garantir a repressão ao movimento operário e popular, 
representado pela legislação trabalhista autocrática e corporativista 
e pelo aparelho repressivo de polícia política violenta e brutal [...]. 

 

 Apesar de a burguesia brasileira ter-se apresentado como “revolucionária, 

democrática e nacionalista”, ela deixava transparecer seus traços de “mandonismo 

oligárquico”, ao reagir de forma reacionária, ultraconservadora e policialesca quando 

se tratava dos movimentos de massa operária que começavam a se constituir no 

Brasil (FERNANDES, 1976). 

 Esse processo de transição de poder, na forma como aconteceu, ou seja, a 

partir de acordos e “oposição dentro da ordem” e “a partir de cima”, sem uma ruptura 

definitiva com as amarras do regime oligárquico, gestou o que Fernandes (1976, p. 

209, grifos do autor) definiu como “consolidação conservadora da dominação 

burguesa no Brasil” e constituição de um capitalismo dependente que inaugurou a 

passagem para o Brasil “moderno”. 

 Quanto à mão de obra desse período, continuava expandindo “uma massa 

urbana não plenamente convertida à disciplina do trabalho industrial”. As rápidas 

mudanças na estrutura industrial do país, associadas a “uma urbanização que 

reproduzia oportunidades de sobrevivência precária fora da produção capitalista, 
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indicava um mercado de trabalho muito pequeno em relação à população urbana em 

idade ativa” (BARBOSA, 2008, p. 205). 

 Essa realidade implicava uma transformação parcial da mão de obra em 

trabalhadores assalariados, o que gerava, consequentemente: 

 

uma mobilidade permanente do excedente de mão-de-obra não 
incorporado ao setor capitalista [...]  o assalariamento, apesar da sua 
precariedade, quase assumia o caráter de privilegiamento econômico 
e social. O exército de reserva, de tão extenso, parecia perder parte 
da sua capacidade explicativa (BARBOSA, 2008, p. 205-206).  

 
 

E foi exatamente essa precariedade do trabalho e das condições de vida do 

operário assalariado (resultado da emergência da questão social,15 ainda durante a 

República Velha (1889-1930) que desencadeou o processo de organização dos 

trabalhadores brasileiros, incidindo, mais tarde, na luta de classe em prol de 

medidas de proteção social ao trabalhador assalariado.  

Não se pode esquecer a influência determinante dos trabalhadores imigrantes 

nesse processo, haja vista a experiência de organização política e sindical trazidas 

da Europa.   

 

O alto percentual de estrangeiros (sobretudo portugueses e italianos) 
interferia na dinâmica das políticas das classes trabalhadoras [...] os 
imigrantes causaram um importante impacto ideológico e se 
tornaram a fonte principal de uma orientação mais agressiva e radical 
favorável aos trabalhadores, [...] [e] um ponto de partida para a 
formação de lideres e organizadores operários. [...] as condições 
gerais de vida e trabalho das classes operárias eram péssimas 
durante toda a República Velha. A jornada de trabalho muito longa, a 
baixa remuneração e insegurança eram fatores comuns ao operário 
médio [...] a exploração de mulheres e crianças [...] e a pobreza das 
moradias e condições sanitárias (MALLOY, 1986, p. 40-41).  

 

 A título de conclusão sobre a constituição do capitalismo no Brasil em 

diferentes estágios, Fernandes (1976, p. 223, grifos do autor) elucida: 

 

                                                           
15

 “A questão social não é senão as expressões do processo de formação e desenvolvimento da 
classe operária e do seu ingresso no cenário da sociedade, exigindo seu reconhecimento enquanto 
classe por parte do empresariado e do Estado” (IAMAMOTO; CARVALHO, 2001, p. 77, grifos da 
autora). 
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Em nenhuma das três fases o desenvolvimento capitalista chegou a 
impor: 1º) a ruptura com a associação dependente, em relação ao 
exterior (ou ao centro hegemônico da dominação imperialista); 2º) a 
desagregação completa do antigo regime e de suas seqüelas ou, 
falando-se alternativamente, das formas pré-capitalistas de 
produção, troca e circulação; 3º) a superação de estados relativos de 
subdesenvolvimento, inerentes à satelização imperialista da 
economia interna e à extrema concentração social e regional da 
riqueza. 

 

 Compreender esse processo de consolidação do capitalismo no Brasil e as 

funções assumidas pelo Estado é fundamental para que se analise a conformação 

do mercado de trabalho, a consolidação do trabalho assalariado, o poder de pressão 

e correlação de forças da classe trabalhadora mediante a questão social e, 

consequentemente, a implantação da proteção social brasileira. 

 

Nada seria mais equivocado do que caracterizar tal processo como 
espontâneo e natural. O Estado esteve presente em todas as etapas 
da construção do mercado de trabalho. Primeiro, ao decretar o fim do 
tráfico. Depois ao assegurar que a desescravização fosse paulatina e 
se desse de forma mais “tranquila” possível. Mais tarde, ao financiar 
a injeção de mão-de-obra importada e ao defender um liberalismo 
federalista que chancelava o privatismo das relações sociais de 
trabalho. Por último, ao tomar para si a questão social, retirando-a do 
confronto direto de classes, mas sem eliminá-la, e estabelecendo 
“preços sociais” que permitissem a reprodução ampliada do capital 
em escala nacional (BARBOSA, 2008, p. 21, grifos do autor). 

  

Percebe-se, assim, a grande influência do Estado na formatação da economia 

brasileira, mas sempre respondendo aos interesses da grande elite e do capital 

internacional, em detrimento da constituição de um mercado de trabalho que 

absorvesse a mão de obra nacional e que respondesse aos anseios do conjunto dos 

trabalhadores do país.  
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CAPÍTULO II 

 

 

CRISES DO CAPITAL, SUAS PARTICULARIDADES NO MERCADO DE 

TRABALHO BRASILEIRO E AS CONSEQUÊNCIAS PARA OS 

TRABALHADORES 

 

 

Este capítulo apresenta as crises do modo de produção capitalista enquanto 

fenômenos a ele inerentes e destaca as estratégias de superação das mesmas, 

tomando como exemplo o pacto fordista-taylorista e a reestruturação produtiva na 

pós-crise dos anos 1970. Além disso, mostra as consequências desses processos, 

observadas as particularidades da formação social do Brasil, para o conjunto dos 

trabalhadores (a exemplo do desemprego crônico, da precariedade e da 

informalidade no trabalho) e para o estado de Sergipe e sua capital Aracaju, campo 

empírico desta pesquisa. Como consequência desse debate, expõe, ainda, os 

dilemas conceituais da informalidade do trabalho. 

 

 

2.1  Crises capitalistas e estratégias de organização do trabalho 

 

 

Na atualidade, o mercado de trabalho vivencia uma série de transformações 

dadas pelo avanço tecnológico, pelas novas formas de produção e gestão, bem 

como pelas novas relações de trabalho (caracterizadas no afã da reestruturação 

produtiva após a década de 1970) para responder a mais uma das crises do capital. 

O desenvolvimento do modo de produção capitalista revelou uma 

característica que faz parte da sua essência contraditória – são as chamadas crises 

cíclicas do capital. Essas crises apresentam-se, inclusive, como oportunidade de 

fortalecimento do próprio sistema, já que ao estabelecer estratégias de superação, o 

capitalismo se regenera e se revigora em novas relações e processos de 

acumulação. 
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Dada a sua natureza de acumulação incessante, o capital busca estratégias 

de ampliação da massa de mais-valia, ou seja, do próprio capital, condição de sua 

existência e contraditoriamente a causa das suas crises. 

As crises são, portanto, próprias das contradições geradas no processo de 

produção e reprodução do capital.  Para Netto e Braz (2007, 157), a crise apresenta 

um caráter ineliminável do modo de produção capitalista, “não existiu, não existe e 

não existirá capitalismo sem crise”. Para os autores, não se trata de naturalizar as 

crises, mas sim inscrevê-las na natureza contraditória do capital, que em sua 

tentativa incessante de acumulação acaba provocando “desequilíbrio” na relação 

produção-consumo.    

Nesse sentido, a crise é, para Netto e Braz (2007), provocada pela 

superprodução de valores-de-uso, o que, consequentemente, provoca insuficiência 

no mercado consumidor, reduz e até trava a produção. 

Ainda para os autores, as crises não possuem uma única causa, são sim 

determinadas por um conjunto de fatores pertencentes à dinâmica contraditória do 

capital. São eles: a) a anarquia da produção, pois não há um controle ou 

planejamento da produção em escala global, o que provoca uma superprodução de 

mercadorias sem destino certo; b) a queda da taxa de lucro, resultado da ação da 

maioria dos capitalistas que buscam a maximização dos lucros individualmente e 

contrariando a intencionalidade de cada um; c) o subconsumo das massas 

trabalhadoras, ou seja, aumento da capacidade produtiva que não reflete na 

ampliação da capacidade de consumo destas. Daí a afirmação de Marx, utilizada por 

esses autores: 

 

[...] a razão última de todas as crises reais é sempre a pobreza e a 
restrição ao consumo das massas em face do impulso da produção 
capitalista a desenvolver as forças produtivas como se apenas a 
capacidade absoluta de consumo da sociedade constituísse seu 
limite (MARX, 1985 apud NETTO; BRAZ, 2007, p. 161). 

  

Dessa forma, as crises capitalistas não se dão pela ausência de mercadorias, 

mas pela sua superprodução; o mercado fica saturado de mercadorias sem o devido 

escoamento, em virtude da incapacidade de aquisição pelo conjunto dos 

consumidores. Daí, o valor-de-troca da mercadoria não é realizado, provocando uma 
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interrupção no processo produtivo, D-M-D`16, e, consequentemente, interrompe a 

realização da mais-valia.  

A principal consequência de todo esse processo é, portanto, o desemprego17, 

como alternativa para os capitalistas reduzirem “custos” e ampliarem a taxa de lucro.  

Mas, dada a própria natureza contraditória do capitalismo, as crises são 

capazes de provocar uma reanimação do capital até atingir novamente um estágio 

de plena produção, o que vai desencadear numa nova crise, e, assim, fechar o ciclo 

econômico apresentado por Karl Marx, explicado por Ernest Mandel e retomado por 

Netto e Braz (2007): a crise – a depressão – a retomada e o auge.  

Nesse sentido, as crises são funcionais ao próprio movimento do capital, pois 

as diversas alternativas adotadas para sua superação vão garantir mecanismos que 

lhe possibilitem condições necessárias para sua recomposição.   

Como já foi sinalizado, o desemprego aparece, portanto, como uma 

manifestação das crises capitalistas e do avanço do incremento tecnológico, 

colaborando, assim, para a expansão do exército industrial de reserva que, segundo 

Marx (1996), é parte intrínseca do modo de produção capitalista, o qual se amplia 

em condições estruturais e globais e, por isso, atinge níveis surpreendentes na 

contemporaneidade.   

 A mais recente crise do modo de produção capitalista é datada do final dos 

anos 1960, quando se constituiu o capitalismo contemporâneo, definido por Netto e 

Braz (2007, p. 211), como a “terceira fase do estágio imperialista” do capitalismo dos 

monopólios. 

Essa crise foi provocada pelo esgotamento do modelo de produção fordista, 

caracterizado pela sua rigidez e produção em massa, que gerou uma superprodução 

sem garantia do consumo. 

 

                                                           
16 A fórmula D-M-D´ significa que o capitalista investe dinheiro em força de trabalho, instrumentos e 
matérias primas para a fabricação de novas mercadorias, que irão para esfera de circulação realizar-
se enquanto valores-de-troca, só que, agora, incorporadas de trabalho humano, que é a única 
mercadoria que gera valor. Ao final desse processo tem-se o dinheiro inicialmente investido acrescido 
de valor-trabalho (MARX, 1996). 
17 Para se ter uma ideia do ritmo ascendente do desemprego no cenário mundial, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) registrou em 2003 um quantitativo de 185,9 milhões de trabalhadores 
desempregados no mundo, o que equivale a 6,2% da força de trabalho mundial. Em 2012 esse 
número chegou a 197,3 milhões.   
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É preciso, porém, evitar a ideia, segundo Ferreira (1993, p. 4), de que o 

fordismo18 é um “modelo”, único e homogêneo. Sobretudo porque, apesar de ter 

origem genuína nos Estados Unidos, foi difundido para Europa ocidental e Japão 

após a Primeira Guerra Mundial, quando foi adaptado à realidade econômica de 

cada país, pois, ainda que se tratasse de uma concepção dominante, não era 

exclusiva, já que nem todas as economias conseguiram implementar seus métodos 

(FERREIRA, 1993). 

O pacto fordista19, como é definido, foi proporcionado como uma alternativa 

do capital frente à Grande Crise de 1929, e tal como a crise da década de 1970, foi 

impulsionada pela “superacumulação, superprodução e subconsumo” (SILVA, 2012, 

p. 83).  

Entretanto, a crise de 1929 apresentou algumas particularidades de natureza 

política; tratou-se da iminência das experiências socialistas, comandadas pela antiga 

União Soviética, que colocava em xeque o modo de produção capitalista. Esse 

“susto” ao capitalismo possibilitou novas estratégias para impulsionar a continuidade 

da produção nos moldes do capital, entre elas estavam a garantia do emprego e do 

consumo. 

 

Isso, sem dúvida, aliado à pressão política do movimento dos 
trabalhadores, provocou uma reação nos setores capitalistas no 
sentido de buscar alternativas que pudessem amortecer os efeitos 
da crise. Entre as alternativas buscadas pelo capital encontravam-se 
aquelas voltadas para a reativação do emprego e do consumo. A 
estratégia para viabilizá-las foi um pacto social no pós-Segunda 
Guerra, envolvendo o Estado, segmentos do movimento organizado 
dos trabalhadores e representantes dos setores capitalistas. Tal 
pacto deu-se sob condições históricas precisas, ou seja, em torno 
do padrão de acumulação fordista e modo de regulação keynesiano 
e beveridgiano (SILVA, 2012, p. 84).  

 

                                                           
18

 Conforme Ferreira (1993) atribui-se ao conceito de fordismo dois significados; um que designa-o 
como etapa do desenvolvimento do capitalismo e, por isso, num nível mais global e, outro, menos 
abrangente, apresenta-o como modo de organização da produção.  
19

 O regime de acumulação fordista/keynesiano inaugurou, no pós Segunda Guerra Mundial, uma 
nova forma de acumulação, pautada na produção em massa, possibilitada pelo avanço das forças 
produtivas, entre elas a criação da esteira por Henry Ford, que impôs novo ritmo ao trabalho. 
Acompanhando essas mudanças tecnológicas estavam as ideias intervencionistas, de cunho político 
e econômico, de John Keynes, que atribuía ao Estado um papel de “regulador dos investimentos 
privados através do direcionamento dos próprios gastos”, ou seja, a utilização do “orçamento público 
enquanto indutor de investimento” (NETTO; BRAZ, 2007, p. 195). Esse regime de acumulação, 
também chamado de Pacto Fordista, proporcionou um estágio de pleno emprego e conquistas 
significativas para o conjunto da classe trabalhadora nos países centrais da economia capitalista. 



55 

 

O período do pacto fordista/keynesiano se estendeu ao longo de três décadas 

(1940-1970) e se tornou conhecido como “anos dourados”; período no qual as 

economias industrializadas vivenciaram, conforme Mota (2008), um longo período de 

crescimento, caracterizado por uma expansão econômica, com altíssimas taxas de 

lucro e com a presença de um modelo de Estado interventivo na garantia da 

proteção social. 

Essa retomada de crescimento ou reanimação do capitalismo mais uma vez 

deflagrou uma crise do capital, agora, na década de 1970. Começa então um 

declínio vertiginoso das taxas de crescimento, de lucro e de acumulação do capital, 

já que a mais-valia só é possível pela realização da mercadoria na esfera de 

circulação, ou seja, pelo seu consumo dado pelo valor de troca.        

Suas causas e consequências são inerentes ao modo de produção capitalista 

– superprodução, subconsumo, desemprego em massa – mas suas alternativas de 

superação, desta vez, provocaram uma precariedade nas relações e condições de 

trabalho sem precedentes.  

Sobre a natureza da crise, Ferreira (1993, p. 9) justifica que a crise atual deve 

ser considerada como uma crise estrutural e não como uma crise cíclica. Ele faz a 

distinção afirmando que a crise cíclica reflete um momento de “queda sensível no 

nível de atividade” e, é, portanto, “parte integrante de regulação do sistema”, 

enquanto que a crise estrutural é uma “crise profunda que acaba afetando o ‘modo 

de regulação’ ou o ‘regime de acumulação’ [...] marcando desta forma uma profunda 

ruptura do sistema vigente: o fim de uma fase de desenvolvimento do capitalismo”. 

Para esse autor, a superação desse tipo de crise exige profundas 

transformações, tanto de caráter tecnológico, como econômico, político e social. E é 

nesse contexto que entra em cena a reestruturação produtiva, como estratégia de 

superação de mais uma crise do capital. 

 

Numa conjuntura de crise, a reestruturação produtiva é uma iniciativa 
inerente ao estabelecimento de um novo equilíbrio instável que tem, 
como exigência básica, a reorganização do papel das forças 
produtivas na recomposição do ciclo de reprodução do capital, tanto 
na esfera da produção como nas das relações sociais (MOTA, 2008, 
p. 65, grifos da autora). 

 

 Nesse sentido, como estratégia de recuperação das taxas de lucro, o capital 

reestruturou-se e a reorganização das forças produtivas se deu com a incorporação 
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de formas produtivas flexibilizadas e desregulamentadas do modelo japonês, 

denominado de toyotismo e, que apresenta um enorme “receituário” de acumulação 

capitalista. 

Com isso, o modelo de acumulação flexível tornou-se uma alternativa do 

capital para superar sua crise, inaugurando novas formas de produzir com o objetivo 

de reduzir custos e acompanhar suas exigências.   

Paralelo a isso, são observadas também novas formas de utilização da força 

de trabalho, exigindo um trabalhador cada vez mais qualificado e polivalente, capaz 

de ocupar distintas funções, se assim for necessário; isso tem alterado, 

profundamente, as condições e relações de trabalho, a vida e a identidade da classe 

trabalhadora. 

Além dessas, conforme Antunes (2008), outras consequências chamam a 

atenção nessa nova forma de produção: 1) a crescente redução do proletariado 

fabril estável; 2) o enorme incremento do novo proletariado, o subproletariado, os 

chamados terceirizados; 3) o aumento significativo do trabalho feminino, sendo 

predominantemente precário e desregulamentado; 4) o incremento dos assalariados 

médios e de serviços; 5) a exclusão dos jovens e idosos do mercado de trabalho; 6) 

a inclusão precoce e criminosa de crianças no mercado de trabalho e 7) a expansão 

do trabalho social combinado, no qual os trabalhadores de diversos países 

participam do processo de produção e de serviços. 

Junte-se a essas consequências o declínio da organização dos trabalhadores 

por meio de suas entidades sindicais, devido às incertezas quanto à garantia do 

emprego nesse cenário de reestruturação, ou seja, [...] “a crise atingiu também 

diretamente a subjetividade do trabalho, sua consciência de classe, afetando seus 

organismos de representação, dos quais os sindicatos e os partidos são expressão” 

(ANTUNES, 2008, p.167). 

Aqui, ressalte-se o crescimento das taxas de desemprego, identificado como 

estrutural dessa nova era do capital, que se caracteriza pela “reengenharia, na 

empresa enxuta” (ANTUNES, 2008, p. 197) dada pela possibilidade de substituir o 

trabalho vivo (força de trabalho humana) pelo trabalho morto (máquina).  

Para Mattoso (1999), a inovação tecnológica, apesar de aparente, não 

determina o desemprego em massa no capitalismo contemporâneo. Essa relação é 

bastante complexa, pois ao mesmo tempo que o incremento tecnológico destrói 

atividades econômicas e empregos, cria também novas empresas, setores e novos 
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empregos. Para ele, o crescimento do emprego depende das taxas de crescimento 

econômico20; assim afirma: “[...] se o desemprego e a precarização ocorrem, não 

tem sido por causa da inovação tecnológica e da produtividade, mas devido a um 

crescimento econômico medíocre e à estagnação do tempo de trabalho” 

(MATTOSO, 1999, p. 33). 

Nesse cenário de desemprego estrutural estão milhares de trabalhadores 

exercendo trabalhos parciais, precários, instáveis, terceirizados, temporários, sem 

vínculo empregatício e sem contribuição previdenciária, num contexto de expressões 

da questão social comumente conhecido como informalidade do trabalho. 

Daí a afirmação de Antunes (2008, p. 198, grifos do autor), “a classe 

trabalhadora fragmentou-se, heterogeneizou-se e complexificou-se ainda mais”. 

 

Essas mutações criaram, portanto, uma classe trabalhadora mais 
heterogênea, mais fragmentada e mais complexificada, dividida entre 
trabalhadores qualificados e desqualificados, do mercado formal e 
informal, jovens e velhos, homens e mulheres, estáveis e precários, 
imigrantes e nacionais, brancos e negros, etc., sem falar nas divisões 
que decorrem da inserção diferenciada dos países e de seus 
trabalhadores na nova divisão internacional do trabalho (ANTUNES, 
2008, p. 198, grifos do autor).   

 

Essas mudanças no mundo do trabalho são, portanto, estruturais e 

apresentam dimensão global, dada a magnitude planetária do modo de produção 

capitalista. No entanto, é necessário apreender as determinações da crise do capital 

e suas consequências, conforme as variações históricas de cada realidade. Nesse 

sentido a importância de analisar como esse contexto da crise do capital repercutiu 

(e repercute) no Brasil, dadas suas particularidades na formação social.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 De acordo com Netto e Braz (2007), as estratégias implantadas pelo capital não foram capazes de 
recuperar as taxas de crescimento econômico dos “anos dourados”, mas foi possível - o que lhes era 
mais interessante - recuperar as taxas de lucro.     
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2.2  Mercado de trabalho, desemprego e trabalho informal na realidade 

brasileira 

 

 

Ferreira (1993), Baltar e Proni (1995), Santos (2012) reconhecem a 

necessidade de se levar em conta, na medida em que se buscam os determinantes 

da crise do capital no Brasil, o padrão de desenvolvimento da economia brasileira, 

cujo crescimento (entre as décadas de 1940-1970) foi acelerado, mas excludente. 

Santos (2012) afirma que a conformação da crise econômica brasileira e a 

consequente expansão do desemprego nas últimas décadas estão, sensivelmente, 

vinculadas à sua formação social e determinadas pelo tipo de intervenção estatal na 

economia, em especial na década de 1970.   

Segundo Ferreira (1993, p. 14), ao se fazer uma análise da evolução histórica 

do capitalismo no Brasil (no período Pós-Guerra) “chega-se forçosamente à 

conclusão de que o fordismo teve aqui um desenvolvimento bastante limitado e 

contraditório”. O autor faz referência a um estudo de Lipietz (1991), que identificou e 

atribuiu a esse desenvolvimento a noção de “fordismo periférico”, o qual se deu de 

forma incompleta e precária nos países semi-industrializados, a exemplo do Brasil.  

Para Ferreira (1993), as limitações do fordismo no Brasil não se devem a uma 

ausência de dinamismo na economia interna; até porque o período após a Segunda 

Guerra é notadamente reconhecido pelo crescimento da economia em ritmo 

acelerado. Tal situação é comprovada pelos índices do Produto Interno Bruto (PIB), 

que alcançaram uma média anual de 7%, e que colocaram o Brasil na oitava 

posição entre as economias industrializadas, chegando a ultrapassar as principais 

economias da América Latina. Esse período de forte crescimento da economia 

brasileira ficou conhecido como “milagre econômico”. 

O crescimento acelerado da economia brasileira e a expansão do trabalho 

assalariado só foram possíveis com a implantação da “industrialização pesada”.  

Para Santos (2012, p. 136), é com isso que “se completa o processo do capitalismo 

retardatário brasileiro”, pois o país alcançou um grau de desenvolvimento das suas 

forças produtivas ao implantar as indústrias de bens de produção, com forte 

presença da intervenção estatal e do capital internacional. 

Ainda assim, mesmo o Brasil tendo vivenciado um crescimento econômico 

que o equiparou aos países centro da economia - embora com deficiências no 
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incremento tecnológico e na produção de bens de capital - não se obteve avanços 

sociais para a classe trabalhadora e o conjunto da sociedade brasileira. 

 

Uma das principais características do padrão brasileiro será a de 
combinar o elevado dinamismo econômico com o mais vergonhoso 
descaso social, agravando as carências sociais, a miséria e a 
marginalidade urbana (FERREIRA, 1993, p. 16). 

 

Na medida em que o “milagre econômico” estava fortemente dependente do 

capital internacional, o mesmo começou a “desmoronar” diante do contexto da crise 

do capital nos países centrais da economia capitalista na década de 1970. 

A concentração de renda e as desigualdades regionais são duas 

características marcantes associadas ao “milagre econômico” (SANTOS, 2012). A 

primeira, pelo caráter da superexploração do trabalho sem a devida socialização da 

riqueza produzida, uma vez que os trabalhadores tiveram seus salários rebaixados, 

como resultado do “arrocho salarial”, em detrimento do aumento do poder aquisitivo 

do empresariado21. Símbolo desse processo é a célebre frase do então ministro da 

fazenda Delfim Netto: “Fazer crescer o bolo, para depois parti-lo”. A segunda 

característica é uma extensão daquilo que aconteceu décadas atrás, ou seja, o 

estímulo à industrialização das regiões Centro-Sul do país, especialmente no estado 

de São Paulo, que concentrou boa parte da elite cafeeira e continuava sendo centro 

da economia brasileira. 

Soma-se a esse contexto a modernização da agricultura, que fez crescer o 

desemprego em diversas regiões do país, que dependiam das atividades agrícolas, 

e ampliou, significativamente, a partir da década de 1950, a migração campo-cidade, 

onde os trabalhadores, atraídos pelo crescimento industrial do país, iriam impactar a 

estruturação do mercado de trabalho urbano. 

 

Ele [êxodo rural] é um dos determinantes da reprodução de uma 

dualidade já conhecida no regime de trabalho brasileiro: a que se 

expressa entre o emprego formal e o informal, com as repercussões 

que este último traz em termos de precariedade e “desproteção” 

social (SANTOS, 2012, p. 154, grifos da autora).  

                                                           
21

 Dados do IBGE mostram que 1% da população ativa mais rica do Brasil concentrava, em 1960, 
11,9% da renda. Esse mesmo percentual da população teve sua participação na renda elevada para 
14,7% em 1970 e 16,9% em 1980. A situação se agrava se observarmos que os 10% mais ricos 
concentravam em 39,6% da renda em 1960 e passaram a 50,9% em 1980 (SANTOS, 2012, p. 154). 
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Diante deste cenário bastante particular do mercado de trabalho no país, 

Ferreira (1993, p. 17) afirma: 

 

Em decorrência do caráter socialmente excludente e fortemente 
concentrador do desenvolvimento capitalista no Brasil, não ocorreu 
aqui a formação de uma verdadeira norma de consumo de massa e 
pouco se avançou no caminho da edificação de um Estado do Bem-
Estar nos moldes daquele existente nos países fordistas do centro. 
As condições políticas que viabilizaram tal evolução naqueles países, 
nunca se concretizaram plenamente no caso da sociedade brasileira 
(FERREIRA, 1993, p. 17). 

 

Baltar e Proni (1995, p. 4-5) chamam atenção para as diferenças das relações 

de trabalho entre o Brasil e a Europa, dada “a elevada rotatividade da mão de obra e 

o relativamente pequeno quadro de pessoal permanente ou estável na empresa” [...] 

[que] “não acarretam alto custo do trabalho, sobressaindo o baixo nível dos salários 

e a elevada rotatividade no emprego”.  

Percebe-se, nesse sentido, o quanto a instabilidade dos vínculos 

empregatícios e os baixos salários caracterizam fortemente a estrutura do mercado 

de trabalho brasileiro, especialmente, em seu período de maior crescimento; 

realidade muito distinta da dos países centro da economia capitalista, e que ainda 

vai determinar a precarização do trabalho nos dias atuais. 

Uma das principais diferenças entre o fordismo brasileiro e dos países do 

centro foi que “o desenvolvimento capitalista do pós-guerra naqueles países gerou 

um amplo processo de massificação do consumo, enquanto que no Brasil tal 

processo teve caráter bastante restrito” (FERREIRA, 1993, p. 17). 

Para esse autor, a justificativa está no fato de que a norma salarial fordista 

nunca foi dominante no país. 

 

[...] constata-se que, de um modo geral [...] não se registrou 
transferência dos ganhos de produtividade para os salários, e mesmo 
a indexação em relação à inflação foi imperfeita, provocando urna 
perda de poder aquisitivo (FERREIRA, 1993, p. 17). 

 

A deterioração dos níveis salariais da grande massa dos trabalhadores teve 

evidente impacto negativo sobre a distribuição da renda. Trata-se de um dos 
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resultados mais notórios do "padrão excludente" de desenvolvimento do capitalismo 

no país, que vivia sob o regime de uma ditadura militar (FERREIRA, 1993).  

 Quanto ao padrão de desenvolvimento estimulado pela “industrialização 

pesada”, Santos (2012, p. 158-159) observou que há diferenças entre os países que 

vivenciaram o modelo de produção fordista clássico - uma vez que foram marcados 

pela garantia do pleno emprego e de ganhos consubstanciais para o conjunto da 

classe trabalhadora - e o Brasil, devido “à flexibilidade e precariedade do regime de 

trabalho e das ocupações que se tornam, a partir de então, marcas acentuadas da 

‘questão social’ [...]”. Para ela, as análises sobre o desenvolvimento brasileiro 

durante a “industrialização pesada” trazem um equívoco que “se reproduz em 

análises sobre a acumulação flexível, incapazes de apanhar a flexibilidade como um 

dos componentes estrutural do regime de trabalho no Brasil”. 

De acordo com Baltar e Proni (1995) o regime ditatorial imprimiu um caráter 

autoritário e repressivo da classe trabalhadora, decisivo para a implantação do atual 

regime de trabalho no Brasil. Apontam assim, quatro estratégias dos governos 

militares perante o mercado de trabalho: uma rígida repressão à atividade sindical e 

política; abandono da tentativa, prévia a 1964, de manutenção e eventual elevação 

do salário mínimo legal; imposição de uma política de contenção dos salários dos 

funcionários públicos e dos empregados do setor privado; e substituição da 

estabilidade no emprego pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o 

que facilitou a rotatividade da mão-de-obra não qualificada. 

Entre essas estratégias de controle e flexibilidade da economia, Santos 

(2012) chama atenção para a criação do FGTS e suas consequências desastrosas 

no mercado de trabalho.   

 

Este é um dos mecanismos centrais e determinantes do aumento da 
flexibilidade e precariedade do regime de trabalho no Brasil, uma vez 
que eliminando o estatuto da estabilidade, possibilitou aos 
empregadores uma ampla margem para redução de custos com o 

fator trabalho (SANTOS, 2012, p. 166, grifos da autora). 

 

Não obstante, a expansão do emprego nesse período e “a inserção de uma 

grande parte da força de trabalho urbana no quadro da ‘cidadania regulada’” não 

eliminam, de acordo com Santos (2012, p.170), “o elevado grau de precariedade do 
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regime de trabalho que, com a criação do FGTS, tem acentuadas suas já 

características de instabilidade e flexibilidade”.  

 

O desemprego aparece, desse modo, como componente estrutural 
do “fordismo à brasileira” ao contrário do “pleno emprego” do 
fordismo clássico. Ele resulta, nesse momento, de uma significativa 
quantidade de força de trabalho à disposição do capital, mas 
fundamentalmente, do aprofundamento da precariedade e 
instabilidade dos vínculos, característica do regime de trabalho que 
emerge na segunda fase da “industrialização pesada” (SANTOS, 
2012, p. 174, grifos da autora). 

 

É nesse período, também, que a autora encontra justificativas para as 

condições do mercado de trabalho brasileiro na atualidade, dada a “reforma 

trabalhista” realizada no contexto da ditadura militar, pois, 

 

Com ela acentuou-se o grau de flexibilidade estrutural e da 
precariedade das ocupações que resultou numa alta rotatividade dos 
trabalhadores em diferentes postos de trabalho. Associe-se a isso as 
características do padrão de proteção social brasileiro, que apesar do 
alto grau de regulação das relações de trabalho, não impactou o 
regime de trabalho no sentido de uma regressão dos traços 
mencionados, que estão, por sua vez, na gênese dos índices de 
desemprego no Brasil (SANTOS, 2012, p. 136-137, grifos da autora).  

 

Mesmo com o reconhecimento da ampliação do emprego formal entre as 

décadas de 1960 e 1970, quando a industrialização brasileira atingiu seu ápice e foi 

acompanhada pelo crescimento do setor público e demais setores da economia, 

“continuava a se reproduzir, concomitantemente, um padrão de integração ao 

mercado de trabalho que se manteve pautado na informalidade e precariedade e, 

portanto, nas altas taxas de rotatividade de mão-de-obra” (SANTOS, 2012, p. 157-

158, grifos da autora). 

Por isso Ferreira (1993, p. 18) ressalta uma característica que tem 

considerável influência sobre o funcionamento do mercado de trabalho brasileiro, e 

que o diferencia dos mercados de trabalho dos países "fordistas" do centro: “a 

existência de um contingente extremamente numeroso de trabalhadores que estão 

fora do mercado formal, de trabalho, inseridos no chamado "setor informal" da 

economia”. 
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O autor reconhece a dificuldade de se obter uma avaliação quantitativa exata 

a respeito do tamanho do "setor informal", porém não existem dúvidas quanto ao 

enorme peso que ele possui:  

 
Caso se considere os assalariados sem carteira de trabalho, os 
trabalhadores independentes e aqueles não remunerados como 
típicos do setor informal, constata-se que perfazem quase 2/3 da 
população ativa do país, praticamente a totalidade na agricultura, a 
metade nas regiões urbanas e 45% da população ativa do Estado de 
São Paulo. Portanto, o setor informal aparece como sendo 
importante mesmo nos centros desenvolvidos do Brasil (FERREIRA, 
1993, p. 18-19). 

 

É, portanto, nessa perspectiva que Ferreira (1993), Baltar e Proni (1995) e 

Santos (2012) consideram a flexibilidade e precariedade do regime de trabalho no 

Brasil, como fenômenos anteriores à crise do capital, que ganhou proporções 

mundiais após a década de 1970, e que vai, significativamente, justificar o 

desemprego nas décadas de 1980 e 1990 no país. 

Observadas as particularidades da formação social brasileira e as 

características na conformação do mercado de trabalho, especialmente no período 

de maior crescimento da economia do país, busca-se a partir de agora perceber 

como a mais recente crise do capital amplia, sensivelmente, o desemprego, a 

flexibilidade e a precariedade do trabalho, o que implica a não-expansão e 

universalização da previdência social.  

De acordo com Mattoso (1995, p. 135), a década de 1980 se caracterizou 

pelo esgotamento do dinamismo da economia industrial, muito pelo impacto do novo 

padrão produtivo e tecnológico em escala mundial. Aliado a isso, estava a 

incapacidade do Estado de continuar orientando o crescimento econômico dada a 

“ruptura do financiamento externo e do desequilíbrio das finanças públicas, em meio 

às redobradas pressões do estoque e serviço das dívidas externas e internas”. Isso 

implicou tanto que, “ao final da década o Estado encontrar-se-á enfraquecido não só 

financeiramente, como também política e institucionalmente, favorecendo a aventura 

neoliberal de desestruturação selvagem nos inícios do ano 90” (MATTOSO, 1995, p. 

135, grifos meus).  

 Apesar da propagação da década de 1980 como uma “década perdida” do 

ponto de vista econômico, Mattoso (1995) traz para o debate que a gravidade da 

crise, com sua dimensão de estagnação e elevada inflação, pouco alterou a 
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estrutura produtiva industrial, não se podendo afirmar uma “desindustrialização” ou 

reestruturação industrial nesse período, como já acontecia em outros países. Tanto 

que o Brasil apresentou, na década de 1980, o maior crescimento do PIB latino-

americano, com uma participação relativamente baixa na dívida externa e continuou 

tendo o maior parque industrial do terceiro mundo. Além disso, contou com um 

superávit comercial em expansão, devido à participação dos manufaturados nas 

exportações.    

Outro autor que também se refere ao efeito tardio da crise do capital no Brasil 

é Antunes (2011, p. 120), ao afirmar: 

 

Foi somente em meados da década de 1980, ao final da ditadura 
militar, que esse padrão de acumulação, centrado no tripé setor 
produtivo estatal, capital nacional e capital internacional, começou a 
sofrer as primeiras alterações. Embora em seus traços “mais 
genéricos”, muito ainda se mantenha vigente em alguma medida, foi 
possível presenciar o início das mutações “organizacionais e 
tecnológicas” no interior do processo produtivo e de serviços em 
nosso país, mesmo que em um ritmo muito mais lento do que aquele 
experimentado pelos países centrais, que viviam intensamente a 
reestruturação produtiva do capital e seu corolário ideopolítico 
neoliberal.   

 

Ainda para Mattoso (1995, p. 137), o que ocorreu no mercado de trabalho 

brasileiro nessa década foi uma dinâmica articulada, especialmente, “às flutuações 

do nível da atividade econômica industrial, e nesta a maior foi no setor de bens de 

capital”, tanto que as regiões mais industrializadas e urbanizadas do país foram as 

mais afetadas. E conclui que 

 

O desempenho negativo do mercado de trabalho foi associado à 
redução do peso do emprego industrial, à elevação do peso relativo 
dos trabalhadores sem contrato de trabalho, aumento do chamado 
setor informal, deteriorização do poder de compra dos salários e 
aumento acentuado da desigualdade da renda dos indivíduos e das 
famílias (MATTOSO, 1995, p. 137). 

 

Foi na década de 1990, portanto, que se desenvolveu, intensamente, no 

Brasil o processo de reestruturação produtiva do capital,  

 

[...] por meio da implantação de vários receituários oriundos da 
“acumulação flexível” e do “ideário japonês”, com a intensificação da 
lean production, dos sistemas Just-in-time e kanban, do processo de 
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qualidade total e das formas de subcontratação e de terceirização da 
força de trabalho vivenciou (ANTUNES, 2011, p. 121, grifos do 
autor). 

  

Consequentemente, nessa década também se iria presenciar uma queda 

gradativa do emprego no país, tanto que Pochmann (2007, p. 55) aponta uma 

diminuição na participação relativa do emprego industrial no total das ocupações. 

Segundo ele, “nos anos 90 [observa-se] uma situação próxima à verificada nos anos 

40, quando o setor de manufaturas era primitivo e muito restrito”. Isso porque a 

entrada tardia na fase de industrialização impediu que a economia brasileira 

terminasse “por não colher plenamente os mesmos resultados ocupacionais 

verificados nas sociedades industriais maduras”. 

 

O período pós-1980 foi de reversão na trajetória geral das 

ocupações, com fortes sinais de uma progressiva desestruturação do 

mercado de trabalho. O desassalariamento de parcela crescente da 

População Economicamente Ativa e a expansão das ocupações nos 

segmentos não-organizados e do desemprego têm ocorrido 

paralelamente ao abandono do projeto de industrialização nacional e 

a adoção de políticas macroeconômicas de reinserção internacional 

e enfraquecimento do estatuto do trabalho (POCHAMANN, 1999, p. 

76).  

 

Nesse sentido, os anos de 1990 se configuraram como uma segunda década 

perdida, marcada pelo crescente desemprego, pela contínua concentração de renda, 

pelo aumento do endividamento interno e externo e pela ausência de crescimento 

sustentado (baixo crescimento econômico e reduzido patamar dos investimentos). 

 

[...] Pode-se perceber que o desemprego atual ataca o tecido social 
brasileiro tal como epidemia, cuja complexidade da manifestação 
somente pode ser entendida pelo curso do amplo período de duas 
décadas de estagnação econômica e pela ação, desde 1990, de um 
novo modelo econômico de inserção internacional desfavorável ao 
emprego nacional (POCHMANN, 2007, p. 95, grifos meus). 

  

A queda do emprego formal foi tão vertiginosa, dada a redução da 

capacidade de expansão da economia nacional, que “a cada 10 empregos criados 

somente 2 eram assalariados, porém sem registro formal, o que configurou o cenário 

ocupacional de maior difusão de postos de trabalho não-assalariados” 

(POCHMANN, 2007, p. 97). 
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Para esse mesmo autor, a chamada epidemia do desemprego nacional 

decorre da menor evolução dos postos de trabalho, diante da expansão da 

População Economicamente Ativa (PEA). Ele divulga que, entre 1989 e 1998, a 

população ocupada cresceu 14,6%, enquanto a PEA total aumentou 22,6%. Um 

exemplo apresentado foi que dos 13,6 milhões de pessoas que ingressaram no 

mercado de trabalho nos anos 1990, apenas 8,5 milhões obtiveram acesso a algum 

posto de trabalho, gerando um excedente de mão de obra de 5,1 milhões de 

desempregados.  

As razões estruturais para o desemprego no Brasil estão também, conforme 

Pochmann (2007), nas baixas taxas de expansão da economia brasileira nas últimas 

décadas e na condução do novo modelo econômico desde 1990.   

Em relação às baixas taxas de expansão, Pochmann (2007) aponta três 

fatores que justificam a situação de perda de dinamismo da economia brasileira nas 

últimas duas décadas do século XX: a estabilidade da renda per capita em torno do 

valor de 1980; a redução do emprego assalariado formal (desassalariamento); e a 

permanência de baixas taxas de investimento. Esses fatores têm revelado uma 

tendência de crescimento econômico medíocre no Brasil. 

Quanto à condução do novo modelo econômico, o autor afirma que a mesma 

pode ser identificada pelas seguintes ações governamentais direcionadas:  

 

(i) à menor diferenciação possível entre mercados internos e 
externos; (ii) à modernização de grandes empresas com fortes 
ligações no comércio internacional; (iii) à crescente dependência 
econômica e financeira do exterior e (iv) à passagem do Estado 
empreendedor para o estágio de regulador e focalizador das ações 
sociais, sendo a privatização uma oportunidade de formação de 
grandes grupos econômicos nacionais ou associados ao capital 
estrangeiro (POCHMANN, 2007, p. 114). 

 

Assim, há um novo papel do Estado na economia, marcado pela 

racionalização e descentralização dos gastos, da privatização do setor público 

estatal, das desregulamentações financeiras e econômicas e a estabilização 

monetária. 

Diante desse cenário são graves as consequências para os trabalhadores, 

principalmente quando se trata da garantia do emprego; tanto que, de acordo com 

Antunes (2011), entre 1989 e 2005 o desemprego passou de 1,9 milhões (3% da 

População Economicamente Ativa – PEA) para 8,9 milhões (9,3% da PEA), bem 
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como houve piora nas condições e relações de trabalho. Além disso, identificou que 

o desemprego atingiu, sensivelmente, as famílias de baixa renda, que subiu de 2,7 

milhões, em 1992, para 4,8 milhões em 2003, enquanto na classe média alta o 

desemprego afetava 232 mil pessoas em 1992 e foi ampliado para 435 mil em 2002. 

Em dados mais recentes do Censo demográfico de 2010/IBGE percebe-se 

que o índice da PEA desocupada sofreu uma redução, reflexo de uma nova onda de 

formalização do trabalho no país (Tabela 01). 

 

Tabela 1 - Pessoas com 10 anos, ou mais, de idade por condição de atividade 
na semana de referência, Brasil, Sergipe, Aracaju, 2010 

Brasil, 
Unidade da 
Federação e 

Município 

PEA PEA 
ocupada 

PEA 
desocupada (%) 

 

População não 
economicamente 
ativa (PNEA) (%) 

Brasil 93.504.659 86.353.839 7.150.820 7,6% 68.476.640 42,27% 

Sergipe 927.790 832.455 95.355 10,2% 792.226 46,06% 

Aracaju 283.333 252.493 30.840 10,8% 206.764 42,19% 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010 – Elaboração própria. 

 

 Nota-se na tabela acima a relação entre a PEA, a PEA ocupada e 

desocupada e ainda a População Não Economicamente Ativa (PNEA). Por PEA 

desocupada entende-se aqueles trabalhadores que na semana de referência da 

pesquisa estavam à procura de emprego/ocupação e por isso são contabilizados 

pelo IBGE como pessoas desempregadas. Em Sergipe e Aracaju esse índice 

ultrapassa os 10% da PEA, sendo de 10,2% e 10,8%, respectivamente, e ficando 

acima da média nacional, que é de 7,6%.  

Já a PNEA é considerada aquela que na semana da pesquisa não estava 

procurando emprego/ocupação, não sendo PEA ocupada e nem desocupada. No 

entanto, quando esses dados são confrontados com a idade dessas pessoas 

percebe-se um número considerável de pessoas entre as idades de 18 a 59 anos e, 

portanto, em idade ativa22. 

Em Sergipe 364.245 pessoas estão em situação economicamente não ativa 

nessa faixa etária, o que representa 45,9% deste grupo. Em Aracaju esse número é 

de 96.404 trabalhadores, ou seja, 46,6% da PNEA. 

                                                           
22

 Tabela completa (n. 06) está localizada no apêndice desse trabalho.      
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Isso pode ser explicado pela metodologia utilizada pelo IBGE, que classifica 

as pessoas como ocupadas desde que tenham exercido algum trabalho na semana 

anterior à que foram entrevistadas e classifica como pessoas não economicamente 

ativas aquelas que não tenham procurado nenhum tipo de ocupação na semana da 

pesquisa e/ou nos últimos 30 dias.  

    Já o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

(DIEESE) considera como ocupadas as pessoas que, na semana anterior ao da 

entrevista, possuem trabalho remunerado exercido regularmente, com ou sem 

procura de trabalho; ou que, nesse período, possuem trabalho remunerado exercido 

de forma irregular, desde que não tenham procurado trabalho diferente do atual; ou 

possuem trabalho não-remunerado de ajuda em negócios de parentes, ou 

remunerado em espécie/beneficio, sem procura de trabalho.     

        Ainda para o DIEESE são considerados desempregados indivíduos que se 

encontram numa situação involuntária de não-trabalho, por falta de oportunidade de 

trabalho ou que exercem trabalhos irregulares com desejo de mudança. A partir 

dessa metodologia, a Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED) realizada 

mensalmente pelo DIEESE em sete regiões metropolitanas do país, constatou uma 

taxa de desemprego, em julho de 2013, de 10,9% da População Economicamente 

Ativa (PEA). Enquanto a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) realizada 

mensalmente pelo IBGE em seis regiões metropolitanas do país identificou uma taxa 

de desemprego de 5,6% para o mesmo período analisado.  

 Percebe-se assim, que o DIEESE se utiliza de uma metodologia mais 

abrangente, que contabiliza o desemprego aberto e oculto e que possivelmente 

explique os dados revelados acima.  

O trabalho informal, sem desconsiderar os dilemas conceituais que envolvem 

esse tema, que será exposto no próximo item, é para essa pesquisa, caracterizado 

principalmente pela precariedade das ocupações e pela ausência de regulação e 

proteção social estatal. Por isso, a partir da metodologia de pesquisa do IBGE é 

possível localizá-los em quatro ocupações: empregados sem carteira de trabalho 

assinada, incluindo os trabalhadores domésticos; os empregadores; os 

trabalhadores por conta-própria que não contribuem para previdência social; 

trabalhadores não remunerados; assim como trabalhadores na produção para o 

consumo próprio.  Veja tabela 02 abaixo: 
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Tabela 2 - Pessoas de 10 anos de idade, ou mais, ocupadas na semana de 
referência (absoluto e percentual) 

Posição na 
ocupação e 
categoria do 
emprego no 

trabalho principal 

Pessoas de 10 anos de idade, ou mais, ocupadas na semana 
de referência (absoluto e percentual) 

Brasil Sergipe Aracaju 

Total 
86.353.839 100,00 832.455 100,00 252.493 100,00 

Empregados 
61.176.567 70,84 540.593 64,94 191.858 75,99 

Empregados - com 
carteira de trabalho 
assinada 

39.107.321 45,29 289.232 34,74 128.020 50,70 

Empregados - 
militares e 
funcionários públicos 
estatutários 

4.651.127 5,39 49.829 5,99 22.192 8,79 

Empregados - outros 
sem carteira de 
trabalho assinada 

17.418.119 20,17 201.532 24,21 41.646 16,49 

Conta própria 
18.529.011 21,46 201.681 24,23 49.521 19,61 

Empregadores 
1.703.130 1,97 12.247 1,47 6.695 2,65 

Não remunerados 
em ajuda a membro 
do domicílio 

1.485.492 1,72 18.379 2,21 3.270 1,29 

Trabalhadores na 
produção para o 
próprio consumo 

3.459.638 4,01 59.557 7,15 1.149 0,46 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010 – Elaboração própria. 

 

Conforme a tabela, as ocupações caracterizadas pela informalidade totalizam 

42.595.390 (49,33%) dos trabalhadores brasileiros ocupados, 493.396 (59,27%) das 

ocupações em Sergipe e 102.281 (40,04%) das ocupações na capital Aracaju. Isso 

sem considerar o índice de pessoas desempregadas, definidas como os sem 

ocupação ou aqueles não economicamente ativos que já desistiram de procurar 

emprego.  Cabe ressaltar que quando os trabalhadores inseridos nas ocupações de 

conta-própria e empregadores realizam contribuição previdenciária, o IBGE não os 

contabiliza como trabalhadores informais.  

Entretanto, esta pesquisa não concorda com essa metodologia, uma vez que 

compreende que a regulação estatal e a proteção social vão além da cobertura da 
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política previdenciária. Isso porque, a contribuição para previdência social por si só 

não elimina a precariedade do trabalho.  

A metodologia utilizada para caracterizar a informalidade no trabalho é, 

portanto, diversa e distinta, provocada tanto pelas concepções de mercado de 

trabalho, como pelos próprios tipos de pesquisa e metodologias de coleta de dados, 

que impõem variações nos resultados das pesquisas. 

 No entanto, essas variações metodológicas não apresentam distorções que 

descaracterizem a existência do trabalho informal no Brasil. Pelo contrário, as 

pesquisas mais utilizadas23 para aferir o índice da informalidade no país apontam 

que cerca de 40 milhões de brasileiros, ou seja, quase 50% da PEA ocupada, estão 

inseridos em relações informais de trabalho. No Nordeste esse índice ultrapassa 

60% da PEA ocupada. 

 Esse número, entretanto, não é resultado apenas das recentes mudanças no 

mercado de trabalho, provocadas pela crise do capital. É, antes disso, reflexo de um 

mercado de trabalho que foi se constituindo no país, de forma fragmentada e 

excludente e que ganha novas proporções e determinações na atualidade, dentre 

outras, com a expansão de trabalhos precários e informais. 

  

 

2.3  Compreendendo a informalidade: alguns elementos dos dilemas  

 conceituais 

 

 

A forma mais comum de definir a informalidade do trabalho é a partir da 

regulação ou não do Estado em determinadas ocupações. Há registros, ainda do 

século XVII, da presença do Estado na regulação do trabalho. Mas, é partir da 

emergência da questão social e da consequente luta de classe, que o Estado toma 

para si a inteira responsabilidade por esta regulação. Dentre tantas, estão a 

delimitação da jornada de trabalho, a proibição do trabalho infantil, a definição de 

uma remuneração mínima e proteção previdenciária, em caso de morte ou da perda 

da capacidade de trabalho. 

                                                           
23

 Pesquisa Mensal de Emprego (PME /IBGE); Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 
(PNAD/IBGE); Censo Demográfico/IBGE e Pesquisa Mensal de Emprego e Desemprego 
(PED/DIEESE).      
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Entretanto, o debate sobre o que é ou não trabalho informal vai muito além 

dessa perspectiva.    

De acordo com Druck et al. (2004) o termo informalidade é um dos mais 

polêmicos no campo da Economia e da Sociologia do Trabalho porque 

historicamente foi respondendo a distintos significados. A autora define as atividades 

informais a partir de dois critérios, que dão origem a três conceitos que demarcam o 

âmbito e o espaço da informalidade: 

 

1) O que tem por critério a forma de organizar a atividade econômica 
(capitalista/não capitalista) e que dá origem a dois setores (formal x 
informal); 2) O que tem por critério a natureza jurídica da atividade 
econômica (legal ou ilegal) que demarca dois tipos de fenômenos 
(economia registrada x economia subterrânea); 3) O que junta os 
dois critérios anteriores, dando origem a dois segmentos (atividades 
fordistas ou capitalistas registradas e atividades não-fordistas 
(DRUCK et al. 2004, p. 216). 

 

Ela explica que o uso do termo informalidade pode apresentar distintos 

significados e caracterizar diferentes objetos de estudo. A sua utilização vai 

depender da compreensão e dos critérios aplicados ao entendimento do que são 

atividades ditas informais e formais.    

A confusão em torno do significado do trabalho informal não se deve 

exclusivamente pelas diferenças metodológicas de abordagens entre os 

pesquisadores. Antes disso, a ausência de unicidade conceitual está na própria 

natureza do trabalho informal, que é complexa e engloba diferentes categorias de 

trabalhadores com inserções ocupacionais bastante particulares.  

 Percebe-se que existem duas formas básicas utilizadas para caracterizar o 

trabalho informal. A primeira delas é a que localiza a informalidade nas atividades 

produtivas sem vinculação à legislação trabalhista e, portanto, a partir da 

precariedade da ocupação. Entre as categorias inseridas estão os trabalhadores por 

conta-própria, os trabalhadores sem carteira assinada e os não remunerados.   

Uma segunda tendência analisa o trabalho informal a partir das atividades 

produtivas dos estabelecimentos de natureza não tipicamente capitalista. Isso 

porque apresentam baixos índices de produtividade. Além de algumas categorias de 

trabalhadores por conta própria, a exemplo dos empregadores e empregados de 

pequenas empresas com baixos níveis de produtividade.  
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Mas, uma terceira tendência de análise está ganhando destaque. A que 

percebe a informalidade do trabalho a partir de métodos que terceirizam o processo 

de produção, ou parte dele, de grandes empresas para pequenos grupos produtivos, 

muitas das vezes estimulados pelo discurso da organização solidária, mas que, no 

fundo, tratam-se de atividades funcionais ao capital. 

Esta última forma de análise é encontrada na obra de Maria Augusta Tavares, 

intitulada “Os fios (in) visíveis da produção capitalista: informalidade e precarização 

do trabalho” (2004).  

 Para esta autora, o “setor” informal é popularmente conhecido como uma 

atividade de sobrevivência orientada para a reprodução do trabalhador e de sua 

família. Entretanto, quando analisadas mais de perto, percebe-se que o chamado 

“setor” informal apresenta funcionalidade ao capital.  

  Também defende a necessidade de uma maior investigação das relações 

informais de trabalho no atual cenário de mudanças do mundo do trabalho, mas não 

por tratar-se de uma novidade, mas, pela capacidade de generalização e expansão 

do trabalho informal nesse contexto. 

 Antes de avançar, porém, é preciso compreender a distinção entre “setor 

informal” e “trabalho informal” na obra de Tavares (2004). 

O termo informalidade foi explicitado, pela primeira vez, no início dos anos de 

1970, em pesquisa realizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

sobre a economia do Quênia24.  

A concepção da OIT cria a distinção entre formal-informal, no entanto não 

elabora um marco conceitual que define o que realmente é setor informal. Na 

verdade ele é descrito a partir da oposição às atividades formais. 

De acordo com Tavares (2004), o setor informal para a OIT é constituído por 

unidades de produção reagrupadas e definidas em detrimento de sete 

características essencialmente técnicas, a saber: 

 

[...] facilidade de acesso à atividade; utilização de recursos locais, 
propriedade familiar, escala de atividade reduzida, uso de tecnologia 
que privilegia o recurso à mão-de-obra, qualificação adquirida fora do 
sistema oficial de formação e mercados concorrenciais e sem 
regulamentação (TAVARES, 2004, p. 31).  

                                                           
24

 De acordo com Fagundes (1992 apud SOARES, 2008, p. 84) a introdução da expressão informal, 
aconteceu em 1971, num estudo realizado em Gana, por Keith Hart, apresentado numa conferência 
sobre o desemprego urbano na África.      
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 A OIT define, no estudo realizado sobre a economia do Quênia, que o setor 

informal é economicamente eficiente e produtor de lucros, embora em pequena 

escala, mas limitado por tecnologia simples, pouco capital, e ausência de ligações 

com o setor formal. 

 Segundo a autora, até a década de 1970, a literatura visualizava o conjunto 

das atividades produtivas em: segmento de subsistência, identificado pelas formas 

de trabalho autônomas; e segmento moderno, marcado pelas relações assalariadas.  

Essa última concepção indicava que esse segmento conseguiria absorver 

toda população economicamente ativa até extinguir o setor de subsistência. Para 

tanto, bastava uma política estatal de cunho desenvolvimentista. A autora cita, 

inclusive, exemplos de programas sociais que foram implementados para sanar as 

condições de atraso de determinados países.  

Essa tendência pode ser observada nas próprias formulações da OIT, que 

percebia o setor informal como sinônimo de atraso, típico de países em 

desenvolvimento. Além de entender que o pleno desenvolvimento do capital 

provocaria a sua extinção, via a incorporação do setor informal ao formal.  

Assim, o termo “setor informal” é impreciso, “por nascer de uma pretensão 

acadêmica de se englobar uma realidade extremamente heterogênea em um 

conceito que não vai além da negação daquilo que seria formal” (ARAUJO, 1986 

apud TAVARES, 2004, p. 33). 

Por isso, a autora rejeita e critica a expressão “setor informal”, exatamente por 

se referir às ideias setorialistas, defendidas pelos representantes da OIT, os quais 

criaram a denominada teoria dual, sinalizando uma distinção entre a lógica do 

mercado informal e a do setor formal.  

Ao fazer isso, Tavares (2004, p. 25) aponta para a tendência da 

generalização do trabalho informal como forma dominante de produção e 

reprodução do capital e que, portanto, não se configura numa oposição ao trabalho 

formal, mas sim numa estratégia estimulada pelo próprio capital, que “cumpre 

determinações do atual modelo de acumulação”. 

Ainda assim, o conceito de “setor informal” adquiriu caráter utilitário e foi 

rapidamente aceito pelos países em desenvolvimento, que passaram a investir em 

programas de apoio às atividades informais. Exemplo disso foram (e ainda são) as 

recomendações das instituições financeiras internacionais (Fundo Monetário 



74 

 

Internacional e Banco Mundial) tendo em vista a expansão do “setor informal”, pois 

compreendem que são atividades de sobrevivência para os extremamente pobres. 

Essa concepção já é adotada por órgãos governamentais e sindicais, que 

propõem a organização autônoma do trabalho, sob a forma de pequena ou 

microempresa, como estratégia de superar o desemprego. 

Essa concepção preocupa Tavares (2004), pois alude à abolição do regime 

assalariado e coaduna com a ideia do fim da sociedade do trabalho, já que a saída é 

ser um trabalhador empreendedor. 

Presumia-se anteriormente que o “setor informal” podia ser combatido com 

políticas de emprego. Mas a realidade não demonstrou isso; pelo contrário, o 

chamado “setor informal” ou o trabalho informal, como a autora prefere denominar, 

está em plena expansão na contemporaneidade, dadas as transformações no 

mundo do trabalho. 

Segundo a autora, o aumento da produtividade e a desregulamentação das 

relações de trabalho incrementam o exército de reserva e fragilizam as negociações. 

Ela também conclui que o “trabalho formal, estável, em tempo integral, socialmente 

protegido, tende a ser uma categoria do passado” (TAVARES, 2004, p. 46). 

Pelas considerações postas, Tavares (2004) expressa que é um equívoco 

discutir “setor informal” enquanto um conceito fechado, pois não dá conta da 

realidade. Por isso, propõe uma análise entre trabalho informal ou “empregos 

informais”, definindo-os como “nova informalidade”. 

Ela denomina o atual contexto do trabalho informal como “nova 

informalidade”, por se tratar de um fenômeno integrado à dinâmica capitalista. E faz 

uma distinção entre a função social do “setor informal” e a do trabalho informal. 

No contexto atual, o segmento da informalidade responde aos interesses do 

capital, ao promover redução no custo da produção e, consequentemente, favorecer 

o processo de valorização do valor. Ao invés de comprar diretamente força de 

trabalho, o capital compra trabalho, serviços e mercadorias. 

Daí a afirmação de que trabalho informal é o emprego desprotegido, sem 

vínculo formal, mas diretamente vinculado à produção capitalista (por isso a autora 

opõe-se às ideias setorialistas da OIT). “Cumpre o papel de reduzir os custos 

variáveis da produção, pela não obrigatoriedade dos custos sociais do emprego” 

(TAVARES, 2004, p. 47). 
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A chamada “nova informalidade” é estimulada pelo discurso da autonomia, da 

independência, transformando o trabalhador em empresário. A partir dessas 

considerações, a autora conclui: 

 

Trabalho informal, portanto, se constitui numa estratégia funcional ao 
capital, especialmente nesta era da acumulação flexível, em que a 
diversidade de status de assalariados permite, com maior liberdade, 
uma exploração mais intensa dessa forma de trabalho, pela 
articulação sistemática da mais-valia absoluta com a mais-valia 
relativa (TAVARES, 2004, p. 47-48).  

 

Nesse sentido, é trabalho informal “[...] toda relação entre capital e trabalho, 

na qual a compra da força de trabalho é dissimulada por mecanismos que 

descaracterizam a relação formal de assalariamento, dando a impressão de uma 

relação de compra e venda de mercadoria (TAVARES, 2004, p. 49)”. Isso, além de 

retirar a proteção social do trabalhador, dissimula a extração da mais-valia e 

“consolida a ideia de que a esfera da circulação é, de fato, o locus de toda a 

negociação entre capital e trabalho” (TAVARES, 2004, p. 52). 

Outra obra pertinente para esse debate é a de Manoel Luiz Malaguti (2000) 

“Crítica à Razão Informal: A imaterialidade do salariado”, na qual afirma que o 

trabalhador pode ser tanto trabalhador “assalariado” quanto trabalhador 

“independente”, trabalhador “formal” e “informal”. 

O autor faz uma extensa análise sobre a crise econômica brasileira dos 

últimos anos e do consequente desemprego estrutural provocado. Em sua reflexão, 

acusa a Seguridade Social de ser uma “ficção jurídica” e por isso, os trabalhadores 

expulsos do sistema salarial formal são obrigados “a penetrar no mundo da 

informalidade, das transações ilícitas, da pequena marginalidade e mesmo do crime” 

(MALAGUTI, 2000, p. 64-65). 

Assim como Tavares (2004), Malaguti (2000) afirma que, à primeira vista, a 

informalidade oferece um trabalho e uma forma de “ganhar a vida” para imensos 

contingentes de desocupados, mas logo se revela uma “solução” ilusória por causa 

dos custos sociais decorrentes; dentre eles, a degradação dos rendimentos. 

Apresenta também o papel das pequenas e microempresas na “difusão da 

ilegalidade, da irregularidade, da corrupção e da precarização das condições de 

trabalho de parcela expressiva da população brasileira” (MALAGUTI, 2000, p. 85). 
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O autor explicita que para uma apreensão teórica da informalidade é 

necessário fazer uma clara distinção entre “informalidade” e “setor informal”. Para 

Malaguti (2000, p. 99), “a ‘informalidade’ é um conceito muito mais amplo que o de 

“setor informal”. O setor informal expressa apenas um aspecto da informalidade, 

mas sem esgotá-lo. Assim, o segundo conceito engloba o primeiro”. 

 Para explicar essa magnitude e complexidade do fenômeno da informalidade, 

apresenta exemplos cotidianos em que demonstra a dificuldade de tratá-lo na 

simplificação do conceito de “setor informal”. 

 Para caracterizar a informalidade no setor formal, exemplifica o caso de 

trabalhadores formais, com carteira de trabalho assinada, ou mesmo de funcionários 

públicos, que durante o expediente vendem acessórios, perfumarias, roupa íntima 

ou outras mercadorias. E questiona se esses trabalhadores não estariam 

vivenciando situações de informalidade, sem que a instituição pública da qual façam 

parte jamais seja apresentada como integrante do “setor” informal (mesmo que seus 

funcionários ajam como vendedores ambulantes dentro delas). 

 Para exemplificar a formalidade no “setor informal”, ele descreve a situação 

de um ambulante casado com uma funcionária pública. Notadamente, o 

contracheque da esposa será fundamental para o marido obter crédito na compra 

das suas mercadorias ou a mesma pode ajudá-lo no processo de comercialização. 

Daí a conclusão do autor:  

 

O trabalho ambulante é, quase sempre, incluído no “setor” informal. 
No entanto, essa fração do “setor” informal necessita do trabalho 
formal para subsistir: a dimensão formal da atividade da esposa é 
fundamental para o processo de trabalho do ambulante/camelô 
(MALAGUTI, 2000, p. 100). 

 

Diante dos exemplos apresentados, o autor fala da dificuldade em 

caracterizar certos tipos de trabalho através da dicotomia formal/informal, pois, para 

ele, fica claro que “a formalidade penetra o “setor” informal e o “setor” informal nutre-

se da informalidade. A existência de uma sem a outra, de um “setor” sem o “outro”, 

parece-nos, na prática, inconcebível”. Por isso, completa: “a formalidade e a 

informalidade coexistem, subsidiam-se, interpenetram-se e são indissociáveis” 

(MALAGUTI, 2000, p. 101). 

Ainda na tentativa de esclarecer as definições de trabalhador formal e 

informal, se utiliza de outra situação identificada em suas pesquisas: a existência de 
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pequenos negócios familiares, em que o proprietário é registrado como 

microempresário, mas, faz uso de mão de obra assalariada sem carteira assinada. O 

microempresário seria trabalhador formal, mas seus empregados, trabalhadores 

informais. Então o autor questiona: “uma formalidade que só pode viver na 

informalidade pode ser definida segundo critérios precisos, bem delimitados e não-

contraditórios?”. Ou ainda: “uma informalidade que só pode viver na formalidade tem 

algum sentido?” (MALAGUTI, 2000, p. 104).  

Conclui, a priori, que uma pessoa pode vincular-se a um processo de trabalho 

híbrido, simultaneamente formal e informal, em que reaparecem dilemas colocados 

pela análise “setorial”. 

Por fim, o autor expressa a necessidade de novos conceitos: “um 

rejuvenescimento da Economia e da Sociologia do Trabalho é mais do que 

premente” (MALAGUTI, 2000, p. 105).  

A autora Tavares (2004) reconhece na obra de Malaguti (2000) um avanço na 

compreensão da informalidade, na medida em que não a associa ao atraso, ao 

subdesenvolvimento ou à dependência, mas, ao contrário, atenta para a 

necessidade de instrumentos teóricos que desenvolvam, dentre outras relações, a 

sua estreita colaboração com o grande capital e seu papel na crise estrutural do 

capitalismo mundial. 

Outra autora, Rivero (2009, p. 15), também não compreende a informalidade 

sob o ponto de vista da segmentação entre os “setores”, mas sim como  

 

[...] um conjunto de processos de desregulamentação e 
dessalarização, combinados com as características dos indivíduos 
(idade, sexo, educação e experiência ocupacional), que afetam de 
forma diferenciada a locação desigual dos indivíduos no trabalho [...] 

 

Ela afirma que no Brasil o trabalho assalariado não é (e nunca foi) um fator de 

homogeneização social; pelo contrário, a heterogeneidade social, no que diz 

respeito ao trabalho assalariado e a proteção do Estado, é uma realidade brasileira. 

Ainda para Rivero (2009, p. 17-18) três aspectos se apresentam como 

processos de informalização do trabalho. O primeiro trata da não-regulamentação do 

trabalho assalariado, que apresenta “a deteriorização das condições de trabalho e a 

ruptura dos compromissos entre o capital, o Estado e os direitos conquistados pelos 

trabalhadores”. O segundo demonstra a persistência e o crescimento do trabalho 
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estruturado na unidade familiar, nas redes de vizinhança, no qual a lógica é a 

sobrevivência ou melhoria da qualidade de vida do grupo social. Já o terceiro 

aspecto diz respeito aos trabalhos que não são fundamentalmente assalariados, 

mas que podem estar vinculados a espaços regulamentados por lei ou não. É o caso 

das profissões liberais “exercidas por conta própria ou em pequenas empresas”. 

Por isso, uma hipótese defendida por Rivero (2009, p. 73) é a de que “a 

desregulamentação do trabalho é um fenômeno permanente da história do mercado 

de trabalho brasileiro”. Isso porque a legislação trabalhista se desenvolveu e se 

fortaleceu, mas sempre de forma limitada.  

Pochamann (1999) utiliza duas expressões para caracterizar o mercado de 

trabalho brasileiro: segmento ocupacional organizado e segmento ocupacional não-

organizado25. Esses termos dariam conta de completar as insuficiências teóricas da 

falsa dualidade que distingue o mercado de trabalho entre setores formal e informal. 

 

Por segmento organizado entende-se os postos de trabalho mais 
homogêneos, gerados por empresas tipicamente capitalistas, 
fundamentalmente os empregos regulares assalariados. O segmento 
não-organizado compreende as formas de ocupação mais 
heterogêneas, cuja organização não assume característica 
tipicamente capitalista, ou seja, peculiar das economias em estágio 
de subdesenvolvimento (POCHMANN, 1999, p. 65-66).  

 

O autor afirma que apesar da natureza não capitalista “as ocupações não-

organizadas encontram-se incluídas de forma dependente e subordinada à dinâmica 

capitalista” (POCHMANN, 1999, p. 66). 

Esse mesmo autor identifica duas categorias de organização econômica não- 

capitalista que exemplificam os tipos de ocupações do segmento não-organizado. 

São: atividade mercantil simples, caracterizada por não se utilizar do trabalho 

assalariado permanente, “tais como as empresas familiares, os trabalhadores por 

conta-própria (fundamentalmente autônomos), pequenos prestadores de serviços e 

serviço doméstico (trabalho em domicílio, trabalho por peça, vendedores 

ambulantes, biscateiros, cuidadores de carro, engraxates etc.)”; e atividades 

pseudocapitalistas, caracterizadas por empresas que, “embora utilizando de mão de 

obra, não operam segundo a lógica da taxa de lucro nem se subordinam ao capital 

                                                           
25

 Pochamann (1999) adota essas duas dimensões tendo por referência a obra de Paulo Renato de 
Souza (1979).  
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na manutenção e reprodução das unidades de prestação de serviços e de produção” 

(POCHAMANN, 1999, p. 66). 

De acordo com Dedecca (1998, p. 98-99): “A formalidade é definida em 

relação ao cumprimento de normas legais que organizam a atividade econômica e o 

mercado de trabalho”.  

No caso brasileiro a formalidade “é explicada pela existência da carteira de 

trabalho para os assalariados, pela contribuição à previdência, pelo registro 

municipal para os autônomos e pela constituição de uma empresa para os 

empregadores”. Em contraponto, “o setor informal é composto por trabalhadores 

assalariados sem registro em carteira, os independentes de baixa renda, excluídos 

os profissionais liberais e os pequenos empregadores”.  

O mesmo autor reconhece que dentro dessa classificação podem existir 

trabalhadores que estejam “integrados e protegidos socialmente”, porém, há um 

consenso de que “a maior parte desse segmento de ocupados realiza sua atividade 

fora do amparo legal e em condições de razoável precariedade produtiva” 

(DEDECCA, 1998, p. 99).  

 Mesmo concordando com todas as especificidades apresentadas acerca da 

informalidade no trabalho, da insustentabilidade teórica do “setor” informal, do 

reconhecimento de algumas ocupações inseridas na informalidade que respondem 

diretamente aos interesses do capital, esse estudo assume, por uma questão de 

aproximação com a realidade dos sujeitos dessa pesquisa, a caracterização da 

informalidade a partir da não regulação estatal e da precariedade das ocupações, 

condições expressas na atividade dos trabalhadores ambulantes e camelôs.  

 Considera-se, portanto, que é um tema permeado de especificidades, de 

convergências e divergências teóricas e metodológicas, mas que trazem um fio 

condutor em suas análises, qual seja, o reconhecimento de que tais ocupações 

respondem diretamente aos interesses do capital.   

 Assim, conhecer a formação da proteção social brasileira e, de forma 

específica, a política previdenciária é necessário para identificar o lugar 

historicamente determinado aos trabalhadores informais nessa política, tendo em 

vista sua centralidade no trabalho assalariado. 
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CAPÍTULO III 

 

 

O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BRASILEIRO E SUA 

CENTRALIDADE NOS TRABALHADORES ASSALARIADOS FORMAIS 

 

 

A formação social, econômica e política do Brasil, cujos principais aspectos 

foram destacados nos capítulos anteriores, repercutiram no modelo de proteção 

social que foi adotado ao longo dos anos no país. 

A previdência social, primeira experiência efetiva de proteção social brasileira, 

“nasce no Brasil para dar curso à expansão da acumulação capitalista e como 

resultado da luta dos trabalhadores por proteção social” (SILVA, 2012, p. 209). 

 Sendo assim, a política social no Brasil, assim como em toda realidade 

histórica mundial, é determinada por três fatores fundamentais: a natureza do 

capitalismo, seu grau de desenvolvimento e estratégias de acumulação; o papel do 

Estado e o processo de regulamentação e implementação de suas políticas; e o 

papel das classes sociais, de como se organizam e enfrentam as várias faces da 

questão social. 

 Compreender a natureza e os fundamentos da política social, enquanto 

medida de proteção social, é, portanto, necessário para conhecer o modelo de 

proteção social adotado pelo Brasil no início do século XX e como ele se configurou 

ao longo das décadas posteriores até os dias atuais.  

 Nesse sentido, este capítulo analisa a regulamentação do trabalho 

assalariado e a criação do sistema de proteção social brasileiro, com destaque nas 

estratégias de cobertura das primeiras instituições de previdência do país. Expõe 

também a proteção social brasileira após a Constituição de 1988 e as novas regras 

de cobertura previdenciária. 
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3.1  A política social no capitalismo monopolista: medidas de proteção social 

 

 

Para entender os fundamentos da política social é preciso inscrevê-la, antes 

de tudo, enquanto relação de mediação estabelecida entre o Estado e a Sociedade, 

com seu caráter processual e contraditório, nos marcos do capitalismo 

monopolista26. 

O modo de produção capitalista se consolidou, especialmente, na Inglaterra, 

nas últimas décadas do século XVIII, em sua fase concorrencial27. O capitalismo 

concorrencial, também chamado de liberal ou clássico é marcado pelo surgimento 

da grande e moderna indústria, pela urbanização gigantesca, pela criação de um 

mercado mundial e/ou sistema econômico internacional determinado pela corrida 

concorrencial entre capitais.  

O resultado disso foi um pauperismo massivo da população, agora, 

provocado pelo incremento tecnológico da I Revolução Industrial, e não mais pela 

escassez decorrente do limitado desenvolvimento das forças produtivas (NETTO, 

2001). 

O desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo estabeleceu na 

sociedade a existência de duas classes fundamentais: os proprietários dos meios de 

produção e os proprietários de força-de-trabalho, que mantêm relação social no 

processo de produção. Essas classes são, antes de qualquer coisa, antagônicas – 

possuem interesses diferentes e contraditórios. 

Criam-se, portanto, no capitalismo concorrencial, a partir da superexploração 

do trabalho, as bases para a emergência da questão social, com o surgimento das 

lutas de classe pautadas no antagonismo e na contradição da relação 

capital/trabalho.  

Em decorrência da concepção liberal no âmbito do Estado e da economia, 

havia nesse período uma completa ausência da garantia de direitos aos 

trabalhadores. 

                                                           
26

 Capitalismo monopolista diz respeito à fase do capitalismo que sucedeu a fase concorrencial, no 
final do século XIX e início do século XX, respeitando as particularidades de cada formação social. 
Caracteriza-se pela formação de gigantescos monopólios de capitais, tanto industriais quanto 
bancários, que irão centralizar e concentrar grande parte da riqueza socialmente produzida em um 
contexto de “novas” partilhas territoriais pelas potências imperialistas (NETTO; BRAZ, 2007). 
27

 Os estágios do desenvolvimento capitalista foram: 1) Acumulação Primitiva, 2) Capitalismo 
Comercial ou Mercantil, 3) Capitalismo Concorrencial e 4) Capitalismo Monopolista (NETTO; BRAZ, 
2007). 
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As autoras Behring e Boschetti (2007) apresentam uma síntese dos 

elementos essenciais do liberalismo, como forma de entender a reduzida 

participação do Estado na política social, nesse período. Esses elementos são: 

predomínio do individualismo, da liberdade e competitividade; o entendimento de 

que o bem-estar individual maximiza o bem-estar coletivo; a naturalização da 

miséria; o predomínio da lei da necessidade; a manutenção de um Estado mínimo; a 

compreensão de que as políticas sociais estimulam o ócio e o desperdício e que 

devem, portanto, ser um paliativo.     

 Ainda para essa concepção, cabiam ao Estado funções repressivas para 

garantir a acumulação capitalista, a manutenção da propriedade privada e da ordem 

pública. É a partir dessa concepção que a questão social é tratada como caso de 

polícia. 

O Estado, sob a égide do liberalismo  

 

[...] incorporou apenas algumas demandas da classe trabalhadora, 
transformando as reivindicações em leis que estabeleciam melhorias 
tímidas e parciais nas condições de vida dos trabalhadores, sem 
atingir, portanto, o cerne da questão social (BEHRING; BOSCHETTI, 
2007, p. 63). 

 

Esse quadro sofreu significativas mudanças na iminência da luta de classes, 

no contexto das revoluções de 1848, quando, segundo Netto (2001), houve a 

passagem em nível histórico-universal do proletariado da condição de “classe em si” 

a “classe para si”, decorrente da apropriação teórica oportunizada pela publicação 

da obra “O Capital” de Karl Marx. 

 É quando a questão social passou a ser objeto de intervenção, assumido 

pelo Estado, no estágio do capitalismo monopolista, que sob pressão da classe 

trabalhadora, viu-se obrigado a absorver suas demandas e a dar respostas através 

das políticas sociais (IAMAMOTO; CARVALHO, 2001).   

 Um conjunto de fatores determinou a passagem do capitalismo concorrencial 

para o monopolista, nas últimas três décadas do século XIX. Foram eles: o 

proletariado constituído como classe para si; a burguesia operando estrategicamente 

como agente social conservador e o peso específico das classes e camadas 

intermediárias (NETTO, 2011). 

 Para Netto (2011), é o período em que a sociedade burguesa chegou a sua 

maturidade e é também um estágio que potencializa as contradições fundamentais 



83 

 

do capitalismo – exploração, alienação, transitoriedade histórica – que combinam 

com as novas contradições e antagonismos com um único objetivo: acréscimos dos 

lucros capitalistas através do controle dos mercados.   

Esse mesmo autor afirma que a acumulação monopolista demanda 

mecanismos extraeconômicos e decorre daí a refuncionalização e 

redimensionamento do Estado, pautado na concepção intervencionista.  Essa 

intervenção incide na organização e na dinâmica econômica, de forma contínua e 

sistemática, em que as funções políticas do Estado se imbricam com suas funções 

econômicas. Sobre essa inter-relação entre política social e política econômica, 

outro autor afirmou:  

 

Não se pode analisar a política social sem se remeter à questão do 
desenvolvimento econômico, ou seja, à transformação quantitativa e 
qualitativa das relações econômicas, decorrentes de processo de 
acumulação particular do capital. O contrário também precisa ser 
observado: não se pode examinar a política econômica sem se deter 
na política social (VIEIRA, 2004, p. 142).   

 

Ainda segundo Netto (2011), a transição do capitalismo monopolista se 

realizou paralelamente a um salto organizativo das lutas do proletariado e do 

conjunto da classe trabalhadora. Em outras palavras, “a mobilização e a organização 

da classe trabalhadora foram determinantes para a mudança da natureza do Estado 

liberal no final do século XIX e início do século XX” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, 

p. 63). 

As respostas do Estado às demandas das classes subalternas, em forma de 

política social, não são naturais, pelo contrário, são respostas positivas que podem 

ser refuncionalizadas ao interesse direto/indireto do capital, tendo em vista a 

maximização dos lucros. 

 

A política social aparece no capitalismo, construída a partir de 
mobilizações operárias sucedidas ao longo das primeiras revoluções 
industriais. A política social, compreendida como estratégia 
governamental de intervenção nas relações sociais, unicamente 
pode existir com o surgimento dos movimentos populares do século 
XIX (VIEIRA, 2004, p. 140). 

 

O Estado, permeado de função política e econômica dos monopólios, tem a 

função de garantir a manutenção e reprodução da força de trabalho (previdência e 



84 

 

segurança social) e regular o consumo, bem como disponibilizar a mobilização e 

alocação dos trabalhadores em espaços/territórios de interesse dos monopólios 

(NETTO, 2011).  

As respostas do Estado às expressões da questão social se dão, portanto, 

através da política social, enquanto conjunto de medidas governamentais que 

ganham existência legal e jurídica, mas sem, no entanto, colocar em risco ou 

questionar os fundamentos do capitalismo.  

 

Não tem havido, pois, política social desligada dos reclamos 
populares. Em geral, o Estado acaba assumindo alguns destes 
reclamos, ao longo de sua existência histórica. Os direitos sociais 
significam antes de mais nada a consagração jurídica de 
reivindicações dos trabalhadores. Não significam a consagração de 
todas as reivindicações populares, e sim a consagração daquilo que 
é aceitável para o grupo dirigente do momento. Adotar bandeiras 
pertencentes à classe operária, mesmo quando isto configure 
melhoria nas condições humanas, patenteia também a necessidade 
de manter dominação política (VIEIRA, 2004, p. 144, grifos do autor). 

 

Análise parecida com esta também é realizada por Netto (2011) ao discorrer 

sobre as duas funções assumidas pelas políticas sociais. A primeira com caráter 

econômico, tendo em vista a necessidade de assegurar as condições adequadas ao 

desenvolvimento monopolista; a segunda com caráter político, quando oferecem um 

mínimo de respaldo à imagem do Estado como “social”, ou seja, mediador de 

interesses conflitantes.   

Como o Estado assume funções econômicas no estágio do capitalismo 

monopolista, deixando de ser liberal, ainda que lentamente, e se tornando um 

Estado intervencionista, suas primeiras medidas interventivas vão responder os 

interesses do mercado de trabalho, no que diz respeito à preservação e ao controle 

da força de trabalho.   

Sobre a constituição da política social na passagem do Estado-liberal para o 

intervencionista, as autoras apresentaram a seguinte reflexão:  

 

[...] as primeiras iniciativas de políticas sociais podem ser entendidas 
na relação de continuidade entre Estado liberal e Estado social. Em 
outras palavras, não existe polarização irreconciliável entre Estado 
liberal e Estado Social, ou de outro modo, não houve ruptura radical 
entre o Estado liberal predominante no século XIX e o Estado Social 
capitalista do século XX. Houve, sim, uma mudança profunda na 
perspectiva do Estado, que abrandou seus princípios liberais e 
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incorporou orientações social-democratas num novo contexto 
socioeconômico e da luta de classes, assumindo um caráter mais 
social, com investimentos em política social (PISÓN, 1998 apud 
BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p. 63).   

 

Para as mesmas autoras, há uma unanimidade em “situar o final do século 

XIX como o período em que o Estado capitalista passa a assumir e a realizar ações 

sociais de forma mais ampla, planejada, sistematizada e com caráter de 

obrigatoriedade” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p.64).  

Com isso, as primeiras experiências de política social no mundo foram 

registradas na Alemanha, sob a lógica do seguro social.  Essa concepção foi 

inaugurada no modelo de proteção social organizado pelo Estado Alemão sob a 

inspiração do Chanceler Otto Von Bismarck, em 1883, – que condicionava o acesso 

a benefícios, principalmente aos previdenciários – a uma prévia contribuição dos 

trabalhadores, ou seja, tinha caráter contributivo obrigatório e de serviço privado, 

com vistas apenas à proteção do mundo do trabalho. 

 

As medidas compulsórias de seguro social público têm como 
pressuposto a garantia estatal de prestações de substituição de 
renda em momentos de perda da capacidade laborativa, decorrente 
de doença, idade ou incapacidade para o trabalho (BEHRING; 
BOSCHETTI, 2007, p. 65). 

 

As mesmas autoras utilizam estudo realizado por Pierson (1991), que revela o 

crescimento gradativo de situações de intervenção estatal em todos os países da 

Europa entre os anos de 1883 a 1920, ainda que essas medidas não revelassem a 

consolidação da política social sob o domínio do capitalismo monopolista. Por isso a 

afirmação de que o surgimento das políticas sociais foi diferenciado entre os países, 

pois seria determinado pela interlocução dos três fatores preponderantes da política 

social, quais sejam: o grau de desenvolvimento das forças produtivas, a organização 

e pressão da classe trabalhadora e a correlação de forças no âmbito do Estado.   

A expansão massiva e a generalização da política social, sob a lógica da 

seguridade social, só acontecem na fase tardia do capitalismo monopolista, como 

estratégia do Estado Intervencionista Keynesiano para superar a grande crise do 

capital que refletiu em todo o mundo em 1929.   

A seguridade social é um sistema de proteção social originado na Inglaterra 

por William Beveridge após a Segunda Guerra Mundial, fundamentado pela teoria 
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intervencionista de Jonh Keynes, que deu origem ao chamado Estado Keynesiano. 

Segundo Cabral (2000), a seguridade social foi firmada nos princípios da 

universalidade de atendimento, uniformidade quanto ao montante e modalidade do 

amparo institucional, unificação do aparato institucional e combinação da lógica 

contributiva e não contributiva no financiamento do sistema de proteção social.  

Nesse sentido, a seguridade social se consolidou como padrão hegemônico 

de proteção social na Europa e ainda se estruturou como serviço público, ganhando 

status de direito social com a existência do Estado de Bem-Estar Social.  

Estes dois modelos de proteção social marcaram (e marcam) as estratégias 

de política social no mundo: o Bismarckiano, sinônimo de seguro social 

previdenciário com prévias contribuições; e o Beveredgiano, sinônimo de seguridade 

social, de universalidade, que associa seguro e assistência complementar à garantia 

de nível mínimo de vida para toda a população.    

São essas duas concepções, seguro social e seguridade social, que irão 

também demarcar a forma de estruturação e organização do modelo de proteção 

social brasileiro.   

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.2  O sistema de proteção social brasileiro e o foco na previdência social 

 

 

Os sistemas de proteção social no mundo têm estreita vinculação com o 

trabalho assalariado; esse último, é para Silva (2012) uma condição de acesso à 

proteção social.  

O trabalho assalariado, relação predominante do modo de produção 

capitalista28, é estabelecido pela compra da força de trabalho do homem, única 

mercadoria que lhe pertence, para explorá-la por determinado período de tempo em 

troca de um salário. Exatamente por se tratar de seu único bem e ser detentora de 

valor-de-uso, a força de trabalho precisará ser constantemente “vendida” para 

garantir as condições de vida do trabalhador, já que esse necessita de um salário 

                                                           
28

 “Embora a compra e venda de força de trabalho tenha existido desde a antiguidade, até o século 
XIV não começara a se constituir uma considerável classe de trabalhadores assalariados na Europa, 
e ela não se tornou numericamente importante até o advento do capitalismo industrial [...] no século 
XVIII” (BRAVERMAN, 1981, p. 55).  
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(remuneração monetária) para aquisição de bens essenciais à reprodução da vida 

humana.  

É nessa relação de compra e venda da força de trabalho que se dará, nas 

análises de Karl Marx, a exploração do trabalhador, condição fundante para 

acumulação do capital. Quanto maior for o nível de exploração do trabalhador, maior 

será a acumulação do capital. Daí a afirmação “o capital, [...] sem o trabalho 

assalariado, [...] não é nada” (MARX, 2003 apud SILVA, 2012, p. 65). 

A constituição do trabalho assalariado é, portanto, condição intrínseca para o 

desenvolvimento do capitalismo, que tem na exploração do trabalho “livre” as 

condições da sua acumulação e consolidação enquanto modo de produção social. 

Mas chega um momento, no desenvolvimento histórico do capital, que para 

esse continuar se reproduzindo é necessário também garantir a reprodução da força 

de trabalho, condição de sua existência. Daí o salário e as políticas sociais 

aparecerem como garantidores da função de reprodução da força de trabalho. 

As inseguranças advindas do trabalho assalariado justificam, segundo Silva 

(2012, p.69), a criação dos sistemas de proteção social. 

 

Essa situação nova e complexa para os trabalhadores e suas 
famílias e as inseguranças e tensões dela decorrentes, explicam, 
parcialmente, o surgimento dos sistemas de proteção social, como 
um dos mecanismos capazes de restabelecer a renda perdida pelos 
os trabalhadores em face do desemprego e/ou da incapacidade 
temporária ou permanente para o trabalho. 

 

A autora cita as reflexões de Ian Gough (1978), que indicam que o trabalho 

assalariado se tornou condição de acesso à proteção social, no contexto do 

capitalismo industrial, especialmente entre as décadas de 1940-1970, quando 

prevaleceu a produção fordista e o Estado social estruturou os sistemas de proteção 

social, nesse caso, em sua forma plena nos países centro da economia capitalista. 

Isso não quer dizer que antes desse período não houvesse experiências de 

proteção social no mundo. Elas já aconteciam, sobretudo, nos países europeus, mas 

é, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial, que os autores são unânimes em 

afirmar que a generalização da política social via os sistemas de proteção social no 

contexto do capitalismo monopolista sob o regime de acumulação 

fordista/keynesiano. 
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[...] as políticas sociais no âmbito do Estado Social constituíram-se 
para atender às reivindicações dos trabalhadores assalariados, os 
quais em face do pacto social com os capitalistas, que incluía a 
busca do pleno emprego, adquiriam grande capacidade de pressão 
política e negociação econômica [...] (SILVA, 2012, p. 71).   

 

Dessa forma, dado o caráter político da pressão da classe trabalhadora 

assalariada e sua importância econômica para o desenvolvimento do capitalismo, a 

política social vai atender “privilegiadamente” os assalariados. E é sob essa lógica 

que os seguros sociais irão se apresentar; com caráter inicialmente privado, depois 

público, mas sempre de natureza contributiva e vinculados ao trabalho assalariado. 

No Brasil, a constituição do sistema de proteção social vinculado ao trabalho 

assalariado (e formal) 29 também foi uma realidade.   

Já foi explicado que a substituição do modelo econômico agroexportador para 

o urbano-industrial, no Brasil, promoveu uma reconfiguração do Estado para dar 

sustentação às demandas do novo momento econômico, tanto do capital, quanto da 

classe trabalhadora. 

 As primeiras medidas de proteção social no Brasil estão datadas do final do 

século XIX e início do século XX, como reflexo da conjuntura política e econômica 

mundial. Vê-se, nesse período, uma transição do modelo político-econômico no país 

com a crise e o redirecionamento da economia agroexportadora e, 

consequentemente, das oligarquias rurais. Paralelamente a isso, o Brasil vai 

tomando novos rumos com o crescente processo de industrialização, acompanhado 

da urbanização e estruturação do trabalho assalariado, impulsionado pela revolução 

burguesa na década de 1930. 

 Segundo Boschetti (2006), as primeiras iniciativas de proteção social no Brasil 

estão vinculadas às associações privadas, restritas a algumas profissões; aos 

estabelecimentos ou programas públicos; a algumas leis que criaram caixas de 

socorro e a ajuda mútua para os trabalhadores das estradas de ferro; e fundos de 

pensão pagos aos funcionários da Imprensa Nacional, entre outras iniciativas;  

todas, longe de revelar uma posição de caráter interventivo do Estado, foram 

medidas pontuais para atender às reivindicações de trabalhadores dos principais 

setores produtivos da época.  

                                                           
29

 No caso do Brasil, as primeiras experiências de proteção social além de estarem vinculadas ao 
trabalho assalariado, também dependiam da sua formalização a partir da Carteira de Trabalho, o que 
só era possível para as profissões regulamentadas pelo Estado. 
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 O Estado liberal, como já foi definido, é uma expressão do capitalismo 

concorrencial, que prezava pelo princípio da liberdade do trabalho, onde o Estado 

não deveria intervir na regulamentação e nas relações de trabalho. 

 

Quanto à regulação das relações de trabalho, até da década de 1930 
contou-se com a existência de um número reduzido de leis 
trabalhistas e a regulação das relações de trabalho foi feita, em 
grande medida, por meio de normas privadas, estabelecidas 
unilateralmente nos contratos de trabalho (OLIVEIRA, 2009, p. 25). 

  

 As duas primeiras décadas do século XX foram marcadas por um conjunto de 

fatores que alteraram, significativamente, o rumo político-econômico e social do 

país. Tratou-se da crise cafeeira e, consequentemente, das oligarquias rurais; do 

nascimento de uma burguesia urbana; do desenvolvimento de um setor urbano 

industrial; da constituição da classe operária brasileira; do direito à sindicalização; do 

fortalecimento e ampliação do número de greves e manifestações (graças à 

experiência sindical de concepção anarquista dos imigrantes europeus), entre outros 

fatores importantes e estruturais, a exemplo da crise mundial de 1929. 

É nesse cenário de mudança da base econômica, de organização e pressão 

da classe trabalhadora, que a política de previdência social brasileira tem sua origem 

como marco na história da proteção social do país. 

É consenso entre vários autores que a origem da previdência social, 

propriamente dita, está atrelada à Lei Eloy Chaves (Decreto, nº 4.682, de 24 de 

Janeiro de 1923) que criou as primeiras Caixas de Aposentadorias e Pensões 

(CAPs) nas empresas de estrada de ferro em todo o país e estabelecia benefícios 

de pensão, aposentadorias, assistência médica e auxílio farmacêutico.  

Conforme explicita Malloy (1986, p. 50), “em acréscimos aos quatro 

benefícios básicos, a lei rezava que, depois de dez anos de serviço, o empregado só 

podia ser demitido por causa grave provada pelo empregador em processo 

administrativo formal”.   

A justificativa, apresentada por Santos (2012, p. 142), para criação da 

estabilidade do emprego estava exatamente na “preocupação na manutenção do 

fluxo de contribuições para as caixas: uma vez demitido, o empregado deixaria de 

contribuir para aquela caixa e passaria a contribuir para outra, transferindo o 

montante da sua contribuição anterior”.  

De acordo com Boschetti (2006), as CAPs possuíam caráter obrigatório para 
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as empresas; e apesar de terem sido criadas pelo Estado (que regulamentou o 

percentual de contribuição e a cobertura de benefícios) a sua natureza era privada e 

o financiamento bipartite. Cabia aos empregadores e trabalhadores realizar as 

devidas contribuições às suas Caixas, assim como tinham responsabilidade e 

autonomia na sua gestão. 

De acordo com a mesma autora, CAPs de outras categorias foram criadas 

nos anos seguintes; por exemplo: portuários e marítimos (1926); funcionários 

públicos civis da União (1926); empregados dos serviços telégrafos e radiofônicos 

(1928); empregados dos setores de energia e transporte sobre trilhos (bondes) 

(1930) e mineiros (1932). 

As CAPs foram se expandido rapidamente, tanto que em 1930 “já existiam 47 

CAPs, beneficiando aproximadamente 8.009 aposentados e 7.013 pensionistas” 

(MALLOY, 1986). 

Percebe-se que as primeiras empresas a criarem suas CAPs foram 

exatamente aquelas que respondiam pelo setor econômico dominante da época 

(ferroviários, portuários e marítimos), setores ligados à infraestrutura, e necessários 

à expansão industrial, nos quais a organização dos trabalhadores, principalmente 

imigrantes, foi incipiente e focalizada. 

Não por acaso essas categorias, dada a importância para a economia e a 

capacidade organizativa, vão lograr as primeiras iniciativas de proteção social 

brasileira. 

 

[...] é mais do que simples coincidência que a Lei Eloy Chaves e suas 
variações de 1926 tenham trazido proteção social às três categorias 
de trabalhadores mais bem organizados: ferroviários, estivadores e 
marítimos. Dada a estrutura administrativa do sistema das CAPs e as 
categorias por ele cobertas, seria difícil não concluir que estas 
primeiras incursões no campo da previdência social visavam à 
divisão da classe trabalhadora e à cooperação de seus setores-
chave (MALLOY, 1986, p. 53). 

 

Por isso, para Silva (2012, p. 234) é possível afirmar que a Lei Eloy Chaves e 

suas variações, ao se tratar de resposta à luta da classe trabalhadora, além de 

“constituir um incentivo ao emprego [...] destinaram-se a cumprir a função de conter 

os conflitos sociais [...] Logo, caracterizava-se também como uma forma de controle 

das elites no poder sobre os trabalhadores”. 
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Nos primeiros 50 anos de estruturação da previdência social no Brasil, ou 

seja, entre as décadas de 1920 e 1970, “duas características se destacaram: 

heterogeneidade e padrão exclusivista” (HOCHMAN, 2006 apud SILVA, 2012, p. 

210). 

 

Tais características decorreram da influência de aspectos da 
economia e do mundo do trabalho, com as grandes diferenças 
econômicas e do grau de organização dos trabalhadores nas 
diversas regiões do país, além das precárias relações comerciais 
entre essas regiões, o que deu margem a um relativo 
distanciamento e até isolamento entre elas (SILVA, 2012, p. 210). 

 

Sobre o acesso dos trabalhadores às Caixas, o Brasil assumiu uma postura 

altamente seletiva, pois se limitou a atender apenas a uma parcela da população: 

aquela que tinha sua profissão regulamentada e que possuía carteira de trabalho 

assinada.   

 

[A CAP] Abrangeu o conceito de que a previdência social não se 
estendia a amplas categoria sociais, baseada numa noção abstrata 
de classe ou cidadania, mas se dirigia a grupos que exerciam 
determinado trabalho [...]. O resultado foi a divisão horizontal dos 
trabalhadores (num sentido de classe); [...] e a categoria segurada 
[...] das outras categorias (MALLOY, 1986, p. 49). 
 

No Brasil, a política social não foi desenvolvida mediante a existência 
de um Estado de Bem-Estar Social. Ela foi historicamente construída 
com um caráter assistencialista e assistemático, operacionalizada 
por uma mecânica seletiva, compensatória e clientelista que substitui 
critérios de universalização e de reconhecimento dos direitos de 
cidadania. Desde 1930, a cidadania – passaporte para a resolução 
da questão social – está vinculada ao trabalho [...] (MARCONSIN; 
SANTOS, 2008, p. 183). 

 

Vale destacar o trato que Boschetti (2006, p. 38) dá à imprecisão conceitual 

do modelo de proteção social brasileiro ao longo do século.  Segundo a autora, foi 

essa imprecisão e a “nebulosidade conceitual” que possibilitou inclusive a ampliação 

dos direitos.  

É importante frisar que nesse período histórico as ações de saúde e 

assistência eram complementares aos benefícios previdenciários, ou seja, eram 

também contributivos, ainda que indiretamente, uma vez que apenas os 

trabalhadores que contribuíam para a previdência social tinham acesso aos serviços 



92 

 

de saúde e às prestações de benefícios assistenciais. Foi exatamente a inter-relação 

e/ou imbricações entre as três políticas que dificultou uma definição mais precisa do 

sistema de proteção social e impôs uma desigualdade no próprio sistema. 

Algumas características das CAPs marcaram a estrutura e concepção da 

política previdenciária ao longo do século XX e perduram até os dias atuais. Entre 

elas está a concepção de seguro da previdência social brasileira, ou seja, trata-se de 

uma política contributiva que tem origem na concepção bismarckiana.  

 As CAPs, portanto, se constituíram como as primeiras iniciativas da 

previdência social brasileira e, apesar da sua importância histórica, cabe reafirmar o 

seu grau de seletividade e exclusividade, uma vez que apenas trabalhadores 

assalariados, formalmente registrados e setores importantes da economia foram 

beneficiados.  

Enquanto isso, a maioria da classe trabalhadora do país, que não fazia parte 

desse contexto, inclusive aqueles residentes em outras regiões distantes do centro 

econômico (Rio de Janeiro e São Paulo), estava muito distante da cobertura 

previdenciária, muito embora suas condições de vida fossem iguais, ou piores, às 

dos trabalhadores assalariados.   

A década de 1930 revelou o marco da transição do Estado, que presidido por 

Getúlio Vargas – governo de caráter populista e paternalista – passou a intervir, 

ainda que de forma focalizada, no mundo do trabalho, de modo a assegurar a 

acumulação do capital e garantir a reprodução da força de trabalho. 

Silva (2012, p. 236) apresenta duas linhas centrais do governo de Vargas, 

seja nos períodos de 1930-1945 ou de 1950-1954 em que governou: 

 

1) o grande investimento da industrialização e na estruturação do 
Estado, com dimensão mais nacional, procurando superar os 
“controles regionais” pelas oligarquias; e 2) a política centralizadora 
e populista na relação com a sociedade e os movimentos 
organizados. 

 

Um elemento de suma importância da Era Vargas foi sem dúvida a regulação 

do mercado do trabalho. Tanto que o princípio liberal da não regulamentação do 

trabalho, presente desde a Constituição brasileira de 1824 e reafirmado na de 1891, 

foi abolido na Constituição de 1934, elaborada sob novos preceitos econômicos e 

sociais (BOSCHETTI, 2006). 
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Ênfase também para a regulação do trabalho que vai além das estruturas 

públicas estatais, tendo em vista a regulamentação e estratégias de controle das 

entidades sindicais pelo então (e até hoje) Ministério do Trabalho.  

De acordo com Malloy (1986, p. 65) “o esquema das relações trabalhistas foi 

baseado a partir do princípio de que apenas os sindicatos legalizados podiam 

participar do sistema trabalhista e dele se beneficiar”.   

Para se ter uma ideia dessa relação, a obrigatoriedade da Carteira de 

Trabalho para os trabalhadores urbanos foi instituída por Vargas, em 1932, e direitos 

como férias e carteira assinada só eram permitidos aos trabalhadores filiados aos 

sindicatos criados pelo governo (SILVA, 2012). 

Com isso, Vargas pretendia controlar o movimento dos trabalhadores e 

enfraquecer sua organização livre e independente ao incentivar, “em troca de 

benefícios”, a filiação aos sindicatos reconhecidamente oficiais.  

Nesse sentido, as primeiras iniciativas de políticas sociais brasileiras 

corresponderam a benefícios diretamente vinculados ao mercado do trabalho formal, 

a exemplo da criação dos Ministérios do Trabalho, da Saúde Pública e da Educação, 

da criação da carteira de trabalho e Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), da 

criação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs), da regulação dos 

acidentes do trabalho e auxílios (doença, maternidade, família e seguro-

desemprego) e ainda da regulamentação da Lei Orgânica da Previdência Social 

(LOPS) (BEHRING; BOSCHETTI, 2007). 

A regulamentação das leis trabalhistas e a adoção de um modelo de proteção 

social atendiam tanto aos interesses do capital, com a garantia de condições para 

sua reprodução, quanto às fortes pressões da classe trabalhadora, que também 

pleiteava melhores condições de vida e de trabalho. É desse duplo caráter que 

emerge a natureza contraditória da política social, no qual, pela mesma ação, o 

Estado responde aos interesses do capital e do trabalhador.  

A partir da intervenção do Estado após 1930, a previdência social, concebida 

até o momento através das CAPs, também sofrerá alterações significativas com a 

criação, em 1933, dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs). 

 

Em 1933, o governo Vargas começou a mudar a estratégia em 
relação à política de previdência social: ao invés de fortalecer e 
incentivar a criação de novas Caixas de Aposentadoria e Pensões, 
investiu na criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, 
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mesmo que até 1936 as Caixas continuassem sendo criadas 
paralelamente aos Institutos (SILVA, 2012, p. 239).  

 

Foi assim, que entre os anos 1930 a 1938 o governo de Getúlio Vargas 

estruturou a previdência social na forma de sistema público, o qual permaneceu sem 

alterações até 1966.  

 

[Vargas] construiu um sistema de previdência social que trouxe 
proteção social básica para todos os setores organizados da classe 
média urbana – cerca de dois milhões de pessoas. [No entanto] O 
sistema não estendeu a cobertura ao setor rural, aos autônomos, 
profissionais liberais, vendedores por conta própria, ou àqueles que 
não tinham emprego certo ou trabalhavam sem vínculo empregatício 
(MALLOY, 1986, p. 69, grifos meus).  

 

Esse mesmo autor aponta algumas das razões que justificam a exclusão 

desses grupos do sistema previdenciário. Entre eles está o fato de que “as massas 

rurais, domésticas, de marginais urbanos, desorganizadas e sem ação, 

simplesmente não possuíam a marca politicamente relevante da época” (MALLOY, 

1986, p. 112, grifos meus). Concebia-se também que os trabalhadores rurais e 

domésticos estavam submetidos a ocupações tradicionais e supostamente 

paternalistas, e que, por isso, teriam recursos familiares e patronais, diferentemente 

dos trabalhadores urbanos. Além disso, como o sistema estava pautado em 

contribuições dos empregados e empregadores, entendia-se que os trabalhadores 

não vinculados ao trabalho assalariado não recebiam o bastante para manter as 

contribuições, além de estarem muito dispersos.  

 

A cobertura de tais grupos exigiria uma mudança completa do 
conceito de organização e uma maciça redistribuição de renda; isto, 
no contexto político da época, ia exigir uma mobilização de poder 
que nem os grupos mencionados nem os reformadores possuíam 
(MALLOY, 1986, p. 112).     

 

Por isso que a lógica utilizada para inserir as categorias no sistema dos IAPs 

permaneceu a de beneficiar àquelas com importância econômica e/ou política, e que 

estavam “condenadas à situação de calamidades pelos efeitos da industrialização” 

(MALLOY, 1986, p. 112), tal como foi na Europa, na qual o Brasil se inspirou para 

formatação do seu modelo de proteção social. 



95 

 

Nesse sentido, em 1933 criou-se o Instituto dos Marítimos (IAPM); em 1934, o 

Instituto dos Comerciários (IAPC) e o Instituto dos Bancários (IAPB); em 1937 o 

Instituto dos Trabalhadores da Indústria (IAPI); em 1938 todas as CAPs de 

trabalhadores de transporte e carga foram incorporadas ao IAPTEC. Tem-se, assim, 

em 1939, um sistema de previdência social estruturado com 98 CAPs e cinco IAPs, 

com uma população total segurada de 1.838.885 ativos e 81.142 inativos (MALLOY, 

1986). 

O Estado brasileiro manteve a coexistência dos dois sistemas de previdência 

até o ano de 1953, quando todas as CAPs foram extintas e os trabalhadores 

incorporados aos seis IAPs existentes (BOSCHETTI, 2006). 

Os IAPs, apesar de manterem a estrutura desigual na prestação de 

benefícios, apresentaram características bem distintas das CAPs, entre elas está a 

emergência da concepção de previdência social pública, já que o Estado era quem 

criava e geria os Institutos, responsabilizando-se também por parte do seu 

financiamento. Possuía, portanto, natureza pública e financiamento tripartite. 

Entretanto, Boschetti (2006, p. 29) analisa que:  

 

O financiamento tripartite, que aparentemente deveria dividir os 
custos e responsabilidades e aliviar a contribuição dos trabalhadores 
e empregadores, tornou-se, na prática, uma das causas da dívida da 
previdência social. Isso ocorreu porque, desde o início, o Estado 
contribuía com valores inferiores aos montantes estabelecidos pela 
lei.  
 

Outra distinção era que (enquanto as CAPs eram organizadas por empresas) 

os IAPs se estruturavam por categorias profissionais, podendo assim filiar 

trabalhadores de várias empresas, desde que pertencessem à mesma categoria.  

A intervenção na gestão e o acesso aos recursos dos Institutos possibilitaram 

acumulação dos Fundos de Capitalização pelo Estado, ao mesmo tempo que 

centralizou a gestão, eliminou a paridade e fragmentou a participação dos 

trabalhadores nos processos decisórios dos IAPs.   

Por isso, a mesma autora aponta para um paradoxo no sistema previdenciário 

brasileiro, e que se mantém até os dias atuais; aqueles que financiavam decidiam 

cada vez menos; ou seja, os Institutos eram financiados pela lógica privada e 

geridos pela lógica estatal. 
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A mudança da natureza da previdência social não alterou os critérios para a 

inclusão no sistema; apenas trabalhadores urbanos e de profissões regulamentadas 

acessavam os benefícios dos Institutos, mediante prévia contribuição; assim, foram 

mantidos os interesses de garantir proteção social àqueles trabalhadores inseridos 

formalmente nas principais atividades econômicas da época. 

Por isso, o caráter seletivo, focalizado, heterogêneo, desigual e fragmentado 

acompanhou a trajetória da previdência social brasileira até meados da década de 

1970, quando sofreu alterações com a inclusão de novas categorias ao sistema 

previdenciário, mas sem extinguir completamente todas essas características 

próprias desse sistema. 

Malloy (1986) e Boschetti (2006) apontam algumas justificativas para o 

Estado ter aderido a esse “novo” 30 modelo previdenciário; entre elas está, sem 

dúvida, a tentativa de controle dos trabalhadores urbanos, que eram fortes 

economicamente e, consequentemente, politicamente. Além disso, estimulava uma 

poupança forçada sob o controle e gestão do Estado, o que proporcionava uma 

capitalização muitas vezes utilizada na construção de infraestrutura para o processo 

de urbanização/industrialização do país. 

 

Do ponto de vista político, a opção governamental foi a de proteger, 
em primeiro lugar, as condições de trabalho, e não os trabalhadores. 
[...] No final do governo de Vargas, em 1945, somente as categorias 
urbanas cujas profissões tinham sido regulamentadas pelo Estado 
tinham direito a benefícios, sob a condição de seus trabalhadores 
estarem inseridos no mercado. Os trabalhadores rurais e 
autônomos, os trabalhadores sazonais, os que se situavam no 
mercado informal e os desempregados não tinham direito a nenhum 
tipo de proteção social (BOSCHETTI, 2006, p. 22, grifos meus). 

 

O padrão de proteção social, a partir do sistema previdenciário, constituído 

pelo governo brasileiro, era tão seletivo e restrito que em 1960 apenas 23,1% da 

população economicamente ativa eram segurada, o que correspondia a apenas 

7,4% da população brasileira que tinham acesso a benefícios previdenciários 

(MALLOY, 1986). 

                                                           
30

 “O sistema Vargas, embora com importantes modificações, ergueu-se diretamente a partir da lógica 
básica da Lei Eloy Chaves. A proteção foi um direito realmente conferido pelo governo, mas 
continuou a ser baseada na obrigação contratual do segurado de contribuir para sua própria 
proteção” (MALLOY, 1986, p. 76, grifos meus).   
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Mesmo assim, com essas iniciativas o Brasil acompanha as tendências 

internacionais de intervenção estatal, mas com características bastante particulares, 

principalmente por implantar um modelo de proteção social com caráter corporativo 

e fragmentado, sobretudo, lento e seletivo, denominado por Behring e Boschetti 

(2007) de “cidadania regulada31”. E Silva (2007, p. 115) confirma: 

 

[...] à luz do paradigma social-democrático e keynesiano, não se 
pode afirmar, pelo menos no caso do Brasil, que há um Estado de 
Bem-Estar Social, não obstante os avanços consolidados no capítulo 
da seguridade social, na Constituição de 1988. 

 

Já para Draibe (1993), o Brasil vivenciou sim um Estado de Bem-Estar Social 

ou Welfare State, consolidado, segundo ela, após 1964, sob características 

autoritárias e tecnocratas do regime militar. Para ela, o padrão brasileiro de “Welfare 

State” é do tipo meritocrático-particularista32; ou seja, o sistema brasileiro de política 

social se ergue pelos aspectos residuais ou de seletividade, o que lhe concebe 

características bem particulares em relação aos países da Europa Central. 

 Entre os anos de 1945 a 1964, o cenário político brasileiro foi caracterizado 

pelo período republicano democrático. Para Santos (2012, p. 77), “é um período 

bastante heterogêneo, no qual ocorrem fatos marcantes para a história nacional, 

tanto do ponto de vista político, quanto econômico e das lutas sociais”. 

É um período denominado democrático porque sucedeu a ditadura de Vargas 

(1937-1945) e demarcou vinte anos de democracia política, com mandatos 

decorrentes de eleições (Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, 

Jânio Quadros e João Goulart) regidas pela nova Constituição, aprovada em 1946. 

  É dentro desse período de 1956 a 1961, que se completa, segundo Santos 

(2012), a constituição do capitalismo no Brasil, quando atinge sua terceira fase – a 

industrialização pesada, com o incremento do setor de bens de produção.  

 Esse período foi marcado por várias sucessões presidenciais e instabilidade 

política, em decorrência da própria instabilidade econômica.   

 

                                                           
31

 Esse conceito foi utilizado primeiro por Wanderley Guilherme dos Santos em seu Livro Cidadania e 
Justiça: a política social na ordem brasileira. Editora Campus, 1987. 
32

 Draibe (1993) utiliza em sua obra a tipologia clássica de Titmus (1968) que faz um estudo 
comparativo sobre os Estados de Bem-Estar Social. Nessa tipologia são delineados três modelos ou 
padrões de política social: o modelo residual; o modelo meritocrático-particularista e o modelo 
institucional redistributivo. 
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[...] a marca desse período é a “impotência” de tais chefes políticos 
para superar o agravamento da crise que, vindo de longa data, 
aumenta a inflação e obstrui o crescimento econômico, meta de 
todos os mandatos. Contribuem para a crise o saldo negativo da 
balança comercial, os subsídios públicos para a importação de 
alguns produtos que impactam diretamente no custo de vida (como 
o trigo), e a crescente dívida externa que consumia boa parte do que 
se arrecadava no setor público (SKIDMORE, 1975 apud SANTOS, 
2012, p. 78-79, grifos da autora).  

 

Além disso, esse período também é caracterizado por péssimas condições de 

vida da população; tanto da rural, “abandonada” com o fim do ciclo cafeeiro, como 

também de parte da população urbana que vivia à margem do trabalho assalariado e 

das proteções trabalhistas e previdenciárias.   

A fase da democratização pós 1945 foi exemplo da chamada modernização 

conservadora33, ou aquilo que Mazzeo (1995) definiu como estratégia de “mudar 

para manter o que aí está”, pois se elevou as taxas de exploração, sem proporcionar 

a socialização da riqueza produzida à classe operária. 

Foi exatamente a ausência de ação política às expressões da questão social 

a determinadas categorias e segmentos, que estimulou “uma intensificação das lutas 

sociais que já vinham de períodos anteriores, comandados por estudantes, 

movimentos católicos de esquerda e pelas ligas camponesas” (SANTOS, 2012, p. 

85). 

No que diz respeito às medidas de política social desse período, Santos 

(1987, apud Santos, 2012, p. 77-78) relata seu tom “inexpressivo, consistindo numa 

espécie de ‘vazio’ entre dois períodos extremamente significativos desse ponto de 

vista: 1930-43 e 1966-71”. Tratou-se de respostas pobres às intensas mobilizações 

rurais e urbanas. 

Tanto Vargas como seus herdeiros falavam uma linguagem 
reformista que prometia justiça social para as classes menos 
favorecidas do Brasil. No entanto, eles fizeram coalizões baseadas 
numa política pouco firme em relação ao setor rural, e na cooptação 
apenas de contendores de força comprovada do setor urbano – por 
exemplo, a mão-de-obra organizada (MALLOY, 1986, p. 109). 

 

 O mesmo se diz em relação à previdência social, que pouco mudou nesse 

período. O único destaque está na aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social 

                                                           
33

 O termo modernização conservadora reflete um conjunto de estratégias políticas e econômicas da 
burguesia nacional brasileira, que não rompeu com as velhas forças políticas da elite 
agroexportadora. O que se teve foi uma revolução passiva que imprimiu a incorporação do capital 
agrário na nova base econômica industrial. 
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(LOPS) no ano de 1960. Mas estava muito aquém das pretensões de reformas no 

sistema, que se arrastava desde a década de 1940. 

A primeira tentativa de reformar a previdência social brasileira, tendo em vista 

uma homogeneidade e coerência do sistema, se iniciou em 1943, quando um grupo 

de funcionários do Ministério do Trabalho, baseado em diagnósticos que mostravam 

a completa desigualdade e restrição da cobertura previdenciária, sugeriu a criação 

do Instituto de Serviços Sociais do Brasil (ISSB). Esse deveria substituir todas as 

CAPs e IAPs e implantar um sistema pautado na unificação, universalização e 

padronização dos benefícios.  

 

Esse novo instituto não estendia a proteção social a toda a 
população, mas introduzia novos princípios: universalização da 
cobertura a todos os empregados ativos maiores de 14 anos, 
expansão e uniformização dos benefícios e serviços e criação de um 
único fundo de financiamento (BOSCHETTI, 2006, p. 36). 

 

 Entretanto, em virtude da destituição de Vargas do poder em 1945, a proposta 

do ISSB não foi implantada. Apenas com a aprovação da LOPS, quinze anos 

depois, esse debate voltou a ganhar evidência, mas, tendo em vista as divergências 

políticas e a correlação de forças, apenas o princípio da padronização das 

contribuições e benefícios foi alcançado. Ou seja, seis IAPs que existiam no Brasil 

foram obrigados, a partir da LOPS, a garantir os mesmos benefícios e prestações 

aos segurados.   

 Quanto às propostas originais de reforma da previdência e às que de fato 

foram aprovadas, Malloy (1986, p. 121, grifos meus) se referiu: 

 

Por fim, o plano original ficou completamente esvaziado. Restou 
pouco mais do que a ratificação legal, em uma única lei, dissonância 
que já havia existido previamente numa multiplicidade de leis 
discretas. A definição geral da reforma de 1960 é que não era de 
fato uma reforma. O sistema continuou com todos os seus males – 
desigualdades, ineficiência, escamoteação financeira, “pistolão” [...].   

 

Mudanças significativas no sistema previdenciário só foram existir a partir de 

1966, já num contexto político e econômico da ditadura militar, que perdurou de 

1964 a 1985. Conforme assinala Santos (2012, p. 86), o novo regime implantado a 
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partir do golpe militar foi resultado das “lutas entre as forças políticas que 

pressionavam pelo controle do Estado desde 1945”. 

 O último presidente da era democrática foi João Goulart - um grande defensor 

das reformas de base, a exemplo da reforma agrária e da educação - que possuía 

fama de esquerdista e de simpatizante das ideias comunistas. E foi a radicalização 

do discurso em defesa das reformas de base que possibilitou o apoio das classes 

médias ao projeto de golpe dos militares (SANTOS, 2012).  

Em abril de 1964, com a justificativa de “purificar a democracia” e com o 

suporte “na doutrina da Segurança Nacional” foi implantada a Ditadura Militar. 

(SANTOS, 2012, p. 85). 

Do ponto de vista econômico, esse período é marcado pelo crescimento dos 

monopólios e ofensiva do capitalismo internacional, o que caracterizou o chamado 

“milagre econômico” e fez avançar a industrialização pesada em sua segunda fase. 

 

O rápido crescimento econômico (com uma taxa média anual de 
cerca de 7%) permitiu que o PIB dobrasse de volume a cada dez 
anos e decuplicasse entre 1945 e 1980. Seu desempenho, superior 
aos dos países capitalistas avançados, faria com que o Brasil 
superasse várias economias da América Latina e passasse a ocupar 
a oitava posição entre as economias industrializadas (MATTOSO, 
1995, p. 123). 

  

 O crescimento econômico foi refletido na expansão do emprego assalariado. 

Tanto que, em seu estudo, Pochmann (2007) identificou que entre as décadas de 

1940 a 1970 a cada dez postos de trabalho criados apenas dois eram assalariados, 

sendo sete com registro formal. Ainda nos anos de 1970, durante o auge da 

expansão do emprego industrial, o Brasil chegou a possuir cerca de 20% do total de 

empregos sob a responsabilidade da indústria de transformação. Vinte anos depois 

esse número correspondia a 13%.  

 Em paralelo ao crescimento econômico e expansão do emprego assalariado, 

tem-se, consequentemente, a ampliação da cobertura previdenciária que passou a 

atingir, em 1970, 27% da PEA, o que representava 9% da população total do país 

(Tabela 03). 
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Tabela 3 - Evolução do Sistema de Previdência Social (1923 - 1970) 

 

Ano 

Número de 

instituições 

Segurados 

ativos 

Segurados 

aposentados 

Segurados 

sobreviventes 

% da população 

economicamente 

ativa 

% da 

população 

total 

1923 24 22.991 ---- ---- ---- ---- 

1930 47 142.464 8.009 7.013 ---- ---- 

1940 95 1.912,972 34.837 63.138 ---- ---- 

1950 35 3.030.708 181.267 202.838 20,8 6,8 

1960 6 4.222.470 518.088 698.026 23,1 7,4 

1970* 1 9.545.000 890.000 614.000 27,0 9,0 

Fonte: Malloy (1986, p. 100 e 107). A partir do Anuário Estatístico do Brasil. *Dados arredondados por 
milhares. Boletim Informativo, Instituto Nacional de Previdência Social, nº 28, 1970. Tabela adaptada 
pela autora dessa pesquisa. 

  

 Percebe-se nos dados expostos o crescimento gradativo da cobertura 

previdenciária no país, que acompanhava, consequentemente, a expansão do 

emprego com carteira assinada e regulado pelo então Ministério do Trabalho e 

Previdência Social.  Nota-se, ainda, uma ampliação, seguida por uma redução, do 

número de instituições responsáveis pela arrecadação e gerenciamento dos 

benefícios da previdência social, na época as CAPs e IAPs, resultado do processo 

de centralização da gestão dessa política nos governos militares.   

 Ainda que a ampliação da cobertura previdenciária fosse uma realidade, os 

dados revelam que apenas uma parcela muito pequena da população estava 

vinculada a esta política, enquanto os demais, mesmo pertencendo a PEA, estavam 

desprotegidos e impedidos de acessarem o sistema de proteção social vigente no 

país.  

 Quanto ao cenário político, o regime militar atuou na repressão política aos 

setores de posição nacionalista e de esquerda. Além de perseguir, prender, exilar e 

matar várias lideranças de movimentos sociais ou pessoas que se contrapuseram ao 

regime. 

A nova Constituição Federal, aprovada em 1967 sob os ditames do governo 

militar, além de figurar na cessação dos direitos civis e políticos, garantiu a 

centralização de poderes no Executivo. 

Em relação às características da ditadura militar, destaca-se: 

 

[...] o considerável inchaço da burocracia estatal, acompanhado 
“pela atrofia das instituições propriamente políticas, sobretudo as de 
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representação” e o agravamento das desigualdades regionais, 
diante não só do caráter urbano-industrial do desenvolvimento 
promovido, como também na concentração de créditos e subsídios 
para a grande empresa agrícola de exportação, concentrando ainda 
mais a renda nas áreas rurais (ABRANCHES, 1985 apud SANTOS, 
2012, p. 87). 

 

Já no que diz respeito à proteção social, foi realizada uma reforma no âmbito 

da previdência social brasileira, com a unificação, em 1966, de todos os IAPs no 

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que passou mais tarde a incorporar 

o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS), criado em 1977, 

juntamente com os órgãos34: INAMPS, LBA, FUNABEM, CEME, IAPAS e 

DATAPREV.  

 A criação do INPS foi uma estratégia de completa centralização dos recursos 

e da gestão do sistema previdenciário, que esteve vinculada a uma burocracia 

estatal crescente, com recorte autoritário e elevados índices de privatização.  

Contraditoriamente, a expansão da previdência social teve início no período 

da ditadura militar, quando permitiu a contribuição dos empregados domésticos 

(1972), jogadores de futebol e autônomos (1973) e garimpeiros (1974). Além disso, 

criou o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), lógica assistencial 

e não previdenciária; Renda Mensal Vitalícia (RMV) para idosos com mais de 

setenta anos e deficientes carentes. Na verdade, tratava-se de uma estratégia que 

visava garantir a aprovação popular desses governos em meio à forte repressão dos 

direitos civis e políticos da época (BOSCHETTI, 2006). 

Chama-se atenção para o caráter burocrático e centralizador dos governos da 

ditadura militar, que sob o discurso da modernização, implicou a criação de uma 

série de órgãos/empresas públicas, consolidando assim, o poder institucional do 

Estado e a centralização da gestão e dos recursos da previdência, que, assim como 

aconteceu no governo getulista, passou a ser destinado para outros fins. 

Sendo assim, a intervenção estatal militar na política social se traduz: 

 

[...] pelo recesso da cidadania política, isto é, pelo não 
reconhecimento do direito ou da capacidade da sociedade governar-

                                                           
34 Instituto Nacional de Assistência Médica da Assistência Social (INAMPS); Legião Brasileira de 
Assistência (LBA), Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM); Central de 
Medicamentos (CEME); Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social 
(IAPAS); e Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (DATAPREV).  
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se a si própria. E isto se reflete em todos os níveis, inclusive nas 
instituições de política social [...]. Burocraticamente administrados, 
sem controle público, e, particularmente, sem a participação de 
representantes dos beneficiários desses fundos, desenrola-se a 
política social brasileira, como todas as demais políticas, em um 
contexto de cidadania em recesso (SANTOS, 1987 apud SANTOS, 
2012, p. 155). 

 

O processo de urbanização e industrialização no Brasil sempre demandou 

uma intervenção do Estado na garantia da infraestrutura da base econômica. Para 

tanto, passou a fazer uso indevido dos recursos da previdência social, ora para a 

construção de obras (a exemplo da ponte Rio-Niteroi e da BR Transamazônica) ora 

para beneficiar os grandes capitais, com os empréstimos a fundos perdidos para 

construção de hospitais privados. Ou seja, além de não contribuir com o percentual 

que lhe devia, o Estado minou os cofres da Previdência Social, que entrou na 

década de 1980 com uma profunda crise, sendo inclusive propagada a falência do 

sistema previdenciário brasileiro.  

É importante frisar que o fim da ditadura não se refletiu numa ruptura política 

de fato, pelo contrário, tratou-se de uma “transição democrática” a partir de acordos 

políticos dos partidos de direita, tendo como primeiro presidente pós-ditadura José 

Sarney. E mais uma vez, a política brasileira fica sob o domínio da elite 

conservadora. 

O que precisa ficar claro é que a partir da criação das CAPs e IAPs, o Brasil 

tem gestado as primeiras experiências de proteção social no país, com foco na 

cobertura previdenciária dos trabalhadores assalariados formalmente, de setores 

específicos e ainda muito localizados na região Centro-Sul do país. E tudo isso sob 

o arcabouço de um Estado, cuja formação social imprimiu um caráter elitista, 

conservador e dependente do capital internacional.  

Os trabalhadores domésticos, rurais, informais, autônomos, e entre outras 

categorias, estavam muito distantes de políticas dessa natureza. A inserção desses 

trabalhadores ao sistema previdenciário foi acontecendo lentamente e de forma 

diferenciada, respondendo principalmente aos interesses políticos da época.  

Apenas com a aprovação da nova Constituição Federal, em 1988, o modelo 

de proteção social brasileiro vai apresentar mudanças significativas, a partir da 

criação do Sistema de Seguridade Social no país que incorporou, dentre outros, o 

princípio da universalidade, elemento do modelo beveridgiano.   
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3.3  A proteção social brasileira pós Constituição de 1988 e as novas regras 

de cobertura previdenciária 

 

 

A década de 1980 no Brasil foi marcada por um conjunto de crises, tanto 

econômicas, quanto políticas. O “milagre econômico” do período da ditadura militar 

dependeu efetivamente do capital estrangeiro e por isso começou a “desmoronar-se” 

em virtude da crise do capital que já se instalara nos países centrais da economia 

capitalista. O Brasil começa, portanto, a perceber os efeitos dessa crise, mas a 

vivenciará em sua plenitude a partir da década de 1990. 

Essa década também foi marcada pelo fortalecimento dos movimentos de 

massa e de operários, represados e perseguidos desde o início da década de 1960, 

que reivindicavam reformas políticas e sociais, a exemplo do movimento das “Diretas 

Já”, que clamava por eleições diretas no país. 

A crise da ditadura militar e a forte mobilização dos movimentos sindical e 

popular, em torno da redemocratização do país, fez emergir o processo das 

Constituintes e a consequente aprovação da Constituição Federal de 1988, que 

possibilitou ao Brasil avançar para um modelo de proteção social amplo, sob o 

princípio universalista, por meio da criação do Sistema de Seguridade Social, que 

proporcionou um dos maiores saltos na política social deste país.   

 A Constituição Federal de 1988 segue a concepção da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e define a seguridade social como “um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (Brasil 

[CF/1988], 2008, art. 194). 

     O Sistema de Seguridade Social apresentou os seguintes objetivos: I. 

Universalidade da cobertura e do atendimento; II. Uniformidade e equivalência dos 

benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III. Seletividade e 

distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV. Irredutibilidade do valor 

dos benefícios; V. Equidade na forma de participação no custeio; VI. Diversidade da 

base de financiamento; VII. Caráter democrático e descentralizado da administração, 

mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos 

empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados (Brasil 

[CF/1988], 2008, art. 194 e incisos). 
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 Esse sistema garantiu o status de política pública de dever do Estado e direito 

do cidadão a três políticas fundamentais para a produção e reprodução do capital: a 

Saúde, a Previdência Social e a Assistência. Essas foram organizadas da seguinte 

forma: a Saúde, fundada nos princípios da universalidade, gratuidade, não 

contributividade, redistributividade, descentralização, é, portanto, direito universal; a 

Previdência Social, mantendo seu caráter contributivo, focalizada e centralizada no 

Governo Federal, seu financiamento é assegurado pelos próprios trabalhadores (as); 

a Assistência Social, seletiva (a quem dela necessitar), gratuita, não contributiva, 

redistributiva e descentralizada.  

 Percebe-se, dessa forma, o caráter misto em que a seguridade social foi 

adotada no Brasil, exatamente por incorporar as duas concepções de modelo de 

proteção social; a seguridade social com seus princípios de universalidade e 

uniformidade – políticas de saúde e assistência social – e o seguro social com seu 

princípio contributivo – política de previdência social. 

 Mesmo que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento 

tenha inaugurado, na previdência social, a possibilidade de participação de qualquer 

cidadão brasileiro, a partir de 16 anos, no sistema previdenciário, independente de 

ser ou não trabalhador ocupado. Essa política manteve o princípio da 

obrigatoriedade da contribuição35, e, portanto, continua seletiva, pois milhares de 

trabalhadores continuam sem cobertura previdenciária.  

  Ainda assim, é preciso reconhecer os avanços desse novo modelo de 

proteção social ao regulamentar uma série de direitos em suas Leis Orgânicas36 e 

Leis complementares, ainda que se vivencie um contexto de contrarreformas que 

impedem a efetivação em sua plenitude dos preceitos constitucionais. 

                                                           
35

 Esse princípio não foi estendido aos Segurados Especiais, que são os trabalhadores rurais, os 
seringueiros, extrativistas e os pescadores artesanais, dentre eles os povos indígenas, que exercem 
sua atividade em regime de economia familiar, onde a contribuição obrigatória é substituída pela 
comprovação da atividade rural ou de pesca, respeitando as carências de cada benefício 
previdenciário. Entretanto, tem sido alvo de constantes críticas por especialistas do equilíbrio atuarial 
da previdência social, que acusam os Segurados Especiais pelo déficit nas contas da previdência. 
Sabemos que, na verdade, as crises da previdência têm outros motivos, dados pelo contexto do 
Estado neoliberal, que compromete os recursos do Fundo Público para garantia do superávit primário 
e pagamento da dívida externa.  
36

 O Sistema de Seguridade Social foi regulamentado por legislações específicas e suas variações 
posteriores, a saber: Lei Orgânica da Saúde (LOS) - Lei 8.080 de 19/09/90; Lei Orgânica da 
Previdência Social (LOPS) - Lei 8.213 - Planos de Benefícios da Previdência, de 24/07/1991; Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS) - Lei 8.742 de 07/12/93 e Lei Orgânica da Seguridade Social 
(LOSS) - Lei 8.212 - Plano de Custeio, de 24/07/1991. 



106 

 

 A política de previdência social, em seu formato atual, está prevista no artigo 

201 da Constituição Federal de 1988 e seus incisos e diz: 

 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos 
da lei a: 
I. cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 
avançada;  
II.  proteção à maternidade, especialmente à gestante;  
III. proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;  
IV. salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos 
segurados de baixa renda;  
V. pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes.  

 

Além de estabelecer e reafirmar a constituição de um regime geral de gestão 

pública, caráter contributivo e de filiação obrigatória, o texto constitucional permitiu37 

a livre iniciativa do setor privado na oferta de serviços sociais, a exemplo da saúde, 

da educação e da previdência social.  

 

O regime de previdência privada, de caráter complementar e 
organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de 
previdência social, será facultativo, baseado na constituição de 
reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei 
complementar (Brasil [CF/1988], 2008, art. 202). 

  

No entanto, a previdência social privada não faz parte do objeto de estudo 

desta pesquisa, e sim a previdência social pública organizada pelo Regime Geral de 

Previdência Social (RGPS), sob a operacionalização do Instituto Nacional de Seguro 

                                                           
37

 De acordo com Boschetti (2006) esse processo não foi tranquilo, muito pelo contrário. A versão que 
ora se apresenta da Constituição Federal de 1988, elaborada pelas comissões instituídas pela 
Assembleia Constituinte, foi fruto de grande acordo entre os parlamentares de centro-direita, 
denominado de Centrão e aliado ao governo e às forças políticas conservadoras e entre os 
parlamentares de esquerda. Isso porque as duas versões do texto constitucional apresentado para 
votação do congresso não atingiram 2/3 dos votos necessários. As versões apresentadas se 
distinguiam exatamente no quesito da presença do setor privado na área social, entre outros 
interesses. A necessidade, portanto, da aprovação do texto fez os dois grupos de parlamentares 
entrarem num “acordão” e entre os pontos acordados ficou facultada a iniciativa privada na oferta de 
políticas sociais.  
“A Constituição brasileira de 1988 foi o coroamento de um longo processo de maturação em que 
todas as forças da sociedade se congregaram para traçar um perfil de um novo País a ser construído 
na afirmação plena da cidadania responsável. O texto publicado não representou jamais o consenso 
amplo de uma identidade inerte, mas antes o pulsar dinâmico de relações sociais complexas e 
contraditórias, de ideias e mentes diferenciadas, cujo embate a fez convergir, num grande acordo 
nacional, para desaguar no estuário aberto da democracia” (Inocêncio Oliveira – Presidente da 
Câmara dos Deputados em 1993 apud BOCHETTI, 2006, p. 142).  



107 

 

Social (INSS), autarquia federal pertencente à estrutura do Ministério da Previdência 

Social (MPS). 

Dito isso, serão apresentados os aspectos gerais que marcam a previdência 

social pública na atualidade. Para tanto, esta pesquisa utilizará uma série de 

legislações que regulamentam o artigo 201 da CF/1988, entre elas estão as Leis 

8.212 e 8.213, ambas de 1991, que compõem o conjunto de Leis Orgânicas da 

Seguridade Social e, portanto, referência de todas as legislações posteriores no 

âmbito da previdência social, a exemplo de emendas constitucionais, decretos, 

instruções normativas, dentre outras. 

A previdência social é definida pelo próprio MPS enquanto sinônimo de 

seguro social. É, portanto, um seguro que garante a renda do trabalhador e de sua 

família, obedecido o teto do RGPS, quando da perda, temporária ou permanente, da 

capacidade de trabalho em decorrência dos riscos sociais (BRASIL, 2004). 

Nessa mesma publicação estão listados os princípios norteadores da política 

previdenciária, que além de incorporar os princípios da seguridade social, sistema 

do qual faz parte, atribui princípios que lhes são próprios.  

O primeiro deles é o princípio da contributividade e da universalidade da 

cobertura e do atendimento. Estabelece o caráter contributivo ao longo da vida para 

se ter direito aos benefícios ofertados pelo sistema e garante a universalidade do 

acesso à política previdenciária por todo cidadão brasileiro e até estrangeiro38, sem 

distinção de profissões e categorias, características que marcaram as primeiras 

décadas dessa política. Já a universalidade do atendimento diz respeito à cobertura 

dos riscos sociais, que resultem tanto na perda permanente da capacidade de 

trabalho, quanto na perda temporária e que podem atingir qualquer segurado. “O 

princípio da universalidade permite que o Estado imponha a obrigatoriedade de 

adesão ao sistema, de tal forma que a proteção seja estendida a todos” (BRASIL, 

2004, p. 38). 

O princípio da perda da capacidade de trabalho prevê que o acesso à 

previdência social “só deveria ser reconhecida com a ocorrência de um dos riscos 

sociais básicos, tais como: doença, invalidez, idade avançada, morte e desemprego 

involuntário (este atendido pelo Ministério do Trabalho e Emprego)” (BRASIL, 2004, 

p. 38-39). Na verdade esse princípio tem sido insistentemente defendido e divulgado 

                                                           
38

 Respeitando a legislação pertinente e os acordos internacionais estabelecidos com outros países. 
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pelo (MPS), que tenta descaracterizar e despolitizar um tipo de benefício 

previdenciário, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Para acessar esse 

benefício, o contribuinte não precisa provar perda da capacidade de trabalho, e sim 

apenas, tempo de contribuição39. Essa aposentadoria sofreu alterações, no sentido 

de dificultar o seu acesso, pela Emenda Constitucional (EC) nº 2040 de 15/12/1998, 

uma dentre tantas outras legislações que impõem desde a década passada uma 

incessante reforma na previdência social brasileira.  

O princípio da obrigatoriedade estabelece que todos aqueles que exercem 

atividade remunerada devem contribuir com um percentual de sua renda para a 

Previdência Social. Para o MPS “a obrigatoriedade decorre do princípio da 

universalidade. O Estado, para cumprir seu papel de proteção social a todos os 

trabalhadores, precisa adotar medidas coercitivas de adesão ao sistema” (BRASIL, 

2004, p. 39). 

Outro princípio norteador é o do equilíbrio financeiro e atuarial. Esse princípio 

só foi incorporado à Previdência Social em 1998, com a nova redação dada pela EC 

nº 20. Para o MPS, “o equilíbrio financeiro e atuarial é necessário não apenas para 

dar segurança às pessoas que contribuem mensalmente para o sistema, mas 

também para assegurar o pagamento dos benefícios àqueles que contribuíram no 

passado”. Esse é o princípio que defende a necessidade de reformas no âmbito da 

previdência social, utilizando-se o discurso de que há um déficit nas contas da 

previdência, que precisam ser revertidas para garantir a sustentabilidade da política.  

O princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às 

populações rurais e urbanas garante o direito de acesso e equivalência dos 

benefícios para os trabalhadores rurais e urbanos, realidade muito distinta antes da 

aprovação desse princípio constitucional, que também se aplica às demais políticas 

da seguridade social. 

O princípio da equidade prevê que as contribuições sejam estabelecidas de 

acordo com a capacidade contributiva de cada indivíduo. Por isso, atualmente a 

                                                           
39

 Para acessar a aposentadoria integral são exigidos 35 anos de contribuição para os homens e 30 
anos para as mulheres, ressalvadas as categorias profissionais cuja contribuição é reduzida em cinco 
anos ou ainda pode-se acessar a aposentadoria proporcional, mas com perdas significativas no valor 
do benefício.    
40 A Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998 é considerada como o principal instrumento de 

mudanças nas regras de funcionamento da Seguridade, em geral, a da Previdência, em particular, e 
atingiu, especialmente, os direitos já conquistados dos trabalhadores do setor privado. 
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previdência social possui várias alíquotas para recolhimento que variam de 5% a 

20% do salário de contribuição41.    

A previdência social é também norteada pelo princípio da solidariedade intra e 

intergeracional uma vez que os segurados contribuintes de hoje financiam os 

benefícios pagos na atualidade. Essa característica trata da forma de como é 

organizado o sistema previdenciário no Brasil, denominado de Sistema de 

Repartição Simples42: “É um pacto social entre gerações, em que os ativos 

financiam os inativos. Entre os países que adotam este sistema tem-se Brasil, 

Estados Unidos, França, Alemanha e Espanha” (BRASIL, 2004, p. 46). 

Além dos princípios citados acima, a Lei 8.213/1991, em seu art. 2º também 

prevê em seus incisos: 

 

III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; IV - 
cálculo dos benefícios considerando-se os salários-de-contribuição 
corrigidos monetariamente; V - irredutibilidade do valor dos 
benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo; VI - valor da 
renda mensal dos benefícios substitutos do salário-de-contribuição 
ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário 
mínimo; VII - previdência complementar facultativa, custeada por 
contribuição adicional e, VIII - caráter democrático e descentralizado 
da gestão administrativa, com a participação do governo e da 
comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, 
empregadores e aposentados. 

 

Percebe-se, dessa forma, que a previdência social, após a Constituição de 

1988, incorporou princípios fundamentais de um modelo de proteção social pautado 

na universalidade, como preconiza o modelo beveridgiano: mas, no entanto, 

preservou os princípios do seguro social, exatamente pelo caráter contributivo e 

seletivo do sistema, daí o caráter misto ou híbrido da seguridade social brasileira. 

Ainda caracterizando a política previdenciária brasileira, nota-se que a mesma 

é composta por três regimes: o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), onde 
                                                           
41 O salário de contribuição é a soma de todos os ganhos do trabalhador durante o período de um 

mês. Isso indica que os segurados que exercerem mais de uma atividade contribuirão, 
obrigatoriamente, sobre o somatório de todas as suas rendas, respeitando os limites previstos pela 
legislação em vigor. O salário de contribuição inclui todo rendimento que tem origem no pagamento 
do trabalho prestado, como exemplo: o décimo-terceiro salário, horas extras, adicionais por 
insalubridade, periculosidade, entre outros. E exclui da base do cálculo os valores relativos a 
benefícios, como: transporte, alimentação e habitação etc. (Brasil [Decreto-Lei/3048],1999).  
42 Existem também, em outros países, os sistemas organizados por capitalização, misto ou 

capitalização escritural, mas não fazem parte da realidade brasileira (BRASIL, 2004).  
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está incorporada a maioria dos trabalhadores do país, principalmente do setor 

privado; os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), destinado à proteção 

social dos servidores públicos estatutários nos três âmbitos da Administração 

Pública (União, Estados, e Municípios) 43 e a Previdência Complementar Privada, 

aberta e facultativa a quem dela quiser participar.  

 O RGPS é gerido pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), uma 

autarquia federal responsável pela arrecadação, fiscalização, cobrança, concessão e 

manutenção dos recursos e benefícios previdenciários. Exatamente pela sua 

amplitude, é no RGPS que há a possibilidade de filiação e contribuição de qualquer 

pessoa acima de 16 anos, independente de trabalho e rendimento. Nele podem se 

filiar, inclusive, os trabalhadores informais (seja qual for a sua denominação: conta-

própria, empresário, autônomo, ambulante, camelô etc.), para terem acesso aos 

benefícios previdenciários.  

 Nesse sentido, os beneficiários da previdência social, a quem se destinam 

serviços e benefícios do RGPS, são classificados como segurados e dependentes. 

Os segurados, por sua vez, são filiados de acordo com a modalidade de participação 

no sistema: podem ser obrigatórios ou facultativos. 

Os segurados obrigatórios são todos os trabalhadores urbanos e rurais que 

exercem atividades remuneradas abrangidas pelo RGPS. Eles podem estar ou não 

formalmente empregados, ou seja, possuírem, ou não, vínculo empregatício. Os 

segurados urbanos são, entre outros: professores, motoristas de táxi, 

administradores (inclusive de fazendas), secretárias e capatazes. Os segurados da 

área rural incluem boias-frias, vaqueiros, empregados do setor rural das empresas 

de agroindústria e agropecuária, safristas, dentre outras categorias. Conforme o tipo 

de atividade exercida, os segurados são classificados como empregados, 

empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais e 

segurados especiais (BRASIL, 2004).  

                                                           
43 Para os municípios e estados que não possuem RPPS os servidores serão vinculados ao RGPS. 
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Os segurados empregados44 são aqueles remunerados por empresas 

urbanas ou rurais em decorrência de serviços prestados em caráter não eventual e 

sob subordinação. O universo dos empregados abrange diversas categorias, a 

exemplo dos trabalhadores temporários, os diretores-empregados e aqueles que 

prestam serviços a órgãos públicos. É também nessa modalidade de filiação que se 

inserem os que possuem mandato eletivo e os ministros e secretários de estado, 

desde que não amparados por regimes especiais. Incluem-se também brasileiros e 

estrangeiros, que trabalham em empresas nacionais instaladas no exterior, 

multinacionais que operam no Brasil e até organismos internacionais, bem como os 

que prestam serviços para o governo federal no exterior. 

O empregado doméstico é o trabalhador que presta serviço de natureza 

contínua, mediante remuneração, à pessoa ou família, no âmbito residencial dessas, 

em atividades sem fins lucrativos. Exemplos desse tipo de segurados são: o 

motorista, a enfermeira, o caseiro, jardineiro, governanta, entre outros. 

É segurado na categoria de trabalhador avulso, aquele que, sindicalizado ou 

não, presta serviço de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo 

empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão-de-obra ou 

do sindicato da categoria, assim considerados: o estivador, o carregador, o vigia, 

amarrador e trabalhadores de limpeza e conservação de embarcações, ou seja, são 

trabalhadores que exercem suas atividades na área portuária. Mas também são 

trabalhadores avulsos aqueles que exercem suas atividades na indústria de extração 

de sal e no ensacamento de café e cacau. 

Os segurados contribuintes individuais são pessoas físicas ou jurídicas, que 

podem ou não ser sócios ou proprietários de empresas urbanas e rurais. São 

também os que exercem a atividade por conta própria ou prestam serviço a 

empresas sem relação de emprego. Os contribuintes individuais geralmente estão 

ligados a atividades como agropecuária, pesca, extração mineral e prestação de 

serviços. Essa modalidade também engloba os ministros de confissão religiosa, 

dirigentes de sociedade civil remunerados, assim como síndicos remunerados e 

trabalhadores por conta própria. São também contribuintes individuais, entre outros, 

os condutores autônomos de veículos rodoviários, ambulantes, associados de 
                                                           
44 A definição dos segurados está na Lei 8.212/1991 e na Instrução Normativa nº 45 de 06/08/2010. 
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cooperativas de trabalho, diaristas, pintores, eletricistas e garimpeiros. (BRASIL, 

2004). A categoria de contribuintes individuais incorporou, a partir da Lei 9.876 de 

26/11/1999, três categorias que mantinham filiação independente na previdência 

social: eram os empresários, os trabalhadores autônomos e os equiparados a 

trabalhadores autônomos. 

Já o segurado especial é a pessoa física residente em imóvel rural ou em 

aglomerado urbano ou rural, que individualmente ou em regime de economia familiar 

- ainda que com o auxílio eventual de terceiros, a título de mútua colaboração - na 

condição de produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro 

ou meeiro outorgado, comodatário ou arrendatário rurais; o pescador artesanal ou a 

esse assemelhado, que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. 

Essa classificação é estendida também aos cônjuges, companheiros, e aos filhos 

maiores de 16 anos, desde que trabalhem com o grupo familiar.  

Os segurados facultativos são todos aqueles, maiores de 16 anos, desde que 

não estejam exercendo atividade remunerada que os enquadre como segurados 

obrigatórios do RGPS ou de RPPS. É o caso da dona-de-casa; do síndico de 

condomínio, desde que não remunerado; do estudante; dos desempregados, 

presidiários não remunerados, dentre outros.  

Os segurados obrigatórios e facultativos, mantendo devidamente a sua 

condição de segurados, adquirem o direto de acessar, na ocasião da perda 

temporária ou permanente do trabalho, os benefícios previdenciários, desde que 

cumpridas as respectivas carências. São dez os benefícios que vigoram atualmente: 

aposentadoria por idade; aposentadoria por invalidez; aposentadoria por tempo de 

contribuição; aposentadoria especial; auxílio doença; auxílio acidente; salário 

maternidade; salário família; auxílio reclusão e pensão por morte45.  

São benefícios de substituição ou complementação de renda, ou ainda de 

natureza indenizatória, que cumprem um papel importante de proteção e reprodução 

social, seja no caso de idade avançada ou de perda temporária da capacidade de 

trabalho. 

                                                           
45

 No caso do auxílio reclusão e da pensão por mortes são benefícios destinados aos dependentes do 
segurado.  “São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes 
do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer 
condição, menor de vinte e um anos ou inválido; II - os pais; ou III - o irmão não emancipado, de 
qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido” (Brasil [Decreto-Lei/3048],1999, art. 16). 

http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1999/3048.htm
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A previdência social compõe, portanto, o conjunto das políticas sociais 

previstas constitucionalmente46 e se traduz em quase um século de lutas e 

conquistas da classe trabalhadora e de toda sociedade brasileira, em torno da 

garantia do direito a uma proteção social pública e universal.  

Entretanto, assim como as demais políticas sociais brasileiras, ela tem sido 

alvo, nas últimas duas décadas, de um intenso processo de desmantelamento e 

desconstrução do direito adquirido, em virtude das consequências do ajuste 

neoliberal. 

  

 

3.4  O contexto de contrarreformas e as implicações para previdência social 

 

 

O neoliberalismo é uma concepção político-ideológica que ganhou destaque a 

partir da década de 1970, quando se instala, em nível mundial, “uma crise financeira 

e do comércio internacional e a inflação crônica associada ao baixo crescimento 

econômico” (SOARES, 2009, p. 11). Junto com essa crise, começa a declinar o 

modelo de Estado intervencionista, caracterizado pela intervenção estatal para 

garantia plena dos direitos sociais nos países centro da economia capitalista. 

 

Trata-se de uma crise global de um modelo social de acumulação, 
cujas tentativas de resolução têm produzido transformações 
estruturais que dão lugar a um modelo diferente – denominado 
neoliberal – que inclui (por definição) a informalidade do trabalho, o 
desemprego, o subemprego, a desproteção trabalhista e, 
consequentemente, uma “nova” pobreza (SOARES, 2009, p. 12).  

 

A ideologia neoliberal, que possui receituário das agências internacionais 

regulamentadoras, a exemplo do Banco Mundial e do FMI, faz crítica ao Estado 

como provedor por excelência dos direitos sociais e adota uma concepção pautada 

em princípios que estimulam a não responsabilização estatal e aumento do capital 

privado, através da privatização e/ou transferência da oferta de serviços públicos.  

Não possui, portanto, apenas natureza política ou econômica. Na verdade se 

traduz em um modelo de acumulação que responde aos interesses econômicos do 

                                                           
46

 “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição” (Brasil [CF/1988], 2008, art. 6º). 
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capital, que utiliza o Estado para garantir tal feito, e que gera sérias consequências 

do ponto de vista social, cultural, ambiental - dentre outros - além de imprimir a 

necessidade de “novas” bases teórico-metodológicas para explicar essa “nova 

realidade” 47.   

No caso brasileiro, tanto a tentativa de constituição do Estado intervencionista 

como a adesão aos princípios neoliberais ocorreu tardiamente, se comparado aos 

demais países.  

O primeiro movimento, denominado de “reformas” na estrutura política e 

social do país, aconteceu nos últimos anos da década de 1980 e se refletiu no 

esgotamento do Estado desenvolvimentista adotado pelo regime militar, bem como  

na grande mobilização social em torno do processo de redemocratização e 

aprovação de novos preceitos constitucionais, cuja prerrogativa era a de constituição 

de um Estado como provedor social.  

 

A expressão máxima do esgotamento do Estado Desenvolvimentista 
deu-se ao final do governo Sarney, quando culminou o processo de 
transição democrática, e que, apesar da evidente hegemonia 
conservadora na sua condução, também encontramos movimentos 
sociais ativos e propostas alternativas de gestão pública em alguns 
níveis e setores do governo (SOARES, 2009, p. 38). 

 

Já o segundo movimento, agora denominado por Behring (2008) de 

“contrarreformas”, ocorreu poucos anos após (ainda na década de 1990), e com 

uma política social ainda pouco elaborada e/ou efetivamente sem regulamentação 

legal ou sem operacionalização.  

 

No entanto, é a partir de meados dos anos 90, após o lançamento do 
Plano Real e com a eleição de Fernando Henrique Cardoso para 
presidente, que os contornos neoliberais do processo do “ajuste 
brasileiro” tornam-se mais nítidos, bem como as suas consequências 
econômicas e, sobretudo, sociais (SOARES, 2009, p. 38-39). 

                                                           
47

 A pós-modernidade, enquanto expressão teórica, social, cultural e artística se inscreve no contexto 
contemporâneo das chamadas “crises de paradigmas”, em que todo conhecimento, teorias e métodos 
elaborados pela razão moderna são alvos de incisivas críticas. Entre os argumentos citados por 
Tonet (1995) está o de que a realidade sofreu profundas mudanças e que, por isso, as teorias 
modernas tornaram-se obsoletas ou falidas na tentativa de explicação da complexidade da nova 
realidade. “A complexificação atingiu tal grau, tantas e tão intensas foram as transformações, tantos 
elementos novos surgiram, tão dinâmicas e cambiantes são as relações entre os novos 
componentes, que as categorias ontológicas da totalidade e do trabalho como fundamentos do ser 
social perderam inteiramente o seu significado” (TONET, 1995, p. 38).  
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Tem-se assim, a adesão do Brasil ao receituário das agências 

regulamentadoras internacionais e a instalação de um completo desmonte das 

políticas sociais a partir do estabelecimento de um Estado mínimo que cumpra 

apenas funções básicas, focalizadas e de baixo custo, e que transfira para o setor 

privado grande parte de serviços até então de natureza pública estatal.  

 
As possibilidades preventivas e até eventualmente redistributivas 
tornam-se mais limitadas, prevalecendo o trinômio articulado do 
ideário neoliberal para as políticas sociais, qual seja: a privatização, 
a focalização e a descentralização [...] (BEHRING, 2008, p. 248). 
 

Tratando especificamente da política de previdência social, percebe-se que a 

mesma vivenciou (e vivencia) esses dois momentos descritos acima. No primeiro, 

sofreu mudanças significativas no sentido da universalização da cobertura e do 

atendimento, acompanhadas pela uniformização dos serviços e benefícios 

destinados à população urbana e rural, pela aplicação da equidade e da base 

diversa do seu financiamento, dentre outras importantes alterações legais, mas que 

imprimiram à previdência social um caráter de política pública universal, de 

responsabilidade do Estado e dever do cidadão, seja ele trabalhador ou não, 

mediante contribuições para o INSS. 

No entanto, a contrarreforma assumida pelo Estado brasileiro atingiu, entre 

outras políticas, a previdência social. Sob a justificativa do déficit previdenciário, que 

já se arrastava desde a década de 1980, o governo de Fernando Henrique 

conseguiu, apesar da pressão do movimento sindical, aprovar a Emenda 

Constitucional nº 20, e após esta, medidas provisórias que no geral impuseram um 

retrocesso à garantia do direito já conquistado pelo trabalhador e contribuinte da 

previdência social. 

Essa emenda substituiu a aposentadoria por tempo de serviço pela 

aposentadoria por tempo de contribuição; criou o fator previdenciário, para 

desncorajar as aposentadorias “precoces”; estipulou o teto previdenciário, que 

estimula o crescimento da previdência privada, ao impor um teto de contribuição aos 

Regimes Geral (RGPS) e Próprio da Previdência Social (RPPS); e ainda alterou a 

forma de cálculo do valor do benefício, que passou a considerar os 80% maiores 

salários de contribuição e não mais a média dos 36 últimos salários de contribuição. 
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As novas regras vêm representando, com efeito, a imposição de 
perdas aos segurados, uma vez que o eixo da reforma foi o aumento 
da idade média de concessão do beneficio implicando extensão do 
período contributivo, redução dos gastos no curto prazo pela 
postergação da concessão e redução dos gastos no longo prazo pela 
concessão por menor período (CECHIN, 2002 apud SILVA, 2007, p. 
192). 

 

De acordo com Salvador (2005), as novas regras de aposentadoria, impostas 

pelo fator previdenciário, provocam um incentivo à permanência no mercado de 

trabalho, pois o trabalhador não vê vantagem no gozo da aposentadoria por tempo 

de contribuição, uma vez que há perdas no valor do benefício; acaba por prorrogar o 

acesso ao sistema previdenciário, fazendo a opção pela aposentadoria por idade.  

Outro aspecto das reformas é a imposição de um teto previdenciário para o 

RGPS, e recentemente para o RPPS, que atualmente é de R$ 4.159,00 (quatro mil 

cento e cinquenta e nove reais). Por essa nova regra não poderá haver recolhimento 

de contribuição previdenciária sobre os valores que ultrapassam esse teto. Assim, o 

trabalhador (para manter durante a aposentadoria o mesmo padrão de vida de 

quando estava na ativa) precisa adquirir planos de previdência complementar, que 

são ofertados, em sua maioria, pelo setor privado, através de agências bancárias. 

Essa estratégia reforça o papel do Estado no contexto neoliberal, reduzindo sua 

intervenção e transferindo para os setores privados e sociedade civil parte das ações 

públicas estatais. 

Trata-se na verdade de um grande estímulo para o setor privado, pois cabe ao 

INSS gerenciar os benefícios mais baratos e transferir para a previdência 

complementar aqueles trabalhadores que possuem maior poder contributivo. Nada 

mais é que o Estado a serviço do capital.  

O processo de contrarreformas da previdência social está longe de acabar, se 

mantidas as condições políticas, econômicas e sociais da atualidade. Mesmo 

porque, o movimento de classes, responsável pelas conquistas históricas no campo 

da proteção social, encontra-se em um estado de inércia, muito por conta das 

próprias transformações do mercado de trabalho.  

Todavia, como registrado por Soares (2009, p. 106), não se pode ignorar os 

“espaços de resistência ao neoliberalismo” e o “espaço de esperança”, dados pela 

ação política, luta social e pela riqueza da realidade brasileira, que constrói espaços 
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e vivencia experiências capazes de oxigenar a luta social por transformações 

societárias.  

 

 

3.5  As estratégias do Estado para “formalizar” a informalidade 

 

 

Ainda que esteja pautada no princípio da contributividade, a previdência social 

brasileira vem, ao longo das últimas décadas, ampliando suas possibilidades de 

cobertura entre as categorias de trabalhadores e até entre os que não estão 

inseridos no mercado de trabalho. Entretanto, ampliar a possibilidade de filiação e 

proteção social através da previdência social não tem sido suficiente para que a 

cobertura previdenciária chegue, ao menos, a atingir a PEA do país.  

A partir de 1990, com o aumento do desemprego e da informalidade, a 

cobertura da previdência social decresceu durante toda a década (Tabela 04). 

 

Tabela 4 - População Economicamente Ativa (PEA) (entre 16 e 64 anos), 
contribuinte para qualquer regime de previdência a partir de qualquer trabalho 
e não contribuinte (quantidade em %), segundo os anos de 1990 - 1999 

 

Ano 

PEA total PEA total PEA ocupada 

Ocupada 
(%) 

Sem 
ocupação 

(%) 

Contribuintes 
para qualquer 

regime (%) 

Não 
contribuintes 

(%) 

Não 
contribuintes 

(%) 

1990 96,3 3,7 52.4 47,6 46,6 

1992 93,6 6,4 45,6 54,3 51,2 

1993 94,0 6,0 45,2 54,8 51,9 

1995 94,0 6,0 45,0 55,0 52,1 

1996 93,2 6,8 45,0 55,0 51,7 

1997 92,3 7,7 44,3 55,7 52,1 

1998 91,1 8,9 43,8 56,2 51,9 

1999 90,3 9,7 42,7 57,3 52,8 

Fonte: Silva (2012). Elaborada a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). Não 
houve PNAD em 1991 e 1994. Tabela adaptada pela autora dessa pesquisa.   

 

A análise da tabela leva à percepção de que a queda de contribuição 

previdenciária acompanha a tendência da redução da PEA ocupada. Enquanto em 
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1990, 96,3% da PEA estava ocupada, 52,4% contribuíam para qualquer regime de 

previdência. Já em 1999, tem-se 90,3% da PEA ocupada, revelando uma 

desocupação e taxa de desemprego de 9,7%, ao passo que a contribuição cai para 

42,7%, e os não contribuintes atingem um total de 57,3%. Tem-se, assim, uma 

queda de 9,7% da cobertura previdenciária para o período analisado. 

Note-se o percentual da PEA ocupada sem contribuição para a previdência 

social, com uma média ao longo da década de 51,2%, ou seja, a maior parte dos 

trabalhadores ocupados na década de 1990 não contribuiu para o regime de 

previdência social. 

Silva (2012) revela três movimentos que marcaram a década de 1990. O 

primeiro foi a redução, em 6%, da população economicamente ativa ocupada; o 

segundo, a redução de cerca de 10% do número estimado de pessoas da PEA que 

contribuíam para a previdência e terceiro foi a redução da cobertura pelo Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS) em mais de 5%, e um crescimento da cobertura 

do Regime Próprio da Previdência Social (RGPS), muito relacionado a estruturação 

dos regimes previdenciários pelos Estados e municípios.  

O gráfico 1 revela a relação entre a PEA e os níveis de contribuição 

previdenciária tendo como referência os anos de 1988, 1998 e 2008.   

                     

             Gráfico 1 - Relação direta entre a PEA e as contribuições previdenciárias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar, no período de dez anos, entre 1988 e 1998, há um 

crescimento significativo dos não contribuintes, determinado, em grande medida, 

pelo crescimento da PEA não ocupada. Na década seguinte (1998-2008) ocorre um 
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crescimento, menos acentuado, dos não contribuintes e, em paralelo, um 

crescimento do número de contribuições determinada pela recuperação das taxas 

de emprego formal. Relembra-se, contudo, que a taxa de desemprego ainda é alta, 

7,6% da PEA (IBGE, 2010). 

A partir dos dados apresentados se confirma:  

 

[...] a análise que em um contexto de desemprego e trabalho 
precário, a situação dos desempregados e subempregados é 
vulnerável, e as possibilidades de proteção social por meio dos 
direitos derivados e dependentes do trabalho assalariado são 
reduzidas. Assim, quanto maior o índice de desemprego e de 
reduzidas contribuições em função dos baixos salários, menor será 
a capacidade de proteção dos cidadãos pelo RGPS, no modelo 
atual (SILVA, 2012, p. 289, grifos meus).   

 

Diante do cenário de desemprego estrutural e/ou precarização do trabalho, 

muitos trabalhadores estão inseridos na informalidade, caso em que a contribuição 

previdenciária, apesar de também ser obrigatória, depende da iniciativa do próprio 

trabalhador, tanto de filiar-se, como de realizar os devidos recolhimentos mensais; 

diferentemente do que ocorre na contribuição compulsória de quem possui registro 

formalizado via carteira profissional de trabalho.  

 

[...] a população economicamente ativa, em todas as faixas de 
idade, ainda se encontra em grande exposição diante da não 
cobertura previdenciária, o que exige uma política voltada para 
universalização efetiva dessa política, que rompa com o modelo 
atual e a faça avançar no sentido da correção das distorções 
existentes (SILVA, 2012, p. 358). 

 

Por isso, o governo federal, tem estabelecido uma série de estratégias para 

“atrair” a adesão de novos segurados para a previdência social, especialmente dos 

trabalhadores por conta própria, um segmento da informalidade do trabalho. 

A tentativa de incluir os trabalhadores informais na política previdenciária não 

é recente, pelo contrário, é datada da década de 1970, época em que o País estava 

sob a gestão de governos militares.  

Nesse período, a expansão das políticas sociais, dentre elas a previdência 

social, traduz um conjunto de estratégias dos governos militares em restringir o 

crescimento dos movimentos populares, que além de contestarem o regime ditatorial 

reivindicavam a extensão dos direitos já existentes, como era o caso da previdência 
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social ou a expansão dos serviços governamentais, a exemplo da saúde, habitação 

e educação.    

Em todo o caso, as medidas adotadas pelos governos da ditadura militar 

buscaram afastar o “temor social” pelo regime militar, impedir a mobilização social e, 

ainda, garantir uma legitimidade perante a sociedade. 

 

[...] inseriu-se numa estratégia governamental mais ampla de utilizar 
a previdência como um instrumento de legitimação do regime 
autoritário. Isso revela os primeiros sinais da crise de tal regime e 
sua consequente necessidade de implementação de legitimação. 
Além disso, a expansão da previdência durante o regime autoritário é 
frequentemente analisada como uma estratégia de extensão dos 
direitos sociais em detrimento dos direitos políticos. A repressão 
política seria, assim, “compensada” com a relativa ampliação dos 
direitos sociais (BOSCHETTI, 2006, p. 54).  

 

Foi nesse contexto, portanto, que a previdência social expandiu sua cobertura 

para outras categorias, entre elas estava o trabalhador autônomo. Essa alteração foi 

regulamentada pela Lei 5.890 de 08/06/1973 que, entre outras questões, ampliou o 

conceito de segurado da previdência social, estendendo-o ao trabalhador 

autônomo48.  

Art. 2º  Definem-se como beneficiários da previdência social: I - 
segurados: todos os que exercem emprego ou qualquer tipo de 
atividade remunerada, efetiva ou eventualmente, com ou sem vínculo 
empregatício a título precário ou não, salvo as exceções 
expressamente consignadas nesta Lei. 
Art. 5º  São obrigatoriamente segurados, ressalvado o disposto no 
artigo 3º: IV - os trabalhadores autônomos. 

 

Outra legislação que marcou esse processo de expansão da previdência 

social foi a aprovação da Lei nº 6.586 em 1978 que classificou o comerciante 

ambulante para fins trabalhistas e previdenciários, como se vê nos artigos abaixo: 

 

Art. 1º - Considera-se comerciante ambulante aquele que, 
pessoalmente, por conta própria e a seus riscos, exercer pequena 

atividade comercial em via pública, ou de porta em porta.   

                                                           
48 Art. 4º  Para os efeitos desta Lei, considera-se: c) trabalhador autônomo - o que exerce 

habitualmente, e por conta própria, atividade profissional remunerada, o que presta serviços a 
diversas empresas, agrupado ou não em sindicato, inclusive os estivadores, conferentes e 
assemelhados; o que presta sem relação de emprego, serviço de caráter eventual a uma ou 
mais empresas; o que presta serviço remunerado mediante recibo, em caráter eventual, seja 
qual for a duração da tarefa (BRASIL [Lei 5.890 de 08/06/1973]).  
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Art. 2º - Não se considera comerciante ambulante, para os fins desta 
Lei, aquele que exerce suas atividades em condições que 
caracterizem a existência de relação de emprego com o fornecedor 

de produtos.  
Art. 4º - É obrigatória a inscrição do comerciante ambulante como 
segurado da previdência social, na categoria de autônomo. 

 

 Apesar da possibilidade legal para filiação previdenciária de inúmeras 

categorias de trabalhadores que poderia (e podem) ser identificados como 

autônomos, e que atualmente seriam inseridos na condição de segurado contribuinte 

individual, ainda é grande o número desses trabalhadores que não estão protegidos 

pela previdência social.  

Daí as estratégias assumidas pelo governo federal para facilitar essa adesão, 

que tiveram como consequência uma recuperação da cobertura previdenciária entre 

os anos de 2002 e 2008, entre outros fatores, também provocada pela melhoria nos 

indicadores no mercado de trabalho. 

 Considera-se importante para essa pesquisa esclarecer duas medidas 

adotadas pela previdência social na tentativa de expandir a cobertura previdenciária. 

A primeira delas foi a instituição do Plano Simplificado de Previdência Social (PSPS) 

pelo Decreto 6.042 de 12/02/2007. A partir de então, o segurado contribuinte 

individual e o segurado facultativo poderiam contribuir para previdência social com 

um percentual de 11% do salário mínimo49 e não mais 20% como foi estabelecido 

até então. Com base no salário mínimo vigente essa contribuição passaria de R$ 

135,60 para R$ 74,58.   

 Os trabalhadores que aderiram ao PSPS passaram a ter direito aos 

benefícios previdenciários, exceto para requerimento de aposentadoria por tempo de 

contribuição e para computar esse período de contribuição de 11% para fins de 

contagem recíproca (Certidão de Tempo de Contribuição - CTC), ou seja, acumular 

com período contributivo do Regime Próprio. Podendo, entretanto, optar, a qualquer 

tempo, pelo acréscimo desses dois benefícios, sendo necessário contribuir com a 

diferença de 9% por todo período já contribuído, mais a cobrança dos juros 

moratórios. 

 Apesar das pesquisas apontarem para o crescimento dos segurados 

contribuintes individuais, um estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) revela que [...] “não se pode afirmar com certeza se estas adesões 

                                                           
49

 A adesão ao PSPS não permite a contribuição previdenciária sob outros tetos de valores.  
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resultaram da inserção de novos contribuintes individuais ou somente da migração 

do plano de previdência convencional para o PSPS” (BASTOS, 2011, p. 8), 

transação inclusive permitida no âmbito do INSS. 

 Percebe-se com esse plano uma estratégia da previdência social em cumprir 

três objetivos ao mesmo tempo: reduzir a alíquota para atrair a adesão dos 

trabalhadores informais; impedir o acesso à aposentadoria por tempo de 

contribuição, considerada “abusiva” e uma das propulsoras do déficit previdenciário, 

por não está atrelada a perda de capacidade de trabalho; por fim, manter benefícios 

previdenciários sob o teto de um salário mínimo, reforçando a ideia de que o INSS 

só deve gerir benefícios de baixo custo, na medida em que transfere para o setor 

privado os potenciais contribuintes com maiores rendimentos.        

 Outra medida utilizada pelo governo federal para se “formalizar” a 

informalidade foi criação do Programa Microempreendedor Individual (MEI) lançado 

em 2009 pelo governo federal, através da Lei Complementar nº 128, de 19/12/2008, 

que estabeleceu condições especiais para que o trabalhador conhecido como 

informal se tornasse um microempreendedor legalizado. 

O programa, que compõe as estratégias do Plano Brasil sem Miséria50, já 

trouxe para “formalidade”, de acordo com informações disponíveis no “Portal do 

Empreendedor”, mais de 2,6 milhões de trabalhadores por conta própria que 

montaram seus negócios e estão fazendo “sucesso” com suas microempresas.  

As vantagens apresentadas pelo programa é a transformação do trabalhador 

informal em empreendedor, “dono” do seu próprio negócio, que se torna pessoa 

jurídica e com possibilidade de acesso ao crédito, compra direta, emissão de nota 

fiscal, apoio técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e possibilidade de contribuição previdenciária.  

O custo mensal, atual, para o empreendedor “formalizado” é de R$ 33,90 para 

a previdência social (5% do salário mínimo), acrescido de R$ 5,00, correspondente 

ao Imposto Sobre Serviço (ISS), para aqueles que atuam como prestadores de 

serviço ou de R$ 1,00 referente ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS) para os que trabalham no comércio e indústria. 

                                                           
50

 O Plano Brasil Sem Miséria foi instituído pelo Decreto nº 7.942 de 02/06/2011 cuja finalidade é 
superar a situação de extrema pobreza da população em todo o território nacional, por meio da 
integração e articulação de políticas, programas e ações. Os eixos de atuação desse plano são: a 
garantia de renda; o acesso a serviços públicos e a inclusão produtiva. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/leiscomplementares/2008/leicp128.htm
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Ainda sobre o programa, para ser considerado microempreendedor individual, 

o trabalhador por conta própria deve possuir faturamento bruto anual de até R$ 60 

mil ou mensal de até R$ 5 mil e contar com até um trabalhador com carteira 

assinada.    

Além disso, o MEI fica isento dos tributos federais, a exemplo do Imposto de 

Renda, PIS, CONFINS, IPI e CSLL51, sendo obrigatória apenas a contribuição para o 

INSS, CPMF ou ISS.  

Uma novidade para o MEI é a possibilidade de se contratar até um funcionário 

sem perder a identidade de microempreendedor. No entanto, devem ser respeitados 

todos os direitos trabalhistas do empregado, bem como a contribuição 

previdenciária, que nesse caso passa a ser de R$ 74,58 (11% do salário mínimo 

vigente).  

Os benefícios apresentados para a adesão ao MEI são: cobertura 

previdenciária, contratação de um funcionário com menor custo, isenção de taxas 

para o registro da empresa, ausência de burocracia, acesso a serviços bancários - 

inclusive crédito,  compras e vendas em conjunto - redução da carga tributária, 

controles muito simplificados, emissão de alvará pela internet, facilidade para vender 

para o governo, serviços gratuitos, apoio técnico do SEBRAE na organização do 

negócio, possibilidade de crescimento como empreendedor e segurança jurídica.  

Já a cobertura previdenciária garante a aposentadoria por idade, 

aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte 

e auxilio reclusão, desde que respeitadas as respectivas carências. No entanto, não 

gera direito à aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, 

salário família e auxílio acidente.  

 No total, são mais de 450 atividades, previstas no Código Nacional de 

Atividade Individual (CNAE), permitidas para o cadastro como microempreendedor 

individual. Entre essas atividades tem-se a prestação de serviços, a produção e a 

comercialização de mercadorias. Os trabalhadores ambulantes/camelôs também 

podem se cadastrar. 
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 Programa de Integração Social (PIS); Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 
(CONFINS); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL). 

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/isencao-de-taxas-para-o-registro-da-empresa-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/isencao-de-taxas-para-o-registro-da-empresa-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/ausencia-de-burocracia-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/acesso-a-servicos-bancarios-inclusive-credito-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/acesso-a-servicos-bancarios-inclusive-credito-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/compras-e-vendas-em-conjunto-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/reducao-da-carga-tributaria-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/controles-muito-simplificados-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/emissao-de-alvara-pela-internet-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/facilidade-para-vender-para-o-governo-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/facilidade-para-vender-para-o-governo-1
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/servicos-gratuitos
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/apoio-tecnico-no-sebrae-na-organizacao-do-negocio
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/apoio-tecnico-no-sebrae-na-organizacao-do-negocio
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/possibilidade-de-crescimento-como-empreendedor
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/mei-microempreendedor-individual/beneficios/seguranca-juridica


124 

 

De acordo com Tavares (2004, p. 137), essas formas de trabalho são 

identificadas pela autonomia e ação espontânea. Mas o que ocorre na verdade é 

que essas atividades promovem mecanismos pelos quais o trabalhador explora sua 

própria força de trabalho para o capital e se deixam ser lesados nos direitos 

fundamentais. Para ela, esse tipo de trabalho atribui o sucesso ou insucesso à 

capacidade individual, além de ser enaltecido pelas “suas possibilidades de 

independência e liberdade, como se fosse possível criar um espaço econômico 

autônomo e imune aos determinismos do mercado”. 

 
A ideia da autonomia disseminada pelos órgãos governamentais [...] 
incentiva a pequena empresa e conduz à crença que todos podem 
ser capitalistas, quando, na realidade, as atividades denominadas 
autônomas não conseguem ser, nem ao menos, uma alternativa ao 
desemprego (TAVARES, 2004, p. 124).  

 

 A chamada “formalização” pelas vias do microempreendedorismo individual 

abre o questionamento sobre o que é de fato formalização. 

 No segundo capítulo foi apresentada uma das concepções que define “setor 

informal” em oposição a “setor formal”, exatamente pelo aparato jurídico-legal que 

vincula a atividade à legislação fiscal, trabalhista e previdenciária.  

 Concebendo então que a formalização estaria vinculada à legislação 

trabalhista, na maioria das vezes estabelecida pelo registro na carteira de trabalho, 

conclui-se que os direitos advindos dessa relação (jornada diária de 8h de trabalho, 

salário mínimo, férias e finais de semana remunerados, décimo terceiro salário, hora 

extra, seguro-desemprego, FGTS, benefícios previdenciários, dentre outros) seriam, 

portanto, sinônimos de formalização.  

 Entretanto, a “formalização” proposta pelo governo federal aos trabalhadores 

por conta própria garante, no máximo, o acesso a seis (06) benefícios 

previdenciários. E mais, benefícios que não ultrapassam o valor de um (01) salário 

mínimo.  

Isso porque, apesar do Programa MEI permitir o cadastrado de trabalhadores 

com renda de até R$ 5 mil / mensal, a sua contribuição para o INSS não pode ser 

superior ao teto de um salário mínimo, limitando assim, um maior percentual de 

contribuição e, consequentemente, gerando benefícios de baixo custo. 

Percebe-se, assim, uma contradição na própria legislação previdenciária, que 

estabelece o caráter obrigatório da contribuição tendo por base o rendimento do 
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trabalho que não ultrapasse o teto previdenciário - atualmente estabelecido em R$ 

4.159,00 - por outro lado, limita um “microempreendedor”, mesmo com capacidade 

contributiva, de realizar contribuições até esse teto. É mais uma vez a previdência 

pública se responsabilizando, apenas, pela garantia de uma renda mínima na 

ocasião de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho.  

 A “formalização” proposta pelo governo federal está longe, portanto, de 

garantir os mesmos direitos acessíveis ao trabalhador assalariado com registro em 

sua carteria de trabalho. O que torna o discurso da vantagem de ser “patrão de si 

mesmo” uma “ilusão” propagada pelo capital/Estado e assumida pelos 

trabalhadores. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

INFORMALIDADE DO TRABALHO E COBERTURA PREVIDENCIÁRIA: 

AMBULANTES/CAMELÔS NO CENTRO DE ARACAJU 

 

 

A presente pesquisa foi motivada pelo interesse em melhor conhecer o 

trabalho dos ambulantes/camelôs, enquanto uma atividade informal que propicia (ou 

não) o acesso à política previdenciária brasileira, nos moldes prescritos pela 

legislação atual. 

Para tanto, esse capítulo contextualiza a presença de trabalhadores 

ambulantes/camelôs no centro da capital sergipana, Aracaju, campo empírico dessa 

pesquisa; apresenta o perfil dos trabalhadores entrevistados que perfizeram a 

amostra desse estudo; expõe os dilemas e lutas que envolvem o uso do espaço 

público no exercício do trabalho e caracteriza a ocupação enquanto segmento da 

informalidade, que vivencia situação de extrema precarização do trabalho. 

Trata também da cobertura previdenciária dos trabalhadores 

ambulantes/camelôs do centro de Aracaju, dos fatores determinantes para (não) 

contribuição previdenciária e para a (não) adesão às novas estratégias de 

“formalização” da informalidade. 

  Evidencia, portanto, uma relação fragilizada entre previdência social e a 

informalidade do trabalho, dada pela centralidade histórica dessa política no estatuto 

do trabalho assalariado.  
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4.1  Conhecendo os ambulantes/camelôs de Aracaju: perfil dos sujeitos da 

pesquisa 

 

 
“dez reais... dez reais, mas por oito leva”  

 
“tudo é cinco, tudo é cinco ... tá acabando viu?II” 

 
“chega, chega freguês, vai levar o quê? Tem capa para celular, caregador, mp3, lanterna, 

relógio, caixinha de som, carteira, bolsa [...] pode escolher que dou desconto” 

 

 

Essas entre outras tantas frases gritadas, fazem parte do cotidiano de 

dezenas de trabalhadores ambulantes/camelôs que montam suas barracas à noite e 

aos sábados, nas imediações do antigo Hotel Palace no centro de Aracaju.  

São dezenas de trabalhadores(as) que dali retiram sua renda principal  com a 

qual sustenta a si próprio e a sua família. Comercializam os mais diversos tipos de 

produtos: eletrônicos, acessórios, variedades, brinquedos, alimentos, bebidas e 

roupas. A maioria dos produtos são de origem chinesa e possuem baixo valor de 

custo.   

Centenas de trabalhadores que exercem a mesma atividade são encontrados 

no centro da cidade de Aracaju, em pontos estratégicos distintos. Geralmente, eles 

se aglomeram em locais de maior fluxo de pedestres, a exemplo dos calçadões das 

Ruas João Pessoa, São Cristóvão e Laranjeiras; imediações do Terminal Rodoviário 

Governador Luiz Garcia; Terminal de Integração Fernando Sávio; Rua José do 

Prado Franco; imediações do Hotel Palace e do Edifício Estado de Sergipe. 

Para quantificar esse universo de trabalhadores, dois órgãos da gestão 

pública municipal foram consultados: a Fundação Municipal do Trabalho (FUNDAT), 

responsável pelo cadastramento dos trabalhadores que atuam em feiras livres 

(praças e bairros), a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB), 

responsável pelo cadastramento dos trabalhadores dos mercados centrais (Albano 

Franco, Antônio Franco e Thalles Ferraz) e vendedores ambulantes da área 

comercial de Aracaju. 

De acordo com os dados fornecidos pela EMSURB, Aracaju possui 2.799 

trabalhadores inseridos em ocupações informais e cadastrados pelo órgão no ano 

de 2013, dois quais 1.980 atuam no Mercado Albano Franco, 192 no Mercado 
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Antônio Franco e 127 no Mercado Thalles Ferraz, os três localizados no centro da 

cidade, onde ofertam serviços (salão de beleza, barbearia, bares, restaurantes, 

sapateiros etc.) e comercializam os mais diversos tipos de produtos (frutas, carnes, 

artesanato, comidas típicas, artigos importados etc.). Além desses, são também 

cadastrados pelo órgão, 500 trabalhadores inseridos no comércio informal de rua em 

toda a cidade. Os últimos possuem ponto fixo e comercializam lanches, revistas, 

água de coco ou ofertam serviços de chaveiro, sapateiros e relojoeiros.  

Quanto aos trabalhadores que atuam em feiras livres, os dados atualizados 

não foram disponibilizados pelo orgão responsável. Entretanto, pesquisa realizada 

em 200952 divulgou que o número desses trabalhadores era de 1.202.  

Os trabalhadores cadastrados por esses órgãos possuem autorização legal 

para o uso do espaço público através de um Termo Permissionário, pelo qual 

realizam pagamento à EMSURB.  

Entretanto, esses números não refletem a realidade do comércio ambulante/ 

camelô do centro de Aracaju, uma vez que a maioria dos trabalhadores que ali se 

encontram não são cadastrados pela EMSURB e nem pela FUNDAT: 

 

A atividade informal hoje cresce sem o controle do poder público. É 
muita gente partindo para essa atividade, mas a maioria não é 
cadastrada. Hoje quem tem termo permissionário são os vendedores 
dos mercados, dos trailers, barracas de acarajé, mas ambulantes 
rotativos são muito poucos os cadastrados e também não possuímos 
dados sobre eles (Coordenador de fiscalização do espaço público, 
EMSURB). 

    

Não é possível afirmar com precisão a quantidade desses trabalhadores. Mas 

é possível fazer uma estimativa a partir do número de trabalhadores ambulantes/ 

camelôs registrados em três Associações que aglomeram e representam esses 

segmentos de trabalhadores no centro da cidade. 

Ao longo da pesquisa de campo foram assim identificadas: a Associação dos 

Trabalhadores Autonômos, Ambulantes e Artesãos do Estado de Sergipe, cujo 

número de associados é de 150 trabalhadores; a Associação Força do Trabalhador, 

que relatou possuir cerca de 300 associados; e a Associação dos Camelôs Fixos e 

Ambulantes do munícipio de Aracaju, com aproximadamente 120 associados. As 
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 LIMA, Márcio Cardoso et al. De Formal para Informal: o processo de precarização das relações de 
trabalho no município de Aracaju. In: V Encontro Brasileiro de Educação e Marxismo: Marxismo, 
Educação e Emancipação humana. UFSC, Florianópolis – SC, abril de 2011. 
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três associações totalizam aproximadamente 570 trabalhadores 

ambulantes/camelôs no centro de Aracaju entre os turnos matutino, vespertino e 

noturno. Há que se frisar: nem todos os trabalhadores são vinculados a alguma das 

associações citadas; logo, esse número pode ser maior. 

 Todavia, como já exposto, essa pesquisa realizou um recorte metodológico de 

universo e amostra, considerando apenas trabalhadores que exerciam suas 

atividades no calçadão da Rua João Pessoa (no período noturno e nas tardes de 

sábado) e que atualmente comercializam nas imediações do antigo Hotel Palace e 

estão vinculados à  Associação dos Trabalhadores Autônomos, Ambulantes e 

Artesãos do Estado de Sergipe. 

 Realizadas essas considerações, segue abaixo o perfil dos sujeitos 

participantes dessa pesquisa. 

Os entrevistados da pesquisa são em sua maioria do sexo feminino (60%), 

enquanto 40% são do sexo masculino e estão concentrados na faixa etária de 30 a 

49 anos (63,3%). Os gráficos 2 e 3 ajudam a ilustrar esses dados.  

 

Gráfico 2 - Distribuição dos entrevistados     Gráfico 3 - Distribuição dos entrevistados 

de acordo com o sexo                                       de acordo com a idade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

A maior inserção feminina na ocupação ambulante/camelô, no período 

noturno, no Centro de Aracaju, revela uma tendência contrária as pesquisas, que 

apontam maior incidência do sexo masculino nas ocupações tidas como informais. 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração 
própria. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração 
própria. 
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Em estudo realizado pela OIT53, a partir das PNADs 2004/2008, o índice de inserção 

masculina nessas ocupações era de 57% contra 43% das mulheres, em 2008. 

 Uma das justificativas é o crescimento feminino dentro da PEA ocupada, que 

segundo Leone (2010), cresceu 8,4% entre 2004 e 2008, enquanto a participação 

masculina foi de 6,2% para o mesmo período. 

 Outro aspecto a ser considerado é o fato de que 56% das entrevistadas 

afirmaram assumir, durante o dia, a responsabilidade pelo serviço doméstico no 

próprio lar. Sendo assim, a atividade noturna seria compatível com o cumprimento 

dessas tarefas.  

 Isso pode ser justificado pela necessidade de complementação de renda ou 

mesmo por se tratar da renda principal, nos casos em que a mulher mesma assume 

a manutenção da família.    

 Outro dado revelado por esse estudo é que, uma vez inseridas em atividades 

informais de trabalho, as  mulheres apresentam maior difuculdade para se 

desvincularem desse tipo de ocupação; assim, ficam submetidas maior tempo à 

precarização do trabalho.  

No gráfico 4, é possível identificar a faixa etária dos entrevistados, de acordo 

com o sexo.    

 

             Gráfico 4 - Distribuição dos entrevistados por idade e sexo 
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 LEONE, Eugênia Troncoso. Perfil dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Economia Informal.  
Escritório da OIT no Brasil – Brasília – DF: OIT, 2010.  (Série Trabalho Decente no Brasil, Documento 
de Trabalho n. 3). 
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 A idade, a etnia e a escolaridade são também determinantes para a inserção 

dos trabalhadores nas ocupações informais de trabalho. Nota-se que a idade dos 

homens está melhor distribuida nos intervalos do gráfico 4, uma vez que os dados 

relativos às mulheres se concentram entre as idades de 30 a 49 anos. Essa é a 

mesma faixa etária, apresentanda na PNAD/2011, que concentra a maior parte dos 

trabalhadores identificados como conta-própria na PEA brasileira ocupada. 

Apresentam, portanto, maior dificuldade de inserção ou reinserção no mercado de 

trabalho. Tal situação se verifica em uma das falas das entrevistadas: “Ninguém me 

quer mais por causa da idade” (Entrevistada nº 20).  

 Chama atenção a inserção de jovens do sexo masculino entre 17 e 20 anos, 

que veem na atividade a opção de primeria ocupação remunerada. Conforme a fala 

a seguir: “esse é meu primeiro trabalho, estou esperando terminar os estudos para 

conseguir um melhor” (Entrevistado nº 28). 

Em relação à  escolaridade, observa-se que 50% dos entrevistados possuem 

ensino médio completo ou incompleto, 23% ensino fundamental II incompleto; 

apenas 4% não alfabetizados, 3% alfabetizados e 7% possuem nível superior 

completo, conforme gráfico 5. 

          

Gráfico 5 - Distribuição dos entrevistados por escolaridade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nivel de escolaridade é comumente atribuído como um dos fatores 

determinantes para inserção na informalidade. Tanto que, de acordo com uma 
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Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração própria. 
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pesquisa publicada pelo IBGE (2012)54 a partir da PNAD/2011, os trabalhadores 

inseridos em relações formais de trabalho possuem mais anos de estudo (9,2 anos 

para homens e 10,7 anos para as mulheres).  Já os que exercem ocupações 

informais atingem 6,1 anos de estudos são os homens e 7,3 mulheres. Em Sergipe, 

os dados revelam que, nas ocupações informais, as mulheres têm um tempo maior 

de estudo (6,7 anos), enquanto os homens - 5,2 anos.  

Entretanto, observa-se também, que, no caso dos trabalhadores 

entrevistados, esse índice ultrapassa os dados da pesquisa acima referida, uma vez 

que 60% dos entrevistados possuem entre 8 e 15 anos de estudo. Tanto que, 

apenas 26,6% indicaram a baixa escolaridade como motivo para inserção na 

ocupação informal.    

No gráfico 6 é possível observar a distribuição da escolaridade por sexo e 

correlacionar com as pesquisas nacionais que apontam o maior índice de anos de 

estudos entre as pessoas do sexo feminino. Essa tendência é justificada pela 

entrada precoce dos homens no mercado de trabalho. Tanto que no gráfico 4 pode-

se observar apenas a incidência masculina com idade inferior a 20 anos. Quando 

comparado ao gráfico 6 percebe-se apenas o sexo masculino na condição de não 

alfabetizado e alfabetizado. Nota-se, também, que 58% dos entrevistados do sexo 

masculino chegaram ao ensino médio, mas não o concluiram. Ver gráfico abaixo: 

               
          Gráfico 6 - Distribuição dos entrevistados por escolaridade e sexo 
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 Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira (IBGE, 
2012). 
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Outro dado que chama a atenção é a inserção de pessoas com nível superior 

completo na ocupação de ambulante/camelô; 6,6%, nesse caso (sem distinção entre 

os sexos). Percebe-se assim, que o desemprego, citado por 53,3% dos 

entrevistados como motivo para inserção na informalidade, atinge todos os níves de 

escolaridade, mas com maior incidência entre aqueles que não possuem nivel 

superior. Essa análise está presente na obra de Tavares (2004, p. 35-36). 

 

O segmento dos ambulantes, do pequeno comércio que trabalha por 
conta própria, é o último refúgio dos demitidos, dos jovens que não 
conseguem o primeiro emprego e dos expulsos da zona rural, 
embora a crise se encarregue de incluir entre as categorias 
referenciadas trabalhadores qualificados, às vezes até com formação 
superior. 

 

Para Tavares (2004) até os anos de 1980 as atividades informais absorviam 

uma mão de obra composta por pessoas não alfabetizadas, idosas, migrantes e com 

pouca escolaridade e /ou qualificação. Esse cenário mudou com o fenômeno do 

desemprego estrutural. Cada vez mais pessoas jovens, qualificadas e sem vínculos 

formais de emprego estão sendo inseridas em atividades informais. Tanto que em 

pesquisa realizada no comércio de rua da cidade de Maceió/AL Tavares (1997 apud 

Tavares, 2004, p. 35) concluiu: “a idade, a escolaridade e a procedência não são 

determinantes para o ingresso no setor informal”. 

Ainda de acordo com os dados coletados, é possível perceber que 57% dos 

entrevistados são pardos e 23% são negros (gráfico 7). Se considerada a 

metodolodia utilizada pela Fundação Seade/SP para definir população-branca e 

população não-branca observa-se que 80% fazem parte da população não-branca, e 

apenas 20% desse público são de pessoas brancas. 
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           Gráfico 7 - Distribuição dos entrevistados por etnia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A publicação de Leone (2010) apresenta que em 2008 o percentual de 

trabalhadores negros nas ocupações informais era de 53,9%, enquanto os brancos 

perfaziam 46,1% desse universo. Entre 2004 e 2008 a inserção de negros na 

informalidade  apresentou uma taxa de crescimento de 1,5%, e no caso dos brancos 

apresentou uma redução de - 4,0%.   

Cabe um destaque em relação a esses dados, para a dúvida e/ou incerteza  

quanto a identidade com algumas dessas variáveis, especialmente a de negros. Foi 

perceptível a negação dessa etnia se considerada a cor da pele dos sujeitos da 

pesquisa. No entanto, no Brasil a designação é feita com base em percepções 

subjetivas, por isso, leva-se em consideração exclusivamente a percepção e a 

declaração do entrevistado. 

A negação da etnia negra é reflexo da condição marginalizada imposta à 

população negra desde os tempos da escravidão, o que os condicionou, mesmo 

depois da libertação dos escravos, a uma posição desigual no que diz respeito à 

escolaridade, ao trabalho e à renda. 

O capítulo I dessse estudo descreveu sobre a constituição do trabalho 

assalariado e a conformação do mercado de trabalho Brasil, que aproveitou e 

abusou da mão de obra negra sob o regime da escravidão, mas descartou-se para o 

trabalho assalariado. As estratégias utilizadas pelo Estado nesse processo 

privilegiou trabalhadores estrangeiros, considerados mais aptos para o 

assalariamento. Enquanto isso, os negros juntaram-se ao contigente, já extenso, de 
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57% 

7% 

Etnia 
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Amarelo

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração própria. 
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trabalhadores sem trabalho e relegados à ocupações precárias e sem proteção 

social.   

Ainda a espeito da negação da etnia negra comparou-se o censo 

demográfico/IBGE55 de 2000 e 2010. Percebe-se  um crescimento no índice da 

população negra do país, resultando na redução da população branca. Em 2000, 

6,21% da população eram negros, passando para 7,52% em 2010. Em Sergipe esse 

número passou de 6,24% para 8,87% e em Aracaju de 7,21% para 10,58%, no 

mesmo período. Enquanto a população branca reduziu. Em 2000, eram brancos 

53,74% da população residente no país, já em 2010 esse índice caiu para 47,51%. 

Em Sergipe passou de 31,54% para 27,75% e em Aracaju o índice baixou de 

35,57% para 32,16%, no mesmo período.  

Esses resultados não são reflexos da taxa de natalidade e mortalidade, mas 

sim, da construção gradativa de uma identidade étnica, estimulada tanto pelos 

movimentos sociais, quanto pelas políticas afirmativas desenvolvidas nos últimos 

anos pelo governo brasileiro.    

Em relação à naturalidade dos entrevistados, 56,6% são  trabalhadores 

nascidos em Aracaju e 16,6% na Bahia. Os demais Estados citados foram Alagoas, 

Paraiba, Pernambuco e São Paulo. Atualmente, 73,3% residem em Aracaju, 10% 

moram na Barra dos Coqueiros e em Nossa Senhora do Socorro; 3% residem no 

munícipio de São Cristóvão e o mesmo percentual reside em Feira de Santana/BA. 

Destaque para um trabalhador que relatou morar em Aracaju e Feira de Santana, o 

que reflete a precarização e a instabilidade do trabalho, uma vez que passa 15 

(quinze) dias em cada cidade e, em ambas, trabalha como ambulante/camelô. 

Em linhas gerais, observa-se o número pequeno de trabalhadores migrantes 

de outras cidades e/ou estados, o que revela uma absorção da própria mão de obra 

sergipana e aracajuana nos trabalhos precarizados. 

Quando questionados sobre a realização de curso profissionalizante notou-se 

que apenas 33% do trabalhadores ambulantes/camelôs fizeram algum curso 

complementar. Os que fizeram isso, procuraram cursos vinculados ao campo 

comercial - nas áreas de atendimento ao público, telefonia, telemarketing, 

informática básica e avançada. Apenas uma pessoa realizou um curso de 

microempreendedorismo, oferecido pelo SEBRAE; outros duas pessoas fizeram 

                                                           
55

 Dados extraídos da Amostra Geral das Características Gerais da População. Censo Demográfico 
2000 e 2010 / IBGE. Disponível em www.sidra.ibge.com.br. Acesso em 04 de set. 2013. 

http://www.sidra.ibge.com.br/
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curso para outras áreas, como técnico em saúde e segurança do trabalho e na área 

de tecnologia da informação. 

No entanto, não dá para atribuir à formação e à qualificação a garantia de 

inserção e permanência no mercado de trabalho, tendo em vista as novas 

exigências do mercado de trabalho e a diminuição dos postos de trabalho. 

Ainda compondo o perfil dos trabalhadores entrevistados, os dados revelam 

que 47% são casados ou vivem em união estável; é também significativo o número 

de trabalhadores solteiros (33%) (gráfico 8). As porcentagens relacionadas ao 

gráfico 9 (47% não têm filhos e 53% sim ) podem estar influenciadas pela 

quantidade de solteiros entrevistados. Revelou ainda que 48% vivem em casas 

alugadas, enquanto que 41% residem em casa própria.  

 
Gráfico 8 - Distribuição dos entrevistados     Gráfico 9 - Distribuição dos entrevistados           
por estado civil                                                   por número de filhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Um dado que chamou bastante atenção foi o fato de 40% dos trabalhadores 

ambulantes/camelôs, todas do sexo feminino, serem beneficiárias do Programa 

Bolsa Família - programa de transferência de renda do governo federal que beneficia 

famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social. Pelos critérios do 

programa podem ser beneficiadas as familias com rendimento de até R$ 140,00 

(cento e quarenta reais) per capita. Esse dado revela quão baixo é o redimento de 

pelo menos 40% dos participantes dessa pesquisa; e nesse caso, pode-se 

considerar que as mulheres se inserem nessa ocupação para ampliar o rendimento 

familiar.  
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Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração 
própria. 
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própria. 
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4.2  Ser ambulante/camelô: rotinas, desafios, lutas e dilemas cotidianos 

 

A ocupação de ambulante/camelô é permeada por rotinas, desafios, lutas e 

dilemas cotidianos, que envolvem desde o uso do espaço público, no exercício da 

atividade, até uma completa precarização a que ficam submetidos os que se 

ocupam dessas atividades, que acaba por influenciar na contribuição previdenciária 

dos mesmos. 

A partir deste ponto, serão explanados os resultados da pesquisa sobre o 

trabalho dos ambulantes/camelôs do centro de Aracaju, notadamente expressão e 

segmento da informalidade. 

 

 

4.2.1 O histórico da atividade, a regulação do poder público e as novas 

 estratégias dos trabalhadores 

 

 

A atividade comercial realizada por ambulantes/camelôs no calçadão da Rua 

João Pessoa começou há mais de 15 anos, como falou a trabalhadora entrevistada: 

“estou aqui no centro há 15 anos, sempre vendendo meu cachorro-quente, quem 

começou essa feirinha da noite fui eu” (Entrevistada nº 25). 

De acordo com a representante da Associação dos Trabalhadores 

Autônomos, Ambulantes e Artesãos do Estado de Sergipe, no segundo semestre de 

2011 já eram mais de 200 trabalhadores exercendo a atividade de 

ambulante/camelô - à noite e nas tardes de sábado - no calçadão da Rua João 

Pessoa. 

Uma especificidade desse segmento é o horário em que trabalham. Quando 

ainda usavam o espaço do calçadão, a “feirinha noturna”, como era comumente 

chamada, se instalava a partir das 18h, quando as lojas do centro comercial 

estavam fechando, e se estendia até, aproximadamente, 22h30. Para os 

ambulantes/camelôs que comercializavam alimentos, o horário de trabalho podia 

adentrar a madrugada, exatamente para garantir alimentação aos trabalhadores da 

noite, a exemplo de carregadores, repositores de mercadorias, seguranças, 
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pedreiros, eletricistas, gesseiros, dentre outras categorias que trabalham nas lojas 

enquanto as mesmas estão fechadas.  

Os ambulantes/camelôs noturnos nunca adquiriram autorização formal da 

Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB) para utilizarem o espaço do 

Calçadão da João Pessoa. Eles chegavam e estendiam suas lonas, montavam suas 

barracas, espalhavam banquinhos e mesas por toda parte. Até porque com o 

fechamento das lojas comerciais, encerra-se, também, o trabalho diário dos agentes 

públicos que fiscalizam o uso indevido do espaço público.  

A organização do espaço público e a mobilidade urbana é uma das 

responsabilidades do poder público municipal. No caso de Aracaju, essa função foi 

atribuída à EMSURB.  

As competências da gestão municipal estão descritas na Lei Orgânica do 

município de Aracaju (1990), à qual, entre outras funções, cabe:  

  

XXVIII – conceder, renovar ou revogar licenças, de acordo com a lei, 
para: 
 
a) localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos 
industriais, bancários e similares, comerciais e de serviços; b) 
afixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas, utilização 
de alto-falantes e quaisquer outros meios, para fins de publicidade e 
propaganda; c) exercício de comércio eventual ou ambulante; d) 
realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, 
observadas as prescrições legais; e) prestação de serviços de táxi e 
transporte escolar; f) edificações residenciais, comerciais e 
industriais; g) outras previstas em lei (ARACAJU, 1990, grifos meus). 

 
 

 Segundo informações da EMSURB, são três os tipos de atos administrativos 

utilizados para liberação do espaço público, a saber: Concessão, trata-se de um 

instrumento mais concreto e legal para concessão do espaço público, em regra,  

precedido por licitação, por isso, sua revogação precisa obedecer ao contrato 

estabelecido, sob o risco de ação indenizatória; a Permissão possui caráter precário, 

apesar de não estabelecer data de início e término do uso do espaço público, deve 

ser precedida por licitação, mas quando houver necessidade e/ou outros interesses 

para aquele espaço, cabe ao poder público notificar e reaver o espaço sem 

obrigação indenizatória; e a Autorização, que se trata de um procedimento mais 

simples e de curta duração do uso do espaço público. A Prefeitura Municipal de 
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Aracaju (PMA) faz uso dos instrumentos Permissão e de Autorização. A concessão é 

um procedimento mais utilizado pelo Estado.  

Outro aporte legal do município é a Lei nº 1.500 de 28 de setembro de 1989, 

que regula o comércio ambulante na cidade e que está em vigor até os dias atuais. 

Para essa lei:  

 

Art. 1º - Considera-se comércio ambulante a atividade temporária de 
venda a varejo de mercadorias, realizada em logradouros públicos 
por pessoa física, autônoma, sem vinculação com terceiros. 

 

Ainda para essa lei os locais demarcados para o exercício da atividade devem 

levar em conta o local, o tipo de mercadoria - de forma que não haja concorrência 

com o comércio legalmente estabelecido - e o não comprometimento da circulação 

de pedestres e veículos.   

Além disso, essa mesma legislação proibiu o comércio ambulante em vários 

pontos da cidade, principalmente na região do centro56; ressalvada, em caráter 

excepcional, a sua liberação.  

Entretanto, atualmente, é perceptível que muitos desses espaços possuem 

comércio ambulante/camelô, inclusive com termo de permissão e com pagamento 

das taxas exigidas. O que se vê é uma legislação defasada, que já completou 24 

anos e que, portanto, não acompanhou a nova conjuntura do mercado de trabalho, 

que tem determinado cada vez mais a inserção de trabalhadores no vasto campo da 

informalidade.  

Os trabalhadores ambulantes/camelôs que trabalham no calçadão da Rua 

João Pessoa durante o dia, os chamados ambulantes “boletados”, são reflexo dessa 

realidade; possuem permissão da EMSURB para comercializarem suas mercadorias 

e, em decorrência do uso do espaço público, pagam taxa mensal a este órgão. 

Apesar de a lei municipal proibir o comércio ambulante nesse espaço, cerca de 60 

trabalhadores foram autorizados a permanecerem em virtude de Termo de 
                                                           
56 Os principais locais onde a atividade é proibida são: 

a) no Calçadão da Rua João Pessoa; b) no Calçadão da Rua Laranjeiras;  
c) na Rua São Cristóvão, da Av. Rio Branco até a Rua Capela.  
d) na Avenida Oceânica; e) na Rua da Frente que margeia o rio (Avenidas Otoniel Dórea, Rio Branco, 
Ivo do Prado e Beira Mar); f) na Orla marítima, salvo nos quiosques construídos pelo Município; g) na 
Praça General Valadão; h) na Praça Teófilo Dantas; i) na Praça Tobias Barreto; j) na Praça da 
Bandeira; k) na Praça Camerino; l) em distância de 15 metros, no entorno dos templos ou das 
unidades de interesse de preservação; m) em distância de 5 metros das esquinas, nos abrigos dos 
transportes coletivos e nas calçadas de largura inferior a 2 metros. 
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Ajustamento de Conduta – TAC, expresso pela Promotoria do Consumidor, que 

permitiu a esses trabalhadores ambulantes/camelôs exercerem suas atividades no 

referido calçadão durante o dia. 

 O comércio ambulante/camelô noturno já fazia parte do cotidiano dos 

consumidores e trabalhadores que passavam pelo calçadão da Rua João Pessoa. 

No entanto, o volume crescente de trabalhadores nesse espaço e, principalmente, a 

ausência de organização, de padronização das barracas e de limite de espaço para 

cada vendedor fez do calçadão um espaço de difícil circulação das pessoas. Isso 

chamou a atenção da mídia, desagradou aos lojistas e, consequente, demandou a 

intervenção do órgão público que gere o espaço urbano, ou seja, a EMSURB. 

O próprio órgão reconheceu que o comércio noturno no calçadão estava 

ganhando proporções imensas porque muitos lojistas colocavam seus próprios 

vendedores no calçadão nesse horário, como forma de manter a concorrência e 

vender seus produtos. Também havia vendedores ambulantes/camelôs que 

comercializavam em outros pontos do centro durante o dia, que eram atraídos para 

o calçadão da Rua Joao Pessoa no período noturno, exatamente pelo movimento 

que existia. A fala do representante da EMSURB expressa essa realidade. 

 

O comércio noturno estava cada vez maior e precisou da intervenção 
do poder público porque já estava existindo consumo de álcool, 
drogas e prostituição naquele local (Coordenador de fiscalização do 
espaço público, EMSURB). 

  

Consequentemente, em 14/09/2011, os ambulantes/camelôs noturnos 

receberam uma notificação da EMSURB proibindo o exercício da atividade naquele 

local, a partir do dia seguinte.  

 

Eu acho que isso aconteceu para limpar o centro. Com certeza a 
CDL reclamou (Representante da Associação). 
 
Saímos do calçadão porque não era organizado. Só foi passar no 
jornal, eles tiraram na hora. Perguntaram se na cidade não tinha 
prefeito. Tinha que ter organização: farda, crachá, hora de entrar e 
sair (Entrevistada nº 08). 

 

Foram três meses sem solução. Os ambulantes/camelôs parados, sem 

comercializar. Muitos desistiram da atividade e buscaram outras ocupações ou ainda 

foram vender em outros pontos da cidade, a exemplo da orla. Tiveram os que 
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insistiam em ficar nas imediações do calçadão, mas eram rapidamente reprimidos 

pelo “rapa” - o agente da EMSURB responsável pela fiscalização e apreensão das 

mercadorias. 

Insatisfeitos e sem trabalho, os ambulantes/camelôs se organizaram e 

criaram uma Associação para representação dos seus anseios. A partir da pressão 

da associação e dos ambulantes/camelôs em geral, em 09/12/2012, a Prefeitura 

Municipal de Aracaju apresentou uma solução. Disponibilizou o espaço da Praça 

General Valadão, próxima ao calçadão, para a realização do que chamou “Feirinha 

de Natal”.  

 

Quando estávamos no calçadão não existia associação e nenhuma 
liderança, mas foi preciso nos organizar. Com a associação é melhor, 
é mais rápido o atendimento dos órgãos (Representante da 

Associação).  
 

Os ambulantes/camelôs puderam, assim, três meses depois, retornar a sua 

atividade. No entanto, o espaço não os agradou, exatamente por não se tratar de um 

local de passagem de consumidores em potencial e, consequentemente, não ser 

bom para vendas. Reivindicaram, assim, outro espaço e, desde então, os 

trabalhadores ambulantes/camelôs que por anos comercializavam no calçadão da 

João Pessoa passaram a ocupar a calçada do antigo Hotel Palace e a área de 

estacionamento de motos que fica ao lado deste. 

São aproximadamente 60 barracas que comercializam os mais diversos tipos 

de produto: acessórios (bolsas, sandálias, relógios, cintos, bijuterias etc), eletrônicos 

(celulares, carregadores, som, pen-drive etc), roupas, alimentos (espetinho, batata-

frita, cachorro-quente, acarajé etc) e bebidas. 

Os ambulantes/camelôs estão autorizados verbalmente a comercializarem 

nesse local (não possuem documentação ou termo de permissão que materialize ou 

lhes dê mais segurança quanto à permanência no local), podem montar suas 

barracas a partir das 17h; ficaram, porém, limitados quanto ao tempo de 

permanência no local, uma vez que às 19h30 eles já estão guardando suas 

mercadorias. A justificativa é de que, por falta de iluminação à noite, fica reduzido o 

número de pessoas que por ali circulam (isso gera situação de risco de roubos 

contra os ambulantes). 
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Já os que comercializam alimentos e bebidas ficam por um período de tempo 

maior. Isso porque além de ocuparem um espaço mais iluminado (uma área de 

passeio do outro lado da rua) também existe uma clientela que permanece no centro 

da cidade até mais tarde – os trabalhadores noturnos das lojas comerciais.  

Durante esse processo de proibição e retomada da atividade muitos 

trabalhadores se dispersaram ou procuraram outras ocupações, porque o novo local 

autorizado não atraiu o interesse de todos que comercializavam no calçadão.  

Em virtude disso, o levantamento realizado pela EMSURB identificou apenas 

64 trabalhadores que migraram para a Praça General Valadão. E foram esses, 

portanto, os “autorizados”, ainda que verbalmente, a montarem suas barracas nas 

calçadas do antigo Hotel Palace.  

A representante da Associação dos Trabalhadores Autônomos, Ambulantes e 

Artesãos do Estado de Sergipe apresenta outra justificativa para a redução do 

número de trabalhadores ambulantes/camelôs nesse espaço. Segundo a mesma, 

técnicos desse órgão foram ao centro da cidade em uma noite de segunda-feira para 

realizar o cadastro dos ambulantes/camelôs. Nesse dia realizaram o cadastro de 64 

trabalhadores que ali se encontravam e não voltaram outros dias para cadastrar os 

demais. Com isso, muitos trabalhadores não tiveram a oportunidade de serem 

cadastrados pelo órgão, já que segunda-feira é um dia considerado “fraco” para 

vendas e muitos deles optam por não irem ao centro.  

Essa “estratégia” da EMSURB deixou muitos trabalhadores fora desse 

levantamento e, consequentemente, sem autorização, ainda que verbal, para 

comercializar nas imediações do Hotel Palace. 

Com isso a Associação dos Trabalhadores Autônomos, Ambulantes e 

Artesãos do Estado de Sergipe começou a associar todos esses trabalhadores, 

mesmo os que não foram cadastrados pela EMSURB, mas que atuavam no 

calçadão. A intenção é representá-los também, de forma que futuramente eles 

sejam autorizados a comercializar no centro da cidade. Dessa forma, a associação 

possui cerca de 150 associados, mas apenas 64 foram “cadastrados” pela 

EMSURB. 

A rotina de um trabalhador ambulante/camelô é permeada por desafios. Para 

iniciar a atividade, ele necessita de um mínimo de capital de giro para a compra de 

mercadoria, a autorização do órgão público para utilizar um espaço urbano, algo que 
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não é fácil, principalmente em decorrência da demanda e da ausência de “pontos” 

disponíveis em locais “bons de venda”, conforme relata um dos entrevistados: 

 

Existe uma máfia na distribuição dos pontos. Recentemente dois 
trabalhadores novatos estão comercializando no calçadão durante o 
dia e os fiscais da EMSURB não estão fazendo nada contra eles 
(Representante da Associação). 

 

Assim, o uso do espaço sem a devida permissão do órgão fiscalizador e/ou 

com a conivência da EMSURB é uma prática recorrente entre os 

ambulantes/camelô, que vivem na incerteza entre resgatar o capital investido e 

garantir o seu sustento e o da sua família.  

 

Trabalhamos muito com a sensação de medo. Medo de perdermos 
o ponto (Representante da Associação). 

 

Na luta cotidiana para garantir seu rendimento os trabalhadores utilizam uma 

série de estratégias para atrair clientes, seja com uma abordagem mais invasiva ou 

com o tom sonoro da sua propaganda.  

 

O vendedor ambulante precisa ter força física e muita criatividade 
para cobrir a maior área possível e convencer o maior número de 
pessoas a comprar suas mercadorias, que, geralmente, podem ser 
encontradas, com muito mais qualidade, em qualquer supermercado 
ou loja de departamento. Por isso é comum que os vendedores 
marquem a sua presença com uma fórmula vocal ou instrumental 
que os identifica, e que constitui a sua propaganda, a sua marca 
(TAVARES, 2004, p.152).     

 

Como o horário “autorizado” para eles comercializarem é muito curto, das 17h 

às 19h30, muitos trabalhadores se arriscam e vão ao centro em outros horários, na 

tentativa de melhorarem suas vendas. Foi assim, portanto, que parte dos 

ambulantes/camelôs noturnos passou a montar suas barracas às 5h da manhã, 

dentro do próprio calçadão da João Pessoa, e ali permanecem até as 7h50, ou seja, 

minutos antes da abertura das lojas comerciais. A intenção é atrair os trabalhadores 

do comércio, de órgãos públicos, de empresas e os consumidores que chegam mais 

cedo ao centro para aguardar a abertura das lojas e agências bancárias.  

Sendo assim, alguns ambulantes/camelôs do centro de Aracaju, vinculados à 

Associação dos Trabalhadores Autônomos, Ambulantes e Artesãos do Estado de 
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Sergipe possuem uma jornada de trabalho muito distinta. Montam as barracas das 

5h às 7h50 da manhã e das 17h às 19h30. Já aos sábados, todos eles ficam a partir 

das 8h e saem por volta das 16h, quando o movimento é encerrado. Os vendedores 

de alimentos e bebidas sempre ultrapassam esse horário. 

Há ainda os trabalhadores ambulantes/camelôs que passam o dia fugindo dos 

fiscais da EMSURB. São aqueles que possuem mercadoria de fácil locomoção, que 

utilizam carrinhos de mão ou que utilizam mochilas. Eles param em determinado 

ponto/esquina e expõem sua mercadoria, saem quando o fiscal do órgão pede para 

se retirar, até localizá-lo novamente em outro ponto do calçadão. 

Atualmente a Associação dos Trabalhadores Autônomos, Ambulantes e 

Artesãos do Estado de Sergipe intermedia o direito à utilização do espaço público. 

Isso também acontece com as demais associações. Os presidentes solicitam a 

definição de “pontos” à EMSURB para outros trabalhadores e, geralmente, 

conseguem. Tal definição é feita em comum acordo com o órgão. Ainda assim, essa 

autorização é somente verbal e, a qualquer momento, seja por reclamação dos 

lojistas, seja por interesse do município em utilizar aquele espaço para outro fim, os 

trabalhadores podem perder o “direito” de comercializar nesse local. 

A impossibilidade de cadastrar e gerar boletos para esses trabalhadores é 

relatada pelo representante da EMSURB: 

 

O cadastramento não é realizado porque os locais escolhidos ou já 
são utilizados ou não são adequados, pois impedem a circulação de 
pessoas, carros, ocupam calçadas, vagas de estacionamento. Não 
dá pra simplesmente autorizar as pessoas montarem suas barracas. 
Precisamos seguir as determinações do Plano Diretor da cidade, do 
Código de Trânsito e dos Termos de Ajustamento de Conduta 
(Coordenador de fiscalização do espaço público, EMSURB). 

 

Ainda que o discurso da autonomia do horário e de ser “o próprio patrão” 

prevaleça entre eles, é perceptível a incerteza e a insegurança quanto ao local onde 

estão comercializando. Por isso, a maior expectativa dos ambulantes/camelôs nesse 

momento é de que o poder público municipal solucione o impasse quanto ao espaço 

que eles devem comercializar, já que o atual foi determinado em caráter provisório, 

mas que já se estende há mais de um ano.  Essa questão aparece nas falas dos 

participantes da pesquisa. 
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Eu espero que melhore a situação da gente... é inseguro. A gente tá 
aqui hoje, amanhã não sabemos. Que arrumassem um ponto fixo. 
Ponto pra gente trabalhar (Entrevistada nº 04). 
 
Que melhore a situação da gente. Está uma negação. Todo dia é 
reunião na EMSURB não resolve nada (Entrevistada nº 12).  
 
Formalizar. Fazer uma feira ou centro de variedades. Se juntasse 
tudo num lugar só seria bem melhor. Tem uma assim em João 
Pessoa, já trabalhei lá também (Entrevistada nº 17). 
 
Que deixe a gente aqui mesmo, já que não podemos voltar para o 
calçadão, que não mexam mais com a gente (Entrevistada nº 20). 

 

 A luta pela permanência no exercício da atividade de ambulante no centro da 

cidade refletiu no apoio político da associação ao candidato a prefeito de Aracaju, 

João Alves Filho, que durante a campanha política prometeu a construção de um 

“camelódromo” para acomodar todos os ambulantes/camelôs do centro da cidade. 

Este candidato, vencedor do processo eleitoral, até o momento não respondeu à 

demanda dos trabalhadores. Na fala dos entrevistados não se observa expectativas 

de que isso possa ocorrer. 

  

Eu quero é que eles parem com a perseguição. Espero coisa boa 
não. Todo dia é uma conversa diferente (Entrevistado nº 07). 
 
Não espero nada. Entra um e sai, entra outro e sai e a vida é essa 
mesma... promessa, promessa... (Entrevistada nº 25). 

 
Hoje a EMSURB fala em criar um camelódromo, com instalação de 
bancos e de serviços como o CEAC. Isso chamaria o público. 
Poderia ser em qualquer lugar (Representante da Associação). 

 

 Todavia, os trabalhadores ambulantes/camelôs permanecem no mesmo local, 

disputam espaço com pedestres, carros e motos, além de ficarem expostos à chuva, 

ao sol e à falta de segurança pública - no período de 30 dias de coleta de dados, 

não foi visto nenhum policial nas imediações de onde é instalada a “feirinha noturna” 

dos trabalhadores ambulantes/camelôs do centro de Aracaju. 

 Em estudo publicado pela OIT no Brasil, Leone (2010) já reconhece a 

ausência de consenso na definição de trabalho informal, mas, afirma que, em geral, 

a expressão se aplica a uma diversidade significativa de trabalhadores que 

enfrentam desvantagens e problemas quando comparados aos trabalhadores com 
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emprego formal e, portanto, são privados de condições básicas ou mínimas de 

trabalho e proteção social. E completa: 

 

Associam-se às atividades informais características como indefinição 
dos locais de trabalho, condições de trabalho que não garantem 
saúde nem segurança, baixos níveis de qualificação e de 
produtividade, rendimentos baixos e irregulares, longas jornadas de 
trabalho, falta de acesso à informação, aos mercados, ao 
financiamento, à formação e à tecnologia. Essa diversidade de 
situações adversas que atinge aos trabalhadores informais induz, 
muitas vezes, ao uso dos conceitos de precariedade, subemprego e 
informalidade como sinônimos. Muitas vezes a associação entre 
informalidade e ilegalidade também está presente nos estudos sobre 
o tema (LEONE, 2010, p. 9). 

 

Sem dúvida, a precariedade do trabalho faz parte do cotidiano desses 

trabalhadores, que, entre outros aspectos, vivenciam a incerteza da renda e do 

medo da não permanência nos locais autorizados. Além disso, possuem uma 

jornada de trabalho bastante peculiar, comercializam suas mercadorias em espaço 

aberto e inadequado, sem segurança pública e iluminação, enfim, em condições 

precárias de instalação do comércio, afetando a própria condição de vida desses 

trabalhadores. 

 

 

4.2.2  Caracterização e situação de trabalho dos ambulantes e camelôs 

no centro de Aracaju  

 

 

Os dados revelam que a maioria dos entrevistados são pessoas físicas 

(93,2%), ou seja, não são cadastrados como microempreendedores nem possuem 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); trabalham para si mesmo (83,3%); 

43,3% estão na atividade há mais de 10 anos e o mesmo percentual está abaixo de 

5 anos. Cumprem, em média, uma jornada de 4h por dia, de segunda-feira até 

sexta-feira, no período noturno, porém aos sábados trabalham 8 hora/dia, já que é 

permitida a comercialização durante o dia.  

Destaque para os trabalhadores, em menor número (16,7%), que trabalham 

acima de 8 horas/diárias. São geralmente do sexo masculino que ficam 

comercializando durante o dia, mesmo sem autorização e passam o dia “fugindo do 



147 

 

rapa”. Conforme fala do entrevistado: “Eu trabalho o dia todo, passo o dia correndo 

dos fiscais, aqui e ali” (Entrevistado nº 07). Além daqueles que montam suas 

barracas nas primeiras horas da manhã e retornam no final da tarde.  

Conforme o IBGE (2012), as horas semanais de trabalho daqueles que estão 

inseridos na informalidade, ao contrário do que se imagina e se propaga, são 

inferiores a dos trabalhadores em relações formais de trabalho. No Brasil, são 42,5 e 

36,5 horas de trabalho, respectivamente. Em Sergipe, esse índice é de 41,9 e 34,5 

horas semanais de trabalho nos segmentos formais e informais, respectivamente. 

Para os dois segmentos, as horas de trabalho do homem são superiores as das 

mulheres. 

 Diante desse resultado, é preciso levar em conta que todas as pesquisas e 

análises realizadas pelo IBGE, no que diz respeito ao trabalho informal, têm como 

referência a tipificação utilizada pela OIT, que compreende dentro da informalidade 

as seguintes categorias: empregados sem carteira de trabalho assinada, incluindo 

os domésticos, os empregadores e conta-própria que não contribuem para 

previdência social, trabalhadores não remunerados e trabalhadores na produção 

para o consumo próprio. 

 E, por isso, não se pode afirmar essa tendência de horas/trabalho entre os 

segmentos dos trabalhadores ambulantes/camelôs, dadas as especificidades dessa 

ocupação. 

A maioria trabalha sozinha (53,3%), mas é significativo o número de 

ambulantes/camelôs que precisam da ajuda de outras pessoas (46,7%). Esses 

“ajudantes” são, na maioria dos casos, pessoas da própria família, como filhos (as), 

esposo (a), o que aponta para uma tendência do trabalho familiar e geralmente sem 

pagamento. Há também, mas em menor proporção, aqueles que recorrem à ajuda 

de terceiros, comumente adolescentes, principalmente aos sábados quando ocorre 

um aumento no movimento e, consequentemente, nas vendas. Nesse caso, utiliza-

se o pagamento em forma de diária. 

 Quanto ao rendimento médio mensal (gráfico 10), é expressiva a quantidade 

de trabalhadores que conseguem auferir uma receita mensal entre um e dois 

salários mínimos (53,3%) e/ou inferior a um salário mínimo (23,3%), ou seja, 76,6% 

possuem rendimento abaixo de dois salários, enquanto os demais (23,4%) possuem 

rendimento entre dois e cinco salários. Observa-se que os maiores rendimentos, 
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quatro a cinco salários (6,7%), são de trabalhadores do sexo masculino e que as 

mulheres são maioria entre os menores rendimentos registrados. 

Observados os dados da PNAD/2011 verifica-se que a média mensal de 

rendimento das pessoas ocupadas no Brasil é R$ 1.473,44 para os homens e R$ 

1.080,01 para as mulheres. Em Sergipe, esses valores correspondem 

respectivamente a R$ 1.035,10 e R$ 869,40.   

Quando analisados os rendimentos dos trabalhadores inseridos na 

informalidade, esses valores caem para R$ 1.021,88 (1,88% do salário vigente), 

homens e, R$ 663,83, (1,22% do salário vigente) mulheres, no Brasil. Já em 

Sergipe, o rendimento na informalidade era, para o mesmo período, de R$ 694,91 

(1,28% do salário vigente) para os homens e R$ 454,83 (0,83% do salário vigente) 

para as mulheres. 

 

Gráfico 8 - Distribuição dos entrevistados por rendimento  
médio mensal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa atividade é responsável pelo principal rendimento dos 

ambulantes/camelôs (93,3%), e para 63,3% dos entrevistados é também a principal 

renda familiar. 

 

 

 
 

23% 

54% 

13% 

3% 
7% 

Rendimento médio mensal 

Inferior a 1 Salário mínino

1|- 2 salários

2|-3 salários

3|-4 salários

4|-5 salários

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração própria. 
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Gráfico 9 - Distribuição dos entrevistados por rendimento médio  
mensal e sexo 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Como se observa no gráfico 11, a maioria das mulheres apresenta 

rendimento inferior a um salário mínimo ou entre um a dois salários, o que 

justificaria, a depender da composição familiar, o recebimento do benefício Bolsa 

Família. É preciso considerar, também, que dos entrevistados, as mulheres são 

maioria da amostra.  

Do total de trabalhadores, 30% (gráfico 12) nunca tiveram emprego, seja ele 

com ou sem carteira de trabalho assinada, muitos desses estão inseridos no 

comércio ambulante/camelô há bastante tempo, muitas vezes, influenciados pela 

família, que também exerce essa atividade. Realidade perceptível na fala dos 

entrevistados: 

 

Trabalho como ambulante há mais de 30 anos. Sempre foi assim, na 
mesma atividade (Entrevistada nº 06). 
 
Trabalho como ambulante desde os 12-13 anos. Minha mãe fazia 
isso em Pernambuco. A vida inteira fiz isso (entrevistada nº 08). 

  

Esse dado justifica o caminho metodológico dessa pesquisa ao buscar 

identificar que o desemprego e a informalidade do trabalho, no caso brasileiro, não 

são fenômenos exclusivamente recentes, reflexos da reestruturação produtiva. 

Antes disso, são fenômenos presentes desde a constituição e a consolidação do 

mercado de trabalho brasileiro. 

Inferior a 1 Salário minino

1|- 2 salários

2|-3 salários

3|-4 salários

4|-5 salários

7% 

23% 

3% 

0 

7% 

17% 

30% 

10% 

3% 

0 

Redimento (média mensal) por sexo 

Feminino Masculino

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração própria. 
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[...] desde a estruturação do mercado de trabalho capitalista no 
Brasil, sempre existiram condições para que houvesse um 
contingente de trabalhadores não-assalariados, por conta própria e 
independentes. A informalidade se constitui, portanto, numa 
característica da sociedade brasileira, desde o início do Estado-
Nação (RIVERO, 2009, p. 68).  

 

  O desemprego e o trabalho informal são, portanto, fenômenos intrínsecos da 

formação social brasileira e não se pode desvinculá-los, tal como já exposto na 

revisão teórica, da lei geral de acumulação do capital, que não absorve toda mão de 

obra disponível e ainda cria condições para sua ampliação. Disso, resulta a 

necessidade de inserção em ocupações precárias e fora do âmbito do 

assalariamento.  

  Os trabalhadores ambulantes/camelôs estão assim incluídos no segmento 

que Pochamann (1999) identificou como “não-organizado”, exatamente pela 

heterogeneidade das ocupações que não assumem características tipicamente 

capitalistas, mas que são dependentes e subordinadas à sua lógica.  

 
Gráfico 10 - Distribuição dos entrevistados por ocupação como 
 empregado 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há também aqueles dentro do percentual de 30%, ou seja, dos que nunca 

foram empregados, que por serem muito jovens ainda não tiveram nenhum 

emprego, seja pela idade não permitida, seja pelos estudos ainda não concluídos. 

Conforme as falas abaixo: 

47% 

13% 

10% 

30% 

Já foi empregado?  

Sim, com carteira assinada

Sim, sem carteira assinada

Sim, com e sem carteira
assinada

Não

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração própria. 
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Nunca trabalhei com carteira assinada, sou de menor (Entrevistado 
nº 28).  

 
Esse é o meu primeiro trabalho, ajudo minha família e ainda não 
terminei meus estudos (Entrevistado nº 29). 

  

Os demais, 70%, já tiveram algum tipo de emprego, com ou sem carteira de 

trabalho assinada. Informaram ter desenvolvido diversas atividades, entre elas se 

destacam: vendedores, domésticas, operários e serviços gerais. Desses, 46,7% já 

trabalharam com carteira assinada, o que significa dizer que possuem filiação no 

INSS e já contribuíram anteriormente na condição de segurado empregado, com 

contribuição compulsória. 

Entretanto, trabalhar com carteira assinada, por si só, não é sinônimo de 

proteção social ou de cobertura previdenciária, isso porque os recolhimentos sociais 

ficam ao encargo da empresa, que em alguns casos não faz o recolhimento devido. 

É a chamada sonegação previdenciária57. Presente na fala da entrevistada: 

 

Já trabalhei como secretária, mas não houve recolhimento nem para 
o FGTS nem para o INSS (Entrevistada nº 05). 

 

Em relação aos motivos do afastamento da atividade laborativa, 35% 

informaram que foram demitidos; com o mesmo percentual aparecem os que 

pediram demissão; e 30% se afastaram por outros motivos, dentre eles se destacam 

a falência da empresa e/ou a contenção de gastos com o pessoal. Veja os relatos: 

 

Fui demitida. A empresa tentando reduzir gastos. Não fui demitida 
sozinha, junto comigo foi umas dez pessoas (Entrevistada nº 04).  
 
Pedi minha demissão.  Porque não aguento trabalhar para os outros. 
Não quero trabalhar pra ninguém de jeito nenhum (Entrevistada nº 
17).  
 
Foi outro motivo. A empresa faliu. Era terceirizada (Entrevistada nº 
19). 

 

                                                           
57

 Segundo estudo divulgado pelo Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional (SINPROFAZ), o 
Brasil deixa de arrecadar até R$ 415 bilhões por ano devido à sonegação de impostos, taxas e 
contribuições, valor que corresponde a cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB). Para compor a 
taxa média de sonegação, o estudo levou em conta a média dos indicadores de evasão dos tributos 
que têm maior relevância para a arrecadação (ICMS, Imposto de Renda e Contribuições 
Previdenciárias). Disponível em www.g1.com. Acesso em 05 de jun. 2013. 
 

http://www.g1.com/
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Um dado que chama atenção é o fato de que 90% dos entrevistados não 

estão procurando emprego e 57% não trocaria a atividade de ambulante/camelô por 

um emprego com carteira assinada, seja pela idade “avançada”, seja pela 

“autonomia” e “liberdade” que a atividade proporciona. Já 30% deles deixariam de 

ser ambulantes/camelôs se tivessem um trabalho com mais segurança, ou seja, uma 

renda fixa e acesso aos direitos trabalhistas. Somente 13% trocariam de atividade 

mediante compensação salarial. Conforme gráficos 13 e 14. 

 

Gráfico 11 - Distribuição dos                         Gráfico 12 - Distribuição dos entrevistados 
entrevistados por procura de emprego         por substituição da ocupação 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Esses dados revelam que a inserção na atividade de ambulante/camelô tem 

deixado de ser uma ocupação provisória, como estratégia de geração de renda em 

momentos de desemprego, para se transformar numa ocupação permanente, de 

substituição ao emprego formal.  Tanto que 43% estão inseridos na atividade há 

mais de dez anos, 37% entre dois e cinco anos, 13% entre seis e nove anos e 7% 

estão inseridos há menos de um ano na ocupação. Conforme gráfico 15. 

 

 

 

 

 

30% 

57% 

13% 

Trocaria essa atividade 
por um emprego com 

carteira assinada? 

Sim

Não

Depende

10% 

90% 

Está procurando 
emprego? 

Sim

Não

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração 
própria. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração 
própria. 
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          Gráfico 13 - Distribuição dos entrevistados por tempo na ocupação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É preciso, entretanto, levar em conta os 30% que nunca ocuparam o mercado 

de trabalho na situação de empregado. Além disso, é perceptível o discurso 

presente em suas falas de “serem patrão de si mesmo”, do trabalho informal se 

apresentar como alternativa de liberdade e autonomia. A seguir algumas dessas 

falas que ilustram bem essa situação. 

 

Ambulantes/ Camelôs que trocariam de atividade 
 
Porque a gente depende de vendas. Tem mês que é devagar e a 
gente não tem dinheiro para pagar as contas (Entrevistada nº 20). 
 
Por causa dos recursos que a carteira assinada traz, mais segurança 
... (Entrevistado nº 28). 
 
Ambulantes/ Camelôs que não trocariam de atividade 
 
Deus me livre. Esse aqui quando eu não quiser abrir não abro, não 
vender, não vendo. Diferente do emprego, todo dia ali... Tem umas 
amigas minhas que eu não entendo... tem muitas formas da pessoa 
trabalhar pra si mesmo. Elas estudaram, gastaram para se formar.. e 
hoje ganham entre 01 e 1 ½  salário, paga aluguel, paga babá. Tem 
delas que fica com 100 reais !!! Trabalho desse jeito não... 
(Entrevistada nº 8) 
 
Apesar de trabalhar hoje com carteira assinada dar muitos 
benefícios, mas aqui é meu próprio, sou eu que mando. Ninguém 
manda em mim (Entrevistada nº 21). 
 
 

7% 

37% 

13% 

43% 

Tempo de trabalho na ocupação 

Até 1 ano

2 |-|5

6|-|9

Acima de 10 anos

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração própria. 
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Ambulantes/ Camelôs que trocariam de atividade dependendo 
das vantagens oferecidas 
 
Peguei pânico de casa de família. Trabalharia em outra atividade que 
não fosse de doméstica, ia ter direito a seguro desemprego... essas 
coisas que a carteira assinada oferece, que eu nem sei dizer direito... 
(Entrevistada nº 26). 
 
Se fosse para ganhar a mesma coisa que hoje (Entrevistado nº 22). 
 
Só se a renda fosse acima de 10 salários, menos não! (Entrevistado 
nº 23). 

 

Ainda que o discurso da “autonomia” e “liberdade” prevaleça, percebe-se na 

fala dos que trocariam a atividade, seja condicionada ou não a melhores 

rendimentos, o desejo por um emprego com carteira assinada, exatamente por 

aquilo que ele pode proporcionar: a segurança de um salário fixo e a proteção 

trabalhista e previdenciária.  

 A precarização do trabalho dos ambulantes/camelôs é uma realidade 

constatada nesse estudo. E por se tratar de um segmento do comércio acompanha 

as mesmas tendências do comércio formal, ou seja, as possibilidades de vendas se 

ampliam conforme o calendário festivo. Isso impõe uma insegurança quanto ao 

rendimento mensal; por isso, para atingi-lo os trabalhadores buscam novas 

estratégias de trabalho, a exemplo da montagem das barracas às 5h da manhã ou 

as negociações permanentes com a EMSURB para ampliar o tempo de exposição 

das mercadorias. 

No entanto, a precarização do trabalho não tem sido apenas uma prerrogativa 

da informalidade. O próprio trabalho formal no Brasil tem sofrido, desde meados da 

década de 1960, período da sua ampliação com a implantação da industrialização 

pesada no país, uma série de consequências, que são ampliadas a partir dos anos 

de 1990, advindas das mudanças do mercado de trabalho e das próprias 

determinações do capital. 

Assim, o trabalho formal tem sido alvo nas últimas décadas da deteriorização 

dos seus salários, da instabilidade dos vínculos empregatícios, do crescimento da 

rotatividade do trabalho, da flexibilidade das relações trabalhistas, da ampliação da 

jornada de trabalho e intensificação da produção, tendo em vista ampliar a massa de 

mais-valia absoluta e relativa, dentre outras imposições do capital no afã da 

reestruturação produtiva. 
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Em se tratando da área comercial, da qual a maioria dos entrevistados 

empregados já foram inseridos observam-se novas estratégias de organização e 

gestão do trabalho. Dentre eles estão: o ganho por produtividade/comissão, o 

estabelecimento de metas e a pressão psicológica para o seu cumprimento e a 

concorrência interna no ambiente de trabalho. Essas mudanças, além de 

estabelecerem uma incerteza quanto ao rendimento, pois impõe ao trabalhador a 

responsabilidade pela composição do seu salário, tem provocado um processo de 

adoecimento entre os trabalhadores, exatamente pela pressão, e muitas vezes 

assédio moral, a que estão submetidos. 

 

Aqui trabalho mais tranquila e o rendimento é maior. Na empresa 
somos muito pressionadas e adoecemos. E o dinheiro que a gente 
ganha não dá nem pra comprar o remédio (Entrevistada nº 24). 

 

   Essa realidade dos trabalhadores comerciários pode estar influenciando na 

decisão dos 57% dos ambulantes/camelôs entrevistados a não optarem pelo 

emprego formal, ainda que ele venha acompanhado de garantias trabalhistas e 

previdenciárias.   

No que diz respeito às mercadorias comercializadas pelos 

ambulantes/camelôs são, em sua maioria (43,3%), acessórios, como: bolsas, cintos, 

sandálias, relógios, bijuterias e óculos; alimentos (23,3%); eletrônicos (20%) e 

roupas (13,3%). 86,6% adquirem os produtos no estado de Sergipe, mesmo sendo 

oriundos da China. Exceção para os trabalhadores que produzem alimentos, para os 

que comercializam roupas, pois geralmente são compradas em Caruaru/PE; no caso 

das sandálias, são adquiridas no estado do Ceará. Há ainda situações em que o 

próprio ambulante/camelô fabrica seu produto, a exemplo dos lanches e no caso de 

um sapateiro que fabrica parte das sandálias que comercializa.   

Segundo os trabalhadores, não há vantagens em se deslocar de Sergipe para 

comprar suas mercadorias, já que o custo da viagem é alto e só compensaria se 

adquiridos em grande quantidade, dependendo para isso de investimento em capital 

de giro, o que está fora do alcance de muitos deles. Convém pontuar que correm o 

risco de terem as mercadorias apreendidas pela polícia federal, dada a ausência de 

notas fiscais das mesmas.  

Sobre a presença dos revendedores chineses atualmente instalados na 

cidade, uma entrevistada falou: “O comércio dos chineses derrubaram muito os 
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ambulantes. Facilitaram o acesso a compra, mas reduziu o percentual de lucro” 

(Entrevistada nº 01). 

Chama atenção o fato de que 73% já trabalharam informalmente em outra 

atividade (22 trabalhadores), sendo que deste percentual 68% trabalharam em 

atividades relacionadas ao comércio, sempre na condição de vendedores, seja de 

rua, de porta em porta ou em mercearias. As demais atividades citadas foram 

trabalho doméstico (23%), ajudante de cozinha e técnico em informática (9%). 

Conforme gráfico 16. 

 
 Gráfico 14 - Distribuição dos entrevistados por trabalho informal em  
 outra atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos motivos que levaram o ingresso na informalidade (gráfico 17), 

o mais citado foi o desemprego (53,3%), seguido da influência familiar (46,7%), 

busca de melhores rendimentos (33,3%), complementação de renda (33,3%), baixa 

escolaridade (26,6%), ausência de experiência profissional (23,3%) e outros motivos 

(10%). Entre os outros motivos estão a idade avançada e o fato de nunca terem se 

inserido em relações formais de trabalho.  Cabe informar que esse questionamento 

admitia mais de uma resposta e a tabulação foi feita por frequência da alternativa.  

 

 

 

 

73% 

27% 

Trabalho informal em outra atividade 

Sim

Não

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração própria. 
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  Gráfico 15 - Motivos que levaram o ingresso na informalidade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  Note-se, na fala dos entrevistados, os motivos determinantes para inserção na 

atividade de ambulante/camelô. 

  

Em nunca procurei emprego. A minha família toda trabalha nesse 
ramo. Não me vejo num emprego. O negócio é botar na mão e 
vender (Entrevistada nº 08). 
 
Queria ter meu próprio negócio (Entrevistado nº 09). 
 
Aqui eu ganho mais (Entrevistada nº 24). 
 
Foi o único jeito que achei para viver e cuidar dos filhos quando fiquei 
sem trabalho (Entrevistada 26). 
 
Se eu tivesse estudo eu tava procurando outra coisa (Entrevistada nº 
30). 

 

 O desemprego, fenômeno estrutural do modo de produção capitalista, é o 

mais citado como determinante da atividade. Sergipe acumula uma taxa de 

desemprego de 10,2% da sua PEA, enquanto Aracaju apresenta um índice de 

10,8%, ambos acima da média nacional que é de 7,6% (IBGE, 2010). Assim, para os 

desempregados ou subempregados a atividade de ambulante/camelô aparece como 

alternativa de geração de renda para o trabalhador e sua família. 

 Ainda que o acesso à informalidade se manifeste, para alguns dos 

entrevistados, como uma “opção espontânea” não dá para desvinculá-lo das 

estratégias do capital. 

Desemprego

Influência Familiar

Busca de melhores rendimentos

Complementação de renda

Baixa escolaridade

Ausência de experiência profissional

Outros motivos

53,3% 

46,7% 

33,3% 

33,3% 

26,7% 

26,3% 

10% 

Motivos que levaram o ingresso na 
informalidade 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração própria. 
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Tavares (2004, p. 36) faz referência à obra de Salama e Valier (1997), na qual 

afirmam que o segmento dos ambulantes, do pequeno comércio que trabalha por 

conta própria “é a última etapa antes da criminalização, constitui de certa forma uma 

válvula de escape, uma última possibilidade de sobrevivência”. Ainda assim, a 

autora afirma que mesmo com “características pouco nobres, a atividade se 

expande de forma integrada e subordinada à produção capitalista”. 

 

Os artifícios à disposição da acumulação flexível possibilitam um 
exército de trabalhadores sem nome, sem rostos, sem registros e, 
consequentemente, sem necessidade de proteção social (TAVARES, 
2004, p. 129). 

 

Mas há que se frisar a importância da influência familiar como determinante 

para a ocupação dos ambulantes/camelôs entrevistados. A atividade comercial seja 

na formalidade ou informalidade é, geralmente, uma atividade familiar, determinada 

pelo uso da mão de obra, remunerada ou não, de seus membros. Muitas vezes são 

atividades preservadas pelas gerações seguintes, que adquirem experiência no 

ambiente comercial, estabelecendo entre os membros da família o “tino para as 

vendas”. 

Dessa forma, trabalhadores ambulantes/camelôs inseridos na atividade há 

mais tempo acabam por determinar a inserção de filhos e outros parentes na mesma 

atividade; seja por não conseguirem inserção na formalidade, seja por opção em 

acompanhar o “ramo” da família.  

A complementação de renda e a busca por melhores rendimentos ocupam, 

conjuntamente, a terceira posição que determinou o ingresso desses trabalhadores 

na atividade de ambulante/camelô, seguida da baixa escolaridade e ausência de 

experiência profissional.  

Nota-se assim que o tão propagado discurso da qualificação profissional 

como determinante para o desemprego não foi relevante para a inserção nessa 

atividade, tanto que eles ultrapassam, como já exposto, a média nacional de anos de 

estudo para este segmento.  

Percebe-se nos dados apresentados as especificidades do trabalho dos 

ambulantes/ camelôs que atuam à noite e aos sábados no centro de Aracaju. Apesar 

de identificados pelos institutos de pesquisa como trabalhadores por conta-própria 

sem relação formal de trabalho, não dá para estudar a natureza da ocupação de 
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forma tão generalizada, haja vista que entre os conta-própria encontram-se os 

profissionais liberais, os empregadores, dentre outros. 

Mas é, sem dúvida, uma ocupação em plena expansão, determinada pelos 

ditames do capital, que vem acompanhada, também, de difíceis e condições 

degradantes de trabalho. Para Tavares (2004, p. 152),  

 

A ocupação do vendedor ambulante é considerada, na escala das 
atividades precárias, como uma das mais degradantes. Há quem 
diga, até, que é o último degrau para se chegar ao que alguns 
chamam de economia subterrânea, que envolve o tráfico de drogas e 
outros crimes. 

 

 São ocupações, portanto, que se multiplicam nos dias atuais e que 

“empurram” milhares de trabalhadores para a ilegalidade, invisibilidade, para a 

fragmentação da classe e para a desproteção trabalhista e previdenciária.  

 Compreender sua natureza e especificidades é, portanto, necessário e 

pertinente para possibilitar o desvelar da realidade concreta em sua essência que é 

escamoteada pela sua aparência fenomênica. 

 

 

4.3  Cobertura previdenciária na informalidade: o (não) acesso dos  

trabalhadores ambulantes/camelôs do centro de Aracaju 

 

 

A política previdenciária brasileira apresenta uma trajetória ao longo dos 

últimos 90 anos e, como já tratado nesse trabalho, foi uma política pensada e 

formulada a partir das demandas e interesses do trabalho regulamentado e 

protegido pelas leis trabalhistas - o chamado trabalho formal ou com carteira de 

trabalho assinada. 

Mesmo com a garantia legal de filiação de outras categorias ao sistema 

previdenciário, a exemplo dos trabalhadores ambulantes/ camelôs, esse acesso 

ainda acontece de forma limitada, face a uma série de fatores que envolvem a 

filiação, a contribuição, a forma de gestão e as distorções existentes no sistema em 

relação aos benefícios previdenciários e tipos de segurados. 

Nesta seção, serão apresentados os resultados da pesquisa no que diz 

respeito à cobertura previdenciária dos trabalhadores ambulantes/camelôs de 
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10% 

90% 

Contribuição para o INSS 

Sim

Não

Aracaju, os motivos para (não) contribuição e a (não) adesão às novas estratégias 

do Estado para “formalizar” a informalidade.  

 

 

4.3.1   A cobertura previdenciária dos trabalhadores ambulantes/ 

camelôs do centro de Aracaju/Se 

 

 

Os dados da pesquisa indicam que 90% dos entrevistados não contribuem 

para a previdência social. Apenas 10% realizam recolhimento para o Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS). Ressalte-se que os 10% de contribuintes são do 

sexo feminino; duas delas realizam contribuições há menos de cinco anos e apenas 

uma acima de vinte anos. 

 
Gráfico 16 - Distribuição dos entrevistados por contribuição para o INSS 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

Entre os 90% dos entrevistados que não contribuem para o INSS, 52% já 

contribuíram anteriormente, a maioria deles mediante o vínculo em empregos com 

carteira de trabalho assinada. No entanto, 48% nunca se filiaram ou foram 

segurados da política previdenciária brasileira. 

 Esse número de trabalhadores que nunca contribuíram coincide exatamente 

com os trabalhadores que também nunca foram empregados ou que já foram, mas 

sem carteira de trabalho assinada. Percebe-se dessa forma como, historicamente, a 

contribuição previdenciária é dependente da relação de trabalho formal. 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração própria. 
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 Entretanto, ainda que a legislação previdenciária tenha possibilitado a filiação 

do trabalhador autônomo desde a década de 1970, a adesão ao sistema não tem 

sido uma prática do trabalhador ambulante/camelô e nem de outras ocupações 

identificadas na informalidade do trabalho, conforme tabela 05.  

 

Tabela 5 - Pessoas de 10 anos, ou mais, ocupadas na semana de referência, 
categoria da ocupação e contribuição para o INSS, 2010 

Ocupação e 

contribuição 

previdenciária 

Pessoas de 10 anos ou mais, ocupadas na semana de 
referência, categoria da ocupação e contribuição para o 

INSS, 2010 (absoluto e percentual) 

 

Brasil Sergipe Aracaju 

Empregados – sem 
carteira de trabalho 
assinada 

17.418.119 100 201.532 100 41.646 100 

Empregados – sem 
carteira de trabalho 
assinada - contribuintes 
da previdência 

2.389.436 13,72 21.770 10,8 6.184 14,85 

Empregados – sem 
carteira de trabalho 
assinada - não 
contribuintes da 
previdência 

15.028.683 86,28 179.761 89,2 35.463 85,15 

Conta própria 
18.529.011 100 201.681 100 49.521 100 

Conta própria - 
contribuintes da 
previdência 

4.781.986 25,81 26.784 13,28 11.225 22,67 

Conta própria – não 
contribuintes da 
previdência 

13.747.025 74,19 174.897 86,72 38.295 77,33 

Fonte: Censo Demográfico de 2010 (IBGE). Elaboração própria. 

 

 No Brasil, a desproteção previdenciária atinge 86,28% dos empregados sem 

carteira de trabalho assinada. 89,2% em Sergipe e 85,15% em Aracaju. 

 Na ocupação como conta própria não contribuinte para a previdência, na qual 

se encontram os ambulantes/camelôs, a desproteção previdenciária alcança 74,19% 

desse segmento no Brasil, 86,72% em Sergipe e 77,33% em Aracaju. 

 Nota-se com esses dados, que a desproteção previdenciária tem maior 

incidência entre os empregados sem carteira assinada que entre os trabalhadores 

por conta própria. Isso pode ser explicado pela diversidade de categorias 
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profissionais inseridas nessa classificação. 

Um autor que escreve sobre essa categoria é José Reginaldo Prandi, em seu 

livro “O trabalhador por conta própria sob o capital” (1978). Para esse autor,  

 

Como categoria, o “conta própria” reúne grande diversidade de 
trabalhadores para os quais o desempenho de tarefas, no âmbito da 
divisão social do trabalho, depende, quase que exclusivamente do 
dispêndio da força de trabalho própria - a que se alia, muitas vezes, o 
uso da força de trabalho de membros da família -, necessitando de 
baixa ou quase nula capitalização. São os artesãos, os pequenos 
vendedores, notadamente os ambulantes, os ocupados em serviços 
de reparação e pequenos consertos, os prestadores de serviços 
pessoais e muitos outros conhecidos da paisagem das cidades 
brasileiras, pequenas e grandes (PRANDI, 1978, p. 25). 

 

Ainda para esse autor, o trabalhador por conta própria possui, de modo geral, 

baixa qualificação e baixos rendimentos, mas, há também aqueles “bem sucedidos 

economicamente”, a exemplo dos “profissionais liberais e os técnicos não 

submetidos a assalariamento” (PRANDI, 1978, p. 25). 

Os trabalhadores ambulantes/camelôs estão inseridos, portanto, numa 

classificação mais ampla, que é a dos trabalhadores por conta própria, segundo 

metodologia utilizada pela OIT e IBGE, que engloba um número significativo de 

profissões/ocupações.  

De acordo com o IBGE (2010), a cobertura previdenciária dos trabalhadores 

inseridos na ocupação por conta própria em Aracaju é de 22,67%, enquanto que 

77,33% não realizam contribuição previdenciária conforme dados da tabela 05.  

 De acordo com Holzmann (2013, p. 122), o trabalhador por conta própria está 

“entre as categorias mais vulneráveis à precarização no contexto contemporâneo, 

em virtude da exclusão do acesso às proteções derivadas do estatuto do 

assalariado”. 

A possibilidade de contribuição previdenciária é permitida legalmente para o 

trabalhador ambulante/camelô. A partir da década de 1970, a política previdenciária 

brasileira passou a incluir os trabalhadores autônomos e ambulantes na categoria de 

segurado empregado obrigatório, ou seja, a atividade de trabalho, desde que 

remunerada, incidia na obrigatoriedade em realizar as contribuições para 

previdência social. 
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Essa obrigatoriedade ainda é prevista nos dias atuais e não é mais exclusiva 

aos autônomos e ambulantes. Hoje, qualquer trabalhador, independente da 

ocupação ou da vinculação ao trabalho formal, deve realizar, em atenção ao 

princípio da obrigatoriedade, as devidas contribuições para o sistema previdenciário 

brasileiro. No caso dos ambulantes/camelôs essa contribuição deve ser realizada na 

condição de segurado contribuinte individual. É a exigência que a política faz para 

que se cumpra o princípio da universalidade do atendimento. 

Entretanto, a previdência social não avançou em direção à construção de 

estratégias e/ou instrumentos que estabelecessem uma contribuição compulsória, tal 

como acontece com os segurados empregados a partir da vinculação à legislação 

trabalhista. 

Assim, o segurando contribuinte individual precisa se dirigir a uma agência da 

previdência social, declarar espontaneamente58 sua ocupação e o rendimento do 

trabalho, sobre o qual incidirá a contribuição previdenciária.  

 Em entrevista realizada com uma técnica do INSS foi declarado que o órgão 

não possui poder fiscalizatório e nem de cobrança da obrigatoriedade da 

contribuição do contribuinte individual e, consequentemente, do trabalhador 

ambulante/camelô, pois esta deve ser autodeclaratória. Veja a fala da entrevistada: 

 

O contribuinte individual faz uma declaração verbal que eles nos 
informa e começa a contribuir, aí sim eles terão direitos aos 
benefícios, aos seus direitos a partir da inscrição, mas, a nós apenas 
cabe o trabalho de orientar, através do Programa de Educação 
Previdenciária, a gente vai e leva as informações, a gente conversa, 
faz a abordagem no sentido de mostrar os seus direitos perante à 
previdência social, fazemos o trabalho de sensibilização, mas não de 
cobrança [...] A instituição INSS não tem responsabilidade da 
fiscalização do trabalhador ambulante. A previdência social não 
possui esse mérito fiscalizador para o contribuinte individual, isso é 
mais responsabilidade do Ministério de Trabalho, Vigilância Sanitária 
e outros órgãos para fazer essa abordagem, mas não a previdência 
(Representante do INSS). 

 

 

 

                                                           
58

 Com exceção de algumas categorias, que em respeito a outras legislações são obrigadas a 
filiarem-se ao INSS como contribuinte individual sob o risco de não exercerem a atividade, exemplo 
desses segurados são os taxistas e motoristas de passageiros equiparados.  
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Para a representante deste órgão, não há uma atuação direta e específica do 

Programa de Educação Previdenciária (PEP)59 com os ambulantes/camelôs do 

centro da cidade. O que se tem é um trabalho pontual com os ambulantes das feiras 

de bairro e do mercado central de Aracaju, juntamente com os vendedores, os 

verdureiros, dentre outros. Nessas ocasiões, é realizado um trabalho “corpo a corpo” 

de orientação, socialização e informação acerca dos seus direitos previdenciários.   

 Nesse sentido, a própria natureza da ocupação de ambulantes/camelôs como 

segmento da informalidade do trabalho, já é uma indicação para a não contribuição 

previdenciária, uma vez que, diferente de outras categorias, não possuem 

instrumento legal de contribuição compulsória. Além disso, não há uma ação direta 

de sensibilização e orientação do INSS com esse segmento em específico, levando-

os a não contribuição. Além disso, também é influenciada pelos fatores 

determinantes expostos abaixo. 

 

 

4.3.2  Fatores determinantes para (não) contribuição previdenciária 

 

 

Os motivos que levaram à contribuição previdenciária dos 10% dos 

entrevistados foram a preocupação em adoecer e a possibilidade de possuir uma 

renda na velhice, conforme relato da entrevistada. 

 

Quando a pessoa chegar nos 60 anos e não tem salário vai viver de 
que? Depender dos outros? É melhor ter o seu... contribuir para ter 
o seu direito, seu próprio dinheiro. Tem gente que paga com pena, 
pois eu pago com alegria (Entrevistada nº 25).  

 

As trabalhadoras ambulantes/camelôs que contribuem para a previdência 

apresentam as seguintes características: são mulheres que possuem entre 37 e 49 

anos; uma possui ensino superior completo, outra, ensino médio completo e a 

terceira, ensino fundamental I, incompleto. Nenhuma delas é cadastrada como 

microempreendedora individual; duas trabalham para si mesmas e uma trabalha 

                                                           
59

 O Programa de Educação Previdenciária desenvolve ações de informação e conscientização sobre 
direitos e deveres previdenciários, com a finalidade de ampliar a cobertura previdenciária por meio da 
inclusão e permanência dos trabalhadores brasileiros nos regimes de previdência.  
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para o irmão. Duas delas estão nessa ocupação há mais de dez anos e outra entre 

dois e três anos. Seus rendimentos são inferiores a dois salários mínimos, com 

destaque para uma, que possui rendimento inferior a um salário mínimo. Todas elas 

já foram empregadas com carteira de trabalho assinada e, portanto, já possuíram 

vínculo com o INSS.  

Diante dessas características, percebe-se um perfil bastante similar entre 

duas das contribuintes para o INSS, em termos da idade, da escolaridade, do tempo 

de ocupação e do rendimento, aspectos que em certa medida determinam a 

contribuição previdenciária. Elas foram motivadas a contribuir pensando na garantia 

de uma renda na velhice. 

 

Aposentadoria na velhice é o que vale a pena. Mas se precisar 
antes é difícil conseguir (Entrevistada nº 01).  

 

Já a terceira contribuinte, possui um perfil atípico das características que 

geralmente determinam a filiação previdenciária. É a mais nova entre elas, a mais 

recente na atividade, a que possui menor escolaridade e menor rendimento e a que 

não trabalha para si mesma. No caso dessa contribuinte, a motivação para 

contribuição teve outro sentido. Ela sofre de diabetes tipo A, doença que já afetou e 

vitimou outros membros da sua família. Por isso tem receio de comprometer sua 

visão, sua capacidade de trabalho e, ainda, de deixar os filhos desamparados. 

 

É uma despesa a mais no mês e pesa ... mas se eu parar de 
trabalhar quem vai me socorrer? Eu até queria um emprego com 
carteira assinada, mas não passo no exame de admissão por causa 
da minha diabetes avançada... eu uso é duas insulinas por dia 
(Entrevistada nº 30). 

 

Entre os não contribuintes, as justificativas apresentadas para não filiação e 

contribuição para o INSS podem ser vistas no gráfico 19. 
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Gráfico 17 - Justificativas para a não contribuição previdenciária 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se nos dados que 8% dos entrevistados justificaram que não 

contribuem porque não desejam; 15% porque acham que está cedo; 15% por falta 

de interesse; 18% por ausência de conhecimento sobre a política; 33% informaram 

que não podiam pagar e 11% alegaram outros motivos para a não contribuição para 

o INSS.  

  Nas justificativas apresentadas pelos entrevistados, uma série de fatores 

implica na não filiação dos ambulantes/camelôs ao sistema previdenciário. Entre os 

mais jovens é comum a justificativa do tempo: “acho que está cedo”. Afinal, a 

aposentadoria, benefício mais conhecido e requerido da previdência social só é 

alcançada numa idade avançada. Mesmo que outros benefícios possam ser 

acessados ao longo da vida laborativa (salário maternidade, auxílio doença, auxílio 

reclusão e mesmo a pensão por morte), não são suficientes para atrair o interesse 

do trabalhador ambulante/camelô. Esse não é um aspecto perceptível apenas entre 

os mais jovens. As demais faixas etárias também demonstram maior interesse e 

preocupação, com o passar dos anos, com o benefício da aposentadoria. Como 

pode ser visualizado nas falas a seguir. 

  

Porque demora pra se aposentar ... são muitos anos pagando 
(Entrevistado nº 27). 
 
Nunca me interessei. Agora que estou chegando na velhice estou 
preocupada com isso (Entrevistada nº 06). 

Não pode pagar

Ausência de conhecimento

Acha que está cedo

Falta de interesse

Porque não quer

Outros motivos

Não acha importante

33% 

18% 

15% 

15% 

8% 

11% 

0 

Por que não contribui 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração própria. 

 



167 

 

 

  Os que não contribuem “porque não quer” demonstraram conhecimento sobre 

a política, os serviços e benefícios ofertados. A opção pela não contribuição é 

consciente e permeada por desconfiança e insegurança com o sistema 

previdenciário brasileiro. 

 

Eu sei poupar dinheiro. Não preciso de ninguém para poupar por 
mim ... [...] (Entrevistado nº 23). 
 
 

  Já a “ausência de conhecimento” sobre os aspectos da contribuição 

previdenciária foi perceptível nas respostas “não sabia que precisava”, “não tenho 

informação” e/ou “porque não trabalho com carteira assinada”. Percebe-se assim, 

uma falta de informação sobre a previdência social no que diz respeito à 

possibilidade de contribuição tendo em vista o acesso aos benefícios e serviços.  

 
 

Eu já sou pensionista acho que não posso pagar. E eu vou poder 
me aposentar é, se já recebo do INSS? (Entrevistada nº 04). 

 
 
  O percentual dos que “não pode pagar” é bastante relevante: 33%. Se 

comparado ao rendimento declarado, 67% possuem rendimento médio mensal entre 

um e dois salários mínimos, enquanto que 33% possuem rendimento inferior a um 

salário mensal. Na tentativa de analisar as despesas familiares que comprometem o 

rendimento, observou-se que 45% moram em casas alugadas, o mesmo percentual 

em casa própria e 10% desse universo em casa cedida. Essas famílias possuem 

ainda uma média de 3,2 pessoas que sobrevivem desse rendimento. As pesquisas 

apontam para a tendência de que a contribuição previdenciária tem relação direta 

com o rendimento e com a ocupação. A última, muitas vezes, determinada pelo 

sexo, escolaridade, idade, etnia e, claro, pelo desemprego estrutural.  

  Segundo pesquisa do IBGE (2008)60, verificou-se, para o conjunto das seis 

regiões metropolitanas em março de 2008, que o rendimento dos trabalhadores que 

contribuíam para a previdência foi estimado em R$ 1.920,80. Para os trabalhadores 

que não contribuíam o rendimento foi estimado em R$ 776,40.  

                                                           
60 Trabalhadores por Conta Própria: Perfil e Destaques, IBGE, março de 2008. 
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 Em termos de valores, a contribuição para o INSS é calculada, no caso do 

contribuinte individual, de acordo com o valor declarado como rendimento do 

trabalho, não podendo servir de base de cálculo valores inferiores a um salário 

mínimo61 ou superiores ao teto previdenciário62. O que altera, a depender do tipo de 

segurado ou de aprovação de legislação específica, é a alíquota que serve de 

cálculo para o salário-de-contribuição.  

Atualmente essas alíquotas são, para o contribuinte individual, de 5%, 11% ou 

20% do rendimento declarado, respeitados os critérios descritos acima. Se tomado 

como base o salário mínimo vigente (R$ 678,00), esses percentuais se transformam 

nos seguintes valores de contribuição: R$ 33,90; R$ 74,58 e R$ 135,60 - 

respectivamente. O que vai distinguir entre esses três valores pagos é o acesso a 

um tipo de benefício previdenciário – a aposentadoria por tempo de contribuição; 

acessível apenas para quem contribui com o percentual de 20%. 

O percentual de 5% (R$ 33,90) só é permitido para o trabalhador 

ambulante/camelô se o mesmo estiver cadastrado como microempreendedor 

individual, acrescido do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

e Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS), se for o caso. Como a 

pesquisa revelou que nenhum dos trabalhadores entrevistados está inserido nessa 

categoria, o valor mínimo para contribuição seria de R$ 74,58 mensais e, portanto, 

inacessível para alguns trabalhadores, conforme revelam as falas a seguir: 

   

Falta de condição mesmo. Tô esperando a vida melhorar 
(Entrevistada nº 26).  
 
Achava caro. O dinheiro nunca dava. Tem água, luz, comida para 
pagar... aí parei (Entrevistada nº 03). 

 

Conforme Silva (2012, p. 362): 

 

[...] o modelo atual de previdência é excludente e legitima as 
desigualdades sociais. Recepciona preponderantemente os que 
possuem maior renda e escolaridade mais elevada. Os que são 

                                                           
61

 Esse cálculo de contribuição leva em conta o que diz o Art. 201, § 2º em que “Nenhum benefício 
que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal 
inferior ao salário mínimo”. Logo, essa também é a menor base de renda para o cálculo da 
contribuição. O salário mínimo vigente é de R$ 678,00. 
62

 O teto previdenciário é o limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência 
social devendo “ser reajustado de forma a preservar, em caráter permanente, seu valor real, 
atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social” 
(BRASIL [EC. nº 20], 1998, art. 14). Em 2013 o teto previdenciário é de R$ 4.159,00.  
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vítimas das políticas sociais de emprego, sustentadas na 
rotatividade, e de baixos rendimentos [...] ficam à margem dessa 
proteção. 

 

 Chama atenção o percentual dos entrevistados que responderam “falta de 

interesse”, acompanhado de “preguiça” para resolver “esses assuntos” relacionados 

à contribuição para o INSS.  

 
Já me interessei, mas tenho preguiça de sair para resolver essas 
coisas (Entrevistada nº 12). 
 
Sei lá. Falta de vergonha (Entrevistada nº 17). 
  
Falta de interesse. Relaxamento (Entrevistada nº 21). 

 

Percebe-se na fala dos entrevistados a ausência de tempo ou mesmo de 

estímulo para irem até as agências de previdência social e realizarem sua filiação 

tendo em vista a contribuição mensal. Na fala de um deles também é expresso que: 

 

Falta a pessoa vir atrás de mim. Eu não tenho tempo de ir lá. Sou 
meio preguiçoso pra essas coisas, mas se chegasse aqui e agora e 
dissesse vamos fazer, fazia na hora... (Entrevistado nº 07).  

  

No entanto, conforme entrevista realizada com o técnico do INSS foi 

explicado que o Programa de Educação Previdenciária só vai a lugares mediante 

solicitação de uma representação institucional ou de liderança de um grupo. Segue o 

relato: 

 

Nós já fomos a presídios, a prostíbulos, a diversas associações. Mas 
é necessário que a gente veja primeiro a aceitação do público. É 
preciso que tenha um grupo organizado que nos solicite ir até lá [...] 
Então chegam até nós e nos solicita. Aí nós podemos ir até lá, como 
a gente também pode criar um projeto... agora veja bem o que 
acontece: pra trabalhar com um projeto assim direcionado é preciso 
ter um grupo de pessoas trabalhando, pra fazer essa cobertura. E 
infelizmente com o atendimento nas agencias da previdência, onde 
os servidores são monitorados, tem a avaliação de desempenho, o 
tempo, indicadores de desempenho, tudo isso leva um certo estresse 
no atendimento e não deixa com que as pessoas que estão 
atendendo ao público vão trabalhar conosco nas ruas aí eu acabo 
ficando só, formando um grupo de pessoas somente para ação e não 
para pesquisa (Representante do INSS).  
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Nota-se assim, a limitação do INSS na abordagem de possíveis contribuintes 

para a previdência social, dada pelo número insuficiente de técnicos disponíveis 

para atuar com essa atribuição. Por isso que a equipe do PEP só consegue realizar 

atividades previamente solicitadas e agendadas. O quadro limitado de funcionários 

do INSS é reflexo de um conjunto de estratégias que começou ainda na década de 

1990, com a adoção do ideário neoliberal, mediante a Reforma Administrativa63, nas 

estruturas do governo federal, que impôs, desde então, um “enxugamento” do 

quadro efetivo de vários órgãos federais, dentre eles, a Previdência Social. 

Entre os “outros motivos”, as justificativas apresentadas foram: o desestímulo, 

tempo de contribuição suficiente para aposentadoria e o fato de estar recebendo 

seguro desemprego. 

 

Fiquei desestimulada depois que eu vi uma amiga passar por muita 
burocracia e nem conseguir o benefício (Entrevistada nº 06). 

   

Exemplo da burocracia e dificuldade de acessar os benefícios previdenciários 

é vivenciado pelo trabalhador ambulante e participante da pesquisa, Sr. João64. 63 

anos, vendedor de bebidas no centro de Aracaju há 13 anos, contribuinte do INSS 

como segurado empregado há mais de 35 anos, luta há três anos para conseguir se 

aposentar por tempo de contribuição.  

 

Não tenho interesse em continuar contribuindo. Já tenho tempo 
suficiente de contribuição. Tem três anos que tento me aposentar, 
mas não consigo. Isso porque houve uma rasura na carteira de 
trabalho que comprometeu três anos de contribuição. Já passei por 
três advogados, já fui na ouvidoria, já paguei os atrasados e a 
diferença que eles disseram que eu devia... mas até agora nada 
(Entrevistado nº 09). 

 

  A busca pela garantia do direito social via poder judiciário tem se tornado 

cada vez mais recorrente no Brasil. A esse fenômeno dá-se o nome de judicialização 

do direito, ou seja, “A judicialização das políticas públicas pode ser entendida como 

o aumento desmensurado de ações judiciais movidas por cidadãos que cobram o 

direito à proteção social” (SIERRA, 2011, p. 257). 

                                                           
63

 Realizada pela Emenda Constitucional Nº 19, de 04 de Junho de 1998 que “Modifica o regime e 
dispõe sobre princípios da administração pública, servidores e agentes políticos, controle de 
despesas e finanças públicas e custeio de atividade a cargo do distrito federal e dá outras 
providências”. 
64

 Nome fictício para preservar a identidade do trabalhador.   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2019-1998?OpenDocument
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  Segundo a autora, esse processo teve início a partir da Constituição Federal 

de 1988, que garantiu os direitos fundamentais e atribuiu ao poder judiciário o papel 

de interpretação da constitucionalidade.    

  Dessa forma, os reflexos da desresponsabilização estatal em relação às 

políticas sociais no cenário de ajuste neoliberal têm levado ao crescimento de 

inúmeros processos na justiça, que cobram posicionamento em relação à garantia 

de acesso aos direitos sociais, dentre eles a previdência social.  

  Em relação à entrevistada que justificou a não contribuição para previdência 

social em decorrência do seguro-desemprego que estava recebendo, Tavares (2004 

apud Camargo, 1996) afirma que há na legislação brasileira, incentivos para 

propagação do trabalho informal: por exemplo, FGTS e seguro desemprego. 

Quando a economia está em crescimento amplia-se no trabalhador o desejo de 

demissão. O seguro-desemprego estimula contratos informais porque o trabalhador 

não tem desejo de assinar a carteira de trabalho enquanto está recebendo as 

parcelas do benefício. O mesmo ocorre com o empregador, que se beneficia por até 

cinco meses da força de trabalho disponível sem o cumprimento dos custos 

trabalhistas e previdenciários. Já o FGTS “premia” o trabalhador na ocasião da 

demissão, estimulando assim, os contratos de curta duração.  

  A pertinência dessa análise é constatada pelo crescente gasto com o seguro-

desemprego no país, como publicado recentemente65. 

  Nos seis primeiros meses de 2013 já foram pagos R$ 14,4 bilhões do 

benefício, valor superior a R$ 846 milhões para o mesmo período de 2012 e também 

superior em R$ 20,9 milhões do aplicado em 2011. Entre 2001 e 2012 houve um 

crescimento de 35,2% do valor pago em prestações do seguro. O montante de R$ 

18,2 bilhões cresceu para R$ 28 bilhões.   

  Tal crescimento é justificado, apesar da redução das taxas de desemprego 

nos últimos anos, pelo aumento do valor do salário mínimo e pela grande 

rotatividade dos empregos formais, ou seja, a expansão do emprego formal nos 

últimos anos no Brasil tem se dado à custa de ocupações de curta duração, 

expressão da precariedade e flexibilidade do trabalho no País.   

  Ainda no que diz respeito aos trabalhadores ambulantes/camelôs 

entrevistados, a desproteção previdenciária se agrava quando se percebe que a não 

                                                           
65

 Dados disponíveis em www.contasabertas.com.br. Acesso em 06 de set. 2013.  

http://www.contasabertas.com.br/
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contribuição não se dá pelo fato de já serem beneficiários do INSS. Tanto que 

apenas dois deles (7%) já possuem benefícios da previdência social, enquanto que 

93% não são beneficiários. Um é pensionista e outro recebe o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC), conforme o Gráfico 20. Esse último, apesar de 

operacionalizado pelo INSS é na verdade um benefício assistencial, com 

responsabilidade orçamentária do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome (MDS). 

 
Gráfico 18 - Distribuição dos entrevistados por beneficiário do INSS 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Mesmo que já recebam esses benefícios, não há impeditivo para realizarem a 

contribuição tendo em vista o acesso aos demais benefícios da previdência social. 

No caso da pensionista, esse direito foi garantido pela condição de segurado do seu 

esposo, já que a dependência financeira é presumida pela legislação vigente. Difere, 

portanto, do seu direito individual de manter-se também segurada, de poder realizar 

suas contribuições enquanto contribuinte individual e acessar todos os benefícios da 

previdência, disponíveis para essa categoria, inclusive aposentadoria por idade, já 

que pensão por morte e aposentadoria são benefícios acumulativos.  

Uma filiação/contribuição como contribuinte individual acarretaria a suspensão 

do benefício ao beneficiário do BPC, uma vez que o mesmo só é devido aos idosos, 

a partir de 65 anos e às pessoas com deficiência que incapacite para o trabalho e 

para a vida independente. É também critério a renda per capita inferior a ¼ de 

salário no grupo familiar.    

0% 4% 3% 

93% 

Beneficiário do INSS 

Aposentado

Pensionista

Outro Beneficio

Não

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração própria. 
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 Nesse sentido, ao filiar-se ao INSS como contribuinte individual, com 

necessidade de declaração da atividade de trabalho exercida, ele estaria assumindo 

a sua capacidade de trabalho, o que impediria o recebimento do benefício.  

Uma recente mudança na legislação brasileira permite a contratação de 

pessoa com deficiência como aprendiz, sem acarretar na suspensão do benefício de 

prestação continuada, limitado a dois anos o recebimento concomitante da 

remuneração e do benefício66. Ainda assim, tal estímulo à inserção no mercado de 

trabalho não se aplica ao entrevistado, uma vez que a condição de trabalho aprendiz 

precisa atender a regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).  

 Foi ainda questionado aos ambulantes/camelôs se já haviam procurado o 

INSS depois que se inseriram nessa atividade, na tentativa de contribuir. 78% 

responderam que não e apenas 22% já haviam procurado o órgão, alguns deles 

passaram a contribuir, mas pararam. Apenas uma delas justificou que foi por 

insuficiência de renda; os demais foram motivados por questões operacionais e 

burocráticas do INSS ou por descuido em manter em dia as suas contribuições. As 

falas abaixo revelam essa situação: 

 

Já contribuir individualmente, mas parei há seis meses. Não tive 
paciência de ir pegar os boletos para pagar (Entrevistada nº 17).  
 
Já contribuir e queria voltar... fui lá na agência e mandaram agendar 
por telefone, mas tentei agendar umas três vezes e não consegui, 
daí desistir... (Entrevistada nº 20). 
 
Já fui contribuinte individual. Parei por relaxamento, não foi por não 
ter condição de pagar não (Entrevistada nº 21). 

 

Apesar dos avanços tecnológicos e das novas práticas de gestão das 

políticas públicas, a burocratização de procedimentos ainda é uma realidade na 

política de previdência social brasileira. A insuficiência de pessoal técnico impõe 

uma política de agendamento, seja pessoalmente ou por central de atendimento 

telefônico, como exigência para qualquer atendimento nas agências de previdência 

social, desde a filiação espontânea até o requerimento de qualquer serviço e/ou 

benefício previdenciário. Há serviços, a exemplo da perícia médica, para os quais o 

atendimento é agendado para cinco meses depois. 

                                                           
66

  Lei nº 12.470, de 31 de agosto de 2011. 
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Os boletos para pagamentos mensais podem ser emitidos diretamente no site 

da receita federal, entretanto, essa ainda não é uma ferramenta de fácil acesso para 

os trabalhadores ambulantes/camelôs. Quando questionado ao técnico do INSS 

sobre a possibilidade de emissão de boletos de pagamentos via correios, foi 

justificado que este é um serviço de custo elevado, só utilizado para notificar os 

segurados empregados no momento em que alcançam as exigências mínimas para 

o requerimento de aposentadorias.  

Dessa forma, além da filiação e contribuição serem precedidas de ação 

espontânea dos trabalhadores informais, o INSS ainda não estabeleceu 

procedimentos que facilitem o acesso e o pagamento mensal das prestações 

previdenciárias.   

  Ainda sobre a contribuição previdenciária, percebe-se na fala de dois dos 

entrevistados, uma análise mais crítica da previdência social, sobre a burocratização 

dos processos internos, por causa das distorções ou mesmo falhas apresentadas 

pelo sistema.  

 

Tem um lado que eu olho que ela é importante, ter uma reserva, um 
seguro. Para quem não tem condição, quem ganha pouco é 
vantagem, mas para quem tem uma condição melhor eu não acho 
vantagem não. É melhor fazer uma reserva, investir em outra coisa. 
Porque quando a gente precisa [do INSS] é uma dificuldade pra 
gente conseguir (Entrevistada nº 24). 

 

  Nota-se, nessa fala, certa desconfiança com a previdência social no momento 

de necessidade do segurado, seja pelos critérios exigidos e/ou pela burocracia.  

  Os critérios ou carências que devem ser cumpridos já são uma prerrogativa 

legal para cada benefício. Aposentadoria demanda no mínimo 180 contribuições (15 

anos); se por tempo de contribuição necessita de 35 anos, se homem, e 30 anos, se 

mulher, exceto para a aposentadoria proporcional ou para algumas categorias, a 

exemplo de professores que atuam até o ensino médio, casos em que o tempo 

diminui em cinco anos. 

  Já o auxílio doença requer a contribuição de 12 meses, mas em caso de 

acidente de trabalho a carência não é exigida. O salário maternidade diferencia a 

carência de acordo com o tipo de segurada. Para a segurada empregada, 

empregada doméstica e trabalhadora avulsa não é exigido carência. Para a 

segurada especial (trabalhadora rural) essa carência é estabelecida em 10 meses 
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de comprovação de atividade rural anterior a gravidez. Já para a contribuinte 

individual e a facultativa são exigidas 10 contribuições mensais. 

  Os benefícios que também não exigem carência são: pensão por morte, 

salário família, aposentadoria por invalidez resultante de acidente, auxílio reclusão e 

auxílio-acidente. Mas em todos os casos deve ser comprovada a condição de 

segurado perante a previdência social. 

  Além do tempo de contribuição, outros critérios de acesso aos benefícios 

previdenciários são aqueles relativos à validação da perícia médica nos casos de 

auxílio doença, auxílio acidente e aposentadoria por invalidez. Comprovação da 

atividade rural para todos os benefícios solicitados pelo segurado especial e 

comprovação da atividade de risco, de modo permanente, que prejudique a saúde 

no caso da solicitação da aposentadoria especial. 

  Esses são apenas alguns, entre tantos outros, dos critérios e exigências do 

INSS para garantir a concessão dos benefícios previdenciários. E para tanto, são 

exigidos documentos, feitos agendamentos, realização de perícia médica, dentre 

outros procedimentos que tornam o processo demorado e burocratizado.   

Outro aspecto que merece ser observado na fala da entrevistada nº 24 é a 

vantagem de contribuir para o INSS apenas quem possui baixos rendimentos, 

enquanto que para àqueles com poder aquisitivo maior, sugere outros tipos de 

investimentos que assegurem uma renda na velhice. 

Essa percepção da trabalhadora entrevistada é, na verdade, uma realidade 

da política previdenciária brasileira que sofre, juntamente com as outras políticas 

sociais, um processo de contrarreforma imposto pelas estratégias do Estado 

neoliberal, em seu compromisso com o fortalecimento do capital privado. A criação 

do teto previdenciário é exemplo dessas estratégias, que estimula os trabalhadores 

com maior capacidade contributiva a se filiarem à previdência privada.  

 
Em todo o processo [da reforma] prevaleceu a lógica fiscal e os 
argumentos demográficos – as perspectivas de envelhecimento da 
população e seu impacto sobre a previdência - combinados ao 
impulso à previdência complementar, consolidando a dualidade 
entre uma previdência pobre para os pobres, aqui contribuintes, e 
uma previdência complementar para os que “podem pagar” 
(BEHRING, 2008, p. 262, grifos meus). 
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Essa atual compreensão de que a previdência social pública deve responder 

apenas pelos benefícios de baixo custo pode ser constatada nos próprios dados do 

Anuário Estatístico do INSS67 publicados mensalmente.   

Tomando como referência o mês de junho de 2013 o INSS concedeu 419.024 

mil benefícios dos quais 53% equivalem a um salário mínimo e 31% entre um e dois 

salários, ou seja, 84% dos benefícios concedidos estão entre um e dois salários 

mínimos e apenas 125 benefícios concedidos em todo o país atingiram o teto 

previdenciário.   

A burocracia e a dificuldade de acessar os benefícios previdenciários também 

podem ser identificadas nos dados desse Anuário. Nesse mesmo mês, foram 

requeridos pelos segurados do INSS 718,8 mil benefícios dos quais 261,3 mil 

(36,3%) foram indeferidos. Ou seja, o INSS avaliou inconsistente a demanda 

apresentada pelos segurados. 

Um entrevistado também pontuou outro aspecto da política previdenciária. 

Trata-se da perspectiva de acesso do segurado especial aos benefícios e serviços 

previdenciários sem a necessidade de prévia contribuição; isso, juntamente com o 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), desestimula a contribuição de outras 

categorias de segurados, que buscam estratégias de se beneficiarem dessas 

legislações específicas.      

 

[É importante contribuir] porque assegura o ganha pão da pessoa no 
futuro. Eu acho errado é muita pessoa que não contribuiu se 
aposentar, como tem a esposa de um colega meu, que foi para o 
interior e voltou aposentada, enquanto tem pessoas que paga e não 
consegue. É uma burocracia, como é o meu caso (Entrevistado nº 
09). 

   

  Nota-se na fala do entrevistado uma indignação contra o acesso à 

aposentadoria sem contribuição prévia. São duas as possibilidades para que isso 

aconteça. Uma delas não se trata, na verdade, de aposentadoria, mas sim de um 

benefício assistencial, o BPC, que além de destinado às pessoas com deficiência é 

também concedido às pessoas idosas com mais de 65 anos que comprovem renda 

familiar inferior a ¼ de salário mínimo e que não possuam tempo suficiente de 

contribuição que lhes garanta a aposentadoria. 

                                                           
67

  Disponível em www.previdencia.gov.br. Acesso em 30 de Ago. 2013  

http://www.previdencia.gov.br/
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  A confusão que se faz desse benefício é porque além de ser operacionalizado 

pelo INSS (recebe o requerimento, avalia e concede) ele é pago no valor de um 

salário mínimo, valor similar à grande parte das aposentadorias concedidas pelo 

Instituto. 

  Outra forma de acesso à previdência social sem prévia contribuição é 

possível para os Segurados Especiais, que nesse caso precisam comprovar 

atividade rural em regime de agricultura familiar, pelo mesmo período equivalente à 

carência da aposentadoria por idade, a saber, 15 anos. 

  A prerrogativa legal para o segurado especial está no princípio constitucional 

da Uniformidade e Equivalência dos Serviços e Benefícios às Populações Urbanas e 

Rurais. Conquista histórica dos trabalhadores rurais que está sob ameaça nesse 

contexto de contrarreformas das políticas sociais.  

  Essas duas possibilidades de renda na velhice, apesar do reconhecimento 

legitimo enquanto políticas públicas de direito do cidadão brasileiro, acabam por 

estabelecer no imaginário de muitos brasileiros que qualquer pessoa ao atingir a 

idade poderá se aposentar.     

  O Ministério da Previdência Social (2009) denomina esses aspectos de 

disfunções do sistema previdenciário, originadas de opções equivocadas.  

 

Por vezes, estas decisões confundem previdência com assistência 
social ou com outras políticas compensatórias. Alteram a face 
original do sistema, impondo-lhe o pagamento de prestações de 
natureza diversa da previdenciária, incompatíveis com a lógica 
necessária para presidir a específica proteção social almejada, ou 
inadequadas no que se refere às condições e aos requisitos exigidos 
para sua obtenção. Em consequência, desvinculam, quase sempre, 
tais benefícios do requisito fundamental da contraprestação 
contributiva, em frequente prejuízo do equilíbrio financeiro e atuarial 
dos regimes previdenciários a médio e longo prazos. Em outras 
palavras, equivocado foi impor ao sistema previdenciário que este 
cumprisse com tarefas divergentes da proteção social para a qual foi 
desenhado e, muitas vezes, com insuficiência ou inadequação da 
fonte de financiamento (BRASIL, 2009).  

  

  Observa-se no discurso do MPS a tentativa de desvincular e descaracterizar 

da previdência social aqueles benefícios que não possuem base contributiva, muitas 

vezes, acusados pelo déficit previdenciário.  

  Isso é reflexo da contrarreforma na política de previdência social, que assume 

a defesa intransigente do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, afastando-se 
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cada vez mais dos preceitos constitucionais de garantir a proteção social universal à 

população brasileira. 

  Mesmo a seguridade social, sistema de proteção da qual a previdência faz 

parte desde 1988, sendo regida pelo princípio da universalidade, o caráter 

contributivo nunca abandonou essa política. Daí a natureza contraditória, híbrida e 

complexa da seguridade social brasileira, que ao mesmo tempo é regida pelos 

princípios da universalidade – seletividade; gratuidade – contributividade e 

centralização – descentralização.  

 Para Behring (2008) a implementação da seguridade social já seria um 

desafio mesmo que o movimento dos trabalhadores continuasse fortalecido e a crise 

econômica tivesse outra condução, exatamente pelo que se propunha seu conceito. 

Entretanto, 

 

Já se sabe que a hegemonia política não foi esta na sequência de 
1988, de forma que o conceito retardatário, híbrido, distorcido ou 
inconcluso da seguridade social brasileira, conforme apontam 
importantes pesquisadores sobre o tema, encontrou dificuldades 
antigas e novas ainda maiores para consolidar-se (BEHRING, 2008, 
p. 250).    

 

Dessa forma, a universalidade encontra limites tanto no próprio texto 

constitucional, como na condução político-econômica do País nas últimas décadas. 

Soma-se a isso a fragilidade e “inércia" do movimento de classe (resultado das 

mudanças no mercado de trabalho e do crescente desemprego) em pautar outro 

caminho para as políticas sociais, dentre elas, a previdência social, cada vez mais 

difundida sob a lógica do seguro social. 

  Um resultado chama atenção nessa pesquisa. Quando questionados sobre a 

possibilidade financeira de realizar contribuições para a previdência social, 78% 

responderam possuir atualmente rendimentos a partir de R$ 30,00 que poderiam ser 

revertidos para a previdência social. Conforme o gráfico abaixo: 
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Gráfico 19 - Distribuição dos entrevistados por capacidade  
contributiva para o INSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  Assim, 44% declararam capacidade contributiva de até R$ 50,00; 11% de até 

R$ 75,00; 4% de até R$ 136,00 e 19% responderam outro valor, entre R$ 30,00 e 

R$ 35,00. Já 22% declararam não disponibilizar nenhum valor para a contribuição 

previdenciária. 

  Se comparados alguns resultados dessa pesquisa, percebe-se que 33% 

declararam que não contribuem para o INSS “porque não podem pagar”, no entanto, 

mais adiante apenas 22% declararam não possuir capacidade contributiva. Ou seja, 

03 trabalhadores (11%) conflitaram suas respostas. O que também pode ser 

explicado pelo fato de o segundo questionamento ter deixado possibilidade de 

contribuição de até R$ 50,00 e/ou outros valores. 

  Quando questionados sobre o desejo de contribuir para o INSS, 78% 

manifestaram interesse, enquanto 22% responderam que não. A fala dos 

entrevistados expressa esse dado. 

 

Se puder pagar tenho interesse sim em contribuir (Entrevistada nº 
04). 
 
E como... se tivesse condição já pagaria há muito tempo 
(Entrevistada nº 18).  
 
Agora não. Agora não acho essa necessidade (Entrevistada nº 08). 
 
Quando der coragem vou lá. Não é nem falta de dinheiro, é falta de 
vergonha (risos) (Entrevistada nº 17). 

Nenhum valor

Até 50 reais

Até 75 reais

Até 136 reais

Outro valor

22% 

 44% 

11% 

4% 

19% 

Até quanto poderia contribuir para 
o INSS 

Fonte: Pesquisa de campo, 2013. Elaboração própria. 
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Em relação às justificativas apresentadas pelos trabalhadores ambulantes/ 

camelôs que não contribuem, quando somados o percentual dos motivos que 

impedem a filiação e contribuição previdenciária, os dados revelam que a dificuldade 

financeira e a ausência de informações sobre a política não são os fatores 

determinantes para desproteção social previdenciária. Ou seja, ficou claro que 49% 

dos entrevistados sabem o que é a política de previdência social, possuem 

capacidade contributiva e a não contribuição para esta política é consciente, seja por 

não identificar vantagem, pela ausência de interesse, pela desconfiança de que não 

serão beneficiados quando precisarem ou pela burocracia presente na filiação, na 

emissão dos boletos mensais, no atendimento e na hora de requerer um benefício. 

Mesmo que essas justificativas representem a maioria dos entrevistados, é 

pertinente sinalizar que é também significativo o percentual dos que “não podem 

pagar” (33%) e dos que não possuem conhecimento a respeito da política (18%). 

No que diz respeito à falta de conhecimento dos ambulantes/camelôs, 

convém considerar a justificativa apresentada pelo técnico do INSS, ao afirmar que 

“as pessoas lá não estão contribuindo porque estão desinformadas, elas não 

conhecem os seus direitos” (Representante do INSS). 

  No entanto, nota-se na fala da maioria dos trabalhadores ambulantes/camelôs 

que eles conhecem a política de previdência social, pelo menos os benefícios mais 

acessados, e compreendem que a contribuição é um elemento fundamental para 

garantir o acesso aos mesmos, inclusive, à aposentadoria: 

 

Porque se não contribuir não se aposenta depois (Entrevistado nº 
28). 
 
Porque se eu sofrer um acidente eu posso me encostar, receber um 
benefício, como uma colega minha... e um dia me aposentar 
também né? (Entrevistada nº 05). 
 
Porque quando chegar aos 65 anos, se eu tiver vivo vou precisar 
desse dinheiro, porque não vou aguentar empurrar carrinho não 
(Entrevistado nº 07). 

 

  A ausência de informação aparece, sim, como um dos motivos para não 

contribuição, porém os dados revelam que esse argumento não é determinante. 

Cabe ao INSS realizar pesquisas em âmbito nacional que permitam aferir com maior 

precisão os motivos da não contribuição previdenciária entre os trabalhadores 
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inseridos na informalidade, para que, a partir dos resultados obtidos, trace ações 

estratégicas, tendo em vista esclarecer aos trabalhadores informais a adesão ou não 

a essa política.  

  Por último, questionou-se aos ambulantes/camelôs qual era a renda que 

esperavam ter na velhice. E um dado contraditório surgiu, pois 50% declararam em 

suas respostas que esperavam viver com aposentadoria e, se possível, acrescida de 

outros rendimentos oriundos do grupo familiar. 

 
Aposentada, rica, na cadeira de balanço e com saúde. Já comprei a 
cadeira, viu?!! (Entrevistada nº 02). 
 
Eu pretendo viver muito bem. Na minha velhice eu não quero 
preocupação. E eu vou conseguir isso com minha aposentadoria 
(Entrevistada nº 06). 
 
Espero que meus filhos possam me ajudar e me aposentar também 
né? (Entrevistado nº 07). 
 
Com 3 mil reais por mês vindo do INSS. Tem que ser do governo 
(Entrevistada nº 17). 
 
Pretendo estar aposentada e viver também com algumas economias. 
(Entrevistada nº 24). 

 

Quanto aos demais, nota-se que 11% não souberam informar; 11% afirmaram 

que continuarão trabalhando; 8% declararam um rendimento, mas não informaram a 

origem; 8% ainda não pensaram sobre o assunto; 4% querem viver do investimento 

no mercado imobiliário; 4% com a aposentadoria do cargo público que pretende 

seguir e 4% com a “aposentadoria” que já recebe (BPC).  

 
Só Jesus sabe, eu não sei informar (Entrevistada nº 14). 
 
Não tenho a mínima ideia (Entrevistada nº 20). 
 
Até então não penso nisso não (Entrevistado nº 22). 

 

  Diante de tais relatos surgem alguns questionamentos. O que leva esses 

trabalhadores que não realizam contribuição para o INSS, nem para previdência 

privada, mas que demonstraram conhecimento o suficiente da sua necessidade para 

o acesso aos benefícios previdenciários, serem levados a crer que estarão 

aposentados quando completarem a idade? Estariam os trabalhadores considerando 
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a possibilidade de começarem a contribuir, uma vez que 78% afirmaram ter o desejo 

de realizar contribuição para o INSS?  

  Talvez entre os mais jovens essa possibilidade se apresente. Mas e os que 

têm mais idade? Lembrando que, no perfil dos entrevistados, apresentado no início 

desse capítulo, 37% ocupam a faixa etária entre 40 e 59 anos e a aposentadoria por 

idade, a mais acessível, exige 180 contribuições, ou seja, 15 anos a mais de 

contribuição, exceto para aqueles que já foram contribuintes, pois esse tempo 

somaria. Muitos desses trabalhadores se aposentariam, portanto, caso começassem 

a contribuir agora, com uma idade maior que a estabelecida para aposentadoria por 

idade (65 anos se homem, e 60 anos se mulher).  

  Estariam, quem sabe, pensando na possibilidade de se aposentarem como 

trabalhadores rurais, já que a contribuição não é exigida? Adianta-se que nesse 

caso se deve considerar a dificuldade em se comprovar a atividade rural, uma vez 

que 43% desses trabalhadores nasceram em outros estados, 73% residem 

atualmente em Aracaju, 27% nos demais municípios da grande Aracaju. Ainda vale 

ressaltar que 80% do universo dos trabalhadores residem há mais de seis anos 

nesses municípios, daí a “impossibilidade” de se comprovar atividade rural.    

  Será que os entrevistados estão contando com a possibilidade de acessarem 

o benefício assistencial que não exige contribuição? Sabe-se que o BPC é 

operacionalizado pela previdência social e tem o valor de um salário mínimo; isso 

pode dificultar a diferenciação entre aquele e a aposentadoria. No primeiro caso, 

sem exigência contributiva, apesar de só ser acessado a partir dos 65 anos para 

ambos os sexos e mediante comprovação de renda familiar inferior a ¼ do salário 

mínimo per capita. 

  Enfim, essas são algumas questões que deixam aberta a possibilidade de se 

investigar mais profundamente a compreensão e as possibilidades de filiação dos 

trabalhadores ambulantes/camelôs à previdência social.  
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4.3.3  A (não) adesão às novas estratégias de “formalização” da informalidade 
 

 

Quando a OIT, em seu estudo sobre a economia do Quênia ainda nos anos 

de 1970, distinguiu o “setor formal” do “setor informal” entendia que este último 

poderia ser absorvido pelo primeiro, desde que houvesse políticas que estimulassem 

o emprego e combatessem a informalidade.  

Dada a incapacidade da economia capitalista de absorver toda mão de obra 

disponível, o Estado, a partir de recomendações das organizações financeiras 

internacionais, tem estimulado a inserção e/ou a permanência de trabalhadores na 

informalidade, através de programas que regulam a atividade, facilitam o acesso ao 

microcrédito e ainda proporcionam, mediante contribuição, uma “proteção social” 

que é limitada à cobertura previdenciária de baixo custo e, consequentemente, de 

baixos valores dos benefícios. “O governo, por meio de suas representações, 

desobriga-se da preocupação com o emprego, sugerindo que a autosustentação do 

trabalhador pode ser garantida pelo estímulo à sua capacidade empreendedora” 

(TAVARES, 2004, p. 137).  

 Sendo assim, são utilizadas estratégias que estimulam a abertura de 

pequenos negócios e/ou a formalização dos já existentes, sob o discurso de que o 

trabalhador pode desenvolver sua capacidade empreendedora, podendo ter “seu 

próprio negócio”, com autonomia e, principalmente, sendo “patrão de si mesmo”. 

“Sob esse discurso são disseminados os exemplos de pequenos negócios bem-

sucedidos, sugerindo que a generalização de experiências dessa natureza 

constituem a saída para a classe trabalhadora sem emprego” (TAVARES, 2004, p. 

111). 

O Programa Microempreendedor Individual (MEI), proposto pelo governo 

federal objetiva essas determinações dos organismos internacionais. 

Por isso, levando em consideração o MEI como uma via de acesso à 

previdência social, questionou-se aos ambulantes/camelôs sujeitos dessa pesquisa 

se já haviam sido procurados ou se já tinham procurado o SEBRAE na tentativa de 

se tornarem microempreendedores, a fim de contribuírem como segurado 

contribuinte individual.  

Do total de entrevistados, nenhum deles é cadastrado no MEI. 80% 

responderam que não foram procurados e nem procuraram o órgão competente, 
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20% responderam que sim. Mesmo aqueles que já tiveram algum tipo de contato 

com o SEBRAE relataram não ter interesse em se cadastrar como 

microempreendedor, seja por não identificar vantagens ou por considerar o custo 

elevado. É válido frisar que os dois trabalhadores (6,8%) que possuem CNPJ não 

são cadastrados como microempreendedores e não realizam contribuição 

previdenciária, já que as empresas abertas estão inativas.  

 
Não quis. Não gosto de tomar dinheiro emprestado. Não gosto de 
comprar fiado. Tenho medo de não conseguir pagar (Entrevistada nº 
06). 

Fui procurada. É muito custo. É bom pra quem vai usar 
cartão/maquina. Só é bom pra isso. Aí eu não quis (Entrevistada nº 
17). 

Já procurei e também fui procurada. Não tive interesse. O SEBRAE 
propôs pagamento do INSS reduzido, mas fiquei preocupada em dar 
problema futuramente em ter que reduzir a minha contribuição 
(Entrevistada nº 25). 

 
  Ao cadastrar-se como microempreendedor o trabalhador adquire o status de 

empresa, com responsabilidade de pagar impostos, mas com valores reduzidos. 

 O trabalhador não é obrigado a acessar o microcrédito, mas ficou claro na fala 

da entrevistada nº 06 que o cadastro como microempreendedor estaria atrelado ao 

crédito, o que gerou uma postura negativa em relação ao programa. Isso acontece 

em virtude do próprio discurso do governo e do SEBRAE, que enaltece a 

possibilidade de acesso ao crédito, como forma de chamar a atenção do trabalhador 

ambulante para a “formalização” através do MEI. 

A preocupação da entrevistada nº 25 é pertinente em relação à possibilidade 

de complicação futura no que diz respeito à utilização dos benefícios 

previdenciários. Isso porque o segurado contribuinte individual, ao contribuir com o 

percentual de 11% ou de 5%, não tem direito à aposentadoria por tempo de 

contribuição, antiga aposentadoria por tempo de serviço. 

Outras justificativas também citadas pelos entrevistados para não adesão ao 

Programa Microempreendedor individual estão expressas nas falas abaixo: 

 

Posso não, tenho o nome no SPC (Entrevistado nº 11). 
 
Soube, mas nunca procurei. Acho que pra mim não dá (Entrevistada 
nº 20). 
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Não sei. Já ouvir falar muito, mas nunca me interessei e eles nunca 
vieram aqui não (Entrevistada nº12). 

 

De acordo com informações de um técnico do SEBRAE, esta instituição é 

apenas um órgão parceiro do governo federal, na divulgação e no cadastramento do 

microempreendedor individual. Não tendo, portanto, obrigação de realizar busca 

ativa de possíveis empreendedores, apesar de reconhecer os trabalhadores 

ambulantes/camelôs como potenciais microempreendedores, um dos públicos alvo 

da instituição. 

 

Não é um programa nosso, nós atendemos outros tipos de empresa, 
o microempreendedor individual é apenas um dos nossos públicos 
alvos (Representante do SEBRAE). 

 
 O cadastro é realizado diretamente no portal do empreendedor Individual, 

inclusive pelo próprio trabalhador, sem necessidade obrigatória da intermediação do 

SEBRAE.  

 
Se o trabalhador vier aqui procurar o SEBRAE [...] porque a gente 
não vai procurar ele. A gente tem as informações sobre o 
microempreendedor individual e fazemos também o processo de 
formalização com ele, aqui no SEBRAE (Representante do 
SEBRAE). 

 

Além disso, o nome vinculado ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) não 

inviabiliza o cadastro e nem a contribuição previdenciária, apenas impede o acesso 

ao crédito bancário e aos serviços financeiros.  

Outro aspecto que também pode inviabilizar a “formalização” dos ambulantes/ 

camelôs é a necessidade de obtenção do alvará de funcionamento junto à Prefeitura 

Municipal e a inscrição na Secretaria Estadual da Fazenda, o que significa ter 

autorização para o funcionamento e, no caso dos ambulantes/camelôs, da utilização 

do espaço público. Além disso, a inscrição estadual vai exigir a compra e a venda de 

mercadorias com nota fiscal, o que é uma realidade totalmente distinta quando se 

trata das mercadorias importadas e comercializadas por esses trabalhadores.    

 

Antes de se formalizar, o ambulante, com ou sem lugar fixo, deve 
verificar na Prefeitura de sua cidade se pode exercer sua atividade 
no local escolhido. A obtenção do CNPJ, a inscrição na Junta 
Comercial e o Alvará Provisório não dispensam o atendimento às 
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normas de ocupação dos Municípios, que devem ser observadas e 
obedecidas [...] caso não seja fiel ao cumprimento das normas como 
declarou, estará sujeito a multas, apreensões e até mesmo 

fechamento do empreendimento e cancelamento do seu registro.
68

  
 

Em entrevista com um técnico da EMSURB, é relatada a impossibilidade do 

órgão emitir o alvará de funcionamento da atividade para todos os 

ambulantes/camelôs. Disse ainda que muitos deles, que atuam no centro da cidade, 

procuraram o órgão em busca desse documento para se inscrever como MEI, mas 

como não são trabalhadores cadastrados/boletados pela EMSURB, este órgão não 

pode emitir o documento solicitado, inviabilizando, assim, a “formalização” e, 

consequentemente, a contribuição previdenciária nas condições definidas pela 

legislação. 

Quando questionado se essas exigências legais inviabilizavam a 

“formalização” do ambulante/camelô, pela própria natureza da atividade, o 

representante do SEBRAE respondeu: 

 

Tem muita gente que tá aí e não tem nem o alvará e nem a inscrição. 
Mas usa o CNPJ, faz sua declaração anual, paga mensalmente seu 
boleto... mas se ele está de forma legal... aí é outra história 
(Representante do SEBRAE).  

 

Isso é possível, segundo ele, porque o cadastro é on-line, diretamente no site 

do empreendedor, sem necessidade de comprovação dos documentos exigidos.  

Seria então uma “informalidade/ilegalidade” dentro do processo de “formalização”? 

Percebe-se assim, que a precariedade da ocupação, dada pelo uso indevido 

e sem autorização do espaço público, impõe, nesses casos, a inviabilidade da 

contribuição previdenciária através do MEI e/ou estimula a adesão ao programa 

utilizando-se de falsas informações e declarações.  

Possivelmente, esses aspectos e a ausência de informações mais precisas do 

programa distanciam o trabalhador da “formalização”, ação tão pretendida pelo 

governo federal. 

Essa realidade é perceptível na comparação dos trabalhadores cadastrados 

no MEI69 e aqueles identificados pelo IBGE como trabalhadores por conta própria. 

                                                           
68

  Disponível em www.portaldoempreendedor.gov.br. Acesso em 03 jul. 2013  
69

 Os dados do MEI estão disponíveis em www.portaldoempreendedor.gov.br. Acesso em 03 jul. 
2013.  

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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No estado de Sergipe são 21.789 cadastrados no MEI, enquanto que o IBGE (2010) 

identificou 201.681 trabalhadores na condição de conta-própria, ou seja, apenas 

10,8% são cadastrados. Já em Aracaju, são 9.693 trabalhadores optantes pelo MEI, 

enquanto que 49.521 foram identificados pelo IBGE como conta própria, o que 

equivale a 19,6%.  

Do universo de trabalhadores optantes pelo MEI em Aracaju, 4.594 são do 

sexo masculino e 5.099 do sexo feminino. Quanto às principais atividades 

cadastradas observa-se: o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 

com 1.538 cadastrados, sendo 283 homens e 1.255 mulheres; cabeleireiros, com 

957 cadastros, 167 homens e 790 mulheres.  

Já os cadastros como serviço ambulante de alimentação somam 266, sendo 

145 homens e 121 mulheres. Não existe no cadastro do MEI a opção trabalho de 

ambulante/camelô. Mas eles podem se cadastrar identificando o produto que 

comercializam, a exemplo de vestuário, cosméticos, variedades, dentre outros e 

também identificando a forma como comercializam esses produtos, se em ponto fixo 

ou de porta em porta. Mas esses dados não estão disponíveis no portal do 

empreendedor. 

 Exemplo da não adesão do trabalhador ambulante/ambulante de Aracaju ao 

MEI foi identificado numa entrevista realizada com representante da Fundação 

Municipal para o trabalho (FUNDAT)70, que ofertou recentemente curso de 

manipulação de alimentos para trabalhadores ambulantes/camelôs que 

comercializam lanches e bebidas em toda a cidade.  654 ambulantes fizeram o curso 

(nenhum deles faz parte do comércio ambulante/camelô que é objeto dessa 

pesquisa) e apenas 25 deles se cadastraram como microempreendedor individual, 

mesmo após divulgação e sensibilização do SEBRAE durante o curso.  

 

O SEBRAE apresentava os benefícios com a formalização, 
ressaltando inclusive os benefícios previdenciários, o valor que tinha 
baixado para ele e sua família terem acesso aos benefícios 
previdenciários.  Mas poucos fizeram essa formalização, cerca de 
vinte e cinco trabalhadores, que é um número muito pouco em 

                                                           
70

 É um órgão municipal que planeja e executa cursos profissionalizantes gratuitos para a 
comunidade de Aracaju em parceria com o Sistema “S”. O objetivo é capacitar e encaminhar os 
participantes dos cursos para o mercado de trabalho formal através da intermediação da mão de obra 
com as empresas. Além disso, também oferece cursos de qualificação para aqueles trabalhadores 
que já possuem seu próprio negócio.  
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relação ao número de ambulantes que participaram do curso 
(Representante da FUNDAT). 

 

De acordo com o técnico do SEBRAE, um trabalhador procura esse órgão 

para se “formalizar”, geralmente, por dois motivos: interesse em contribuir para o 

INSS ou para poder emitir nota fiscal. 

 

Alguns fazem exclusivamente para obter direitos previdenciários e 
outros estão preocupados em ter CNPJ, ter nota, vender para outras 
empresas. Talvez uns 60% vem fazer a formalização para ter direito 
aos benefícios previdenciários, mas esse dado não é oficial, não tem 
pesquisa sobre isso no SEBRAE (Representante do SEBRAE). 

 

Mesmo o governo federal incentivando essa via de “formalização”, ela ainda 

não se apresenta como uma alternativa para os trabalhadores ambulantes/camelôs 

de Aracaju, seja pelo custo, pela dificuldade de comprovação da atividade, pela 

pouca informação sobre o programa ou mesmo pela ausência de interesse em 

cadastrar-se. Não se percebeu uma resistência a essa nova possibilidade de 

contribuição previdenciária, mas sim, ao fato de ter sua atividade cadastrada nos 

órgãos de regulação do Estado, a exemplo da receita federal, ou por causa do 

comprometimento com o crédito bancário. 

A própria precarização do trabalho, a incerteza quanto ao rendimento e 

quanto à permanência do comércio ambulante/camelô no centro da cidade também 

colaboram para a não adesão dos trabalhadores ao programa que visa a 

“formalização” dos mesmos. Ainda assim, compreende-se que essa é uma 

alternativa que está longe de atingir o que se entende por formalidade. 

Enquanto isso, os trabalhadores ambulantes/camelôs do centro de Aracaju 

permanecem sem proteção previdenciária, sobretudo pela própria natureza da 

ocupação, que é inerente ao modo de produção capitalista, pois não incorpora toda 

força de trabalho disponível e ainda cria condições para sua ampliação. 

Consequentemente, o acesso à previdência social fica comprometido, dado a sua 

histórica dependência do trabalho assalariado formal e das estratégias criadas pelo 

governo, que até o momento não foram suficientemente capazes de atrair ou 

acessíveis para esse segmento da informalidade do trabalho, dado o caráter 

contributivo dessa política.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 Esse estudo teve como propósito conhecer o trabalho dos 

ambulantes/camelôs de Aracaju, enquanto uma atividade informal que propicia (ou 

não) o acesso à política de previdência social. 

 Partiu da hipótese de que os trabalhadores ambulantes/camelôs, enquanto 

segmento da informalidade, não têm acesso à política previdenciária, seja pela 

natureza da ocupação, que não prevê contribuição compulsória, ou pela dificuldade 

financeira de manter sua condição de segurado da previdência social. 

 Em sua revisão teórica, tratou do desemprego e da informalidade enquanto 

fenômenos intrínsecos da lei geral de acumulação do capital. Por isso não foram 

analisados, na realidade brasileira, como expressões exclusivamente 

contemporâneas, provocados pela crise do capital do final do século XX e de suas 

novas estratégias de produção e gestão do trabalho. 

 A partir dessa compreensão foi necessário elucidar as particularidades da 

formação social brasileira no que diz respeito à consolidação do capitalismo e do 

trabalho assalariado no Brasil e as funções assumidas pelo Estado nesse processo, 

que condicionou a constituição de uma mão de obra nacional sem ocupação ou com 

ocupações precárias que foi se ampliando no País desde o seu regime colonial, 

resultando num mercado de trabalho que em nenhum de seus estágios promoveu a 

absorção desses trabalhadores. 

 Por isso dizer que o mercado de trabalho brasileiro surgiu e cresceu de forma 

parcial, fragmentada e regionalmente desigual e pelo qual o desemprego, a 

precarização e a flexibilidade são determinações históricas. Mesmo reconhecendo 

de que se trata de fenômenos inerentes ao modo de produção capitalista, o Brasil 

não vivenciou a experiência de generalização do emprego nem do Estado 

intervencionista ocorridos nos países centro da economia capitalista. 

A posição de economia periférica, cujo propósito é acumular capital para 

esses países é, ainda, uma realidade imposta ao Brasil, no atual contexto das 

economias globalizadas e do trabalho socialmente combinado. 

Refletiu também os determinantes das crises do modo de produção capitalista 

como fenômeno que lhe é intrínseco, com destaque para suas estratégias de 

superação, a exemplo do pacto fordista-taylorista e da reestruturação produtiva na 
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pós-crise dos anos 1970, e como esse processo aconteceu no Brasil, exatamente 

pelas suas particularidades do mercado de trabalho e das opções políticas de um 

Estado conservador, que impuseram uma instabilidade dos vínculos empregatícios, 

elevada rotatividade do emprego e uma queda gradativa dos rendimentos do 

trabalho. 

Esse caminho metodológico foi necessário para perceber como a formação 

social, econômica e política do Brasil repercutiram, sensivelmente, no modelo de 

proteção social adotado ao longo dos anos no País, e como a previdência social foi 

pautada na centralidade do trabalho assalariado e regulado pela legislação 

trabalhista. Assim, historicamente, os trabalhadores cuja atividade não era regulada 

pela carteira de trabalho ficaram à margem da proteção previdenciária. 

A previdência social é uma das primeiras medidas de política social adotada 

pelo Brasil, e como tal, é resultado da correlação de forças entre o Estado (que 

assume funções políticas e econômicas dos monopólios e que precisa garantir à 

manutenção e reprodução da força de trabalho) e a classe trabalhadora. As 

respostas do Estado às demandas dos trabalhadores em forma de política social, 

não são naturais, ao contrário, são contraditórias e dotadas de funções que podem 

responder tanto aos interesses direto/indireto do capital, como também os anseios 

dos trabalhadores e do conjunto da sociedade. 

Assim, a previdência social surge no cenário brasileiro em paralelo a 

constituição da sua classe trabalhadora. Ela é resultado desta. Mas como o Brasil 

sempre apresentou um mercado de trabalho manco, sem a generalização do 

trabalho assalariado, a previdência social nunca conseguiu ser projetada para muito 

além do trabalho assalariado formal. 

Ainda que essa política tenha sido inserida, em 1988, num sistema de 

seguridade social com perspectiva universalizante e sob gestão democrática, vários 

fatores determinaram (e determinam) condições para sua não universalização. 

Dentre eles, a desconstrução da própria seguridade social, seja pelo não 

cumprimento de seus objetivos, pelo seu financiamento desigual, sem transparência 

e controle social, que onera as pessoas com menor rendimento, os desvios de 

recursos do Fundo Público para os interesses do capital, a desarticulação proposital 

entre suas políticas e a incorporação do seguro social, de base contributiva e cada 

vez mais mercantilizada, como concepção majoritária da previdência social. 

   Todo esse processo é orientado pelo ajuste neoliberal, que exige um Estado 



191 

 

cada vez menos comprometido com os interesses sociais e defendendo 

indiscriminadamente os interesses do capital privado.  

É preciso, pois, reconhecer os limites da política social enquanto estratégia 

própria do modo de produção capitalista, pois, por mais universal que possa ser (e 

não é o caso da previdência social brasileira) ela não atinge os fundamentos 

determinantes da acumulação do capital, apenas redistribui riqueza socialmente 

produzida na esfera da circulação. Essas políticas, no entanto, diante do contexto de 

contrarreformas imposto pelo Estado brasileiro, tem se apresentado cada vez mais 

restritas, seletivas e focalizadas.   

É muito comum localizar os trabalhadores sem proteção previdenciária no 

chamado trabalho informal. Mas a própria definição de informalidade é permeada de 

dilemas conceituais em virtude da diversidade e características de suas ocupações. 

Por isso que metodologicamente delimitou-se os trabalhadores ambulantes/camelôs 

como sujeitos dessa pesquisa, exatamente para não incorrer na generalização dos 

segmentos localizados na informalidade do trabalho. 

Considerando a pesquisa de campo realizada com os ambulantes/camelôs do 

centro de Aracaju os principais resultados foram: 

Do total da amostra entrevistada a maioria é do sexo feminino; estão mais 

concentrados entre as idades de 30 e 49 anos; possuem escolaridade entre 08 e 15 

anos de estudo; são também em sua maioria negros ou pardos.  

Quanto à situação de trabalho, foi constatada uma completa precarização da 

atividade, expressa pelos baixos rendimentos, pela exposição aos riscos, pela 

incerteza quanto ao exercício da ocupação no espaço público, dentre outros 

aspectos que tornam a atividade precária. 

  Em relação à filiação à previdência social é grande o índice dos 

ambulantes/camelôs que não realizam contribuição para essa política - 90% dos 

entrevistados, confirmando a hipótese de que a não contribuição se dá, inicialmente, 

pela própria natureza da ocupação que não prevê contribuição compulsória, dada a 

dependência histórica entre previdência social e trabalho formal. 

 A hipótese que guiou essa pesquisa também considerou que o não acesso à 

previdência social se dava pela dificuldade financeira do trabalhador em manter as 

contribuições, no entanto, apesar dessa justificativa ter sido apresentada por 33% 

dos entrevistados, esse não é um dado determinante. Pois, ficou evidente que os 

ambulantes/camelôs possuem, em sua maioria, capacidade contributiva, sabem que 
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precisam realizar contribuições para acessarem os benefícios previdenciários, mas 

não o fazem por outros fatores determinantes; principalmente, por não identificarem 

vantagens, por não demonstrarem interesse, pela não confiança no sistema ou pelo 

excesso de burocracia, dada tanto pela gestão centralizada dessa política, quanto 

pelos retrocessos que tem sofrido nesse contexto de contrarreformas do Estado. 

Os trabalhadores ambulantes/camelôs são, portanto, um segmento da 

informalidade do trabalho, caracterizado por atividades de rua, sem proteção 

previdenciária e regulação estatal até mesmo do espaço público utilizado, mas que 

estão em plena expansão diante do atual cenário econômico, que impõe a uma 

grande parcela de trabalhadores se submeterem a atividades ligadas à estrita 

sobrevivência do trabalhador e da sua família.  

É, sem dúvida, uma atividade que vivencia uma precarização extrema das 

condições de trabalho, porém importante para o capital, na medida em que propaga 

o comércio de mercadorias, sejam elas legalizadas e originais ou de procedência 

ilegal e falsificadas, seja por manter o “exército industrial de reserva” em condições 

mínimas de sobrevivência para que possa ser absorvido novamente pelo mercado 

de trabalho a qualquer momento de interesse do próprio capital.  

O que se apresenta na atualidade é uma taxa de desemprego que atinge 

graus crônicos e que amplia a massa de trabalhadores em ocupações precárias e 

sem regulação trabalhista, o que compromete a filiação à política previdenciária, 

dado o grau de interdependência legal e histórica entre trabalho assalariado e 

previdência social. 

Essa interdependência custou (e custa) caro à previdência social. Pois o 

sistema previdenciário brasileiro fica a mercê das oscilações do mercado de 

trabalho; assim, se o trabalho formal cresce, a receita da previdência social também 

se amplia. Por outro lado, apresenta queda no seu recolhimento em momentos de 

grande desemprego e /ou expansão das atividades informais. A diferença entre a 

receita de contribuições e a folha de pagamentos de benefícios é denominada de 

déficit previdenciário, discurso muito utilizado pelo Estado para justificar as reformas 

na previdência social. 

Como tentativa de incorporar os trabalhadores informais à política de 

previdência social, o governo vem estabelecendo nos últimos anos algumas 

estratégias para atrair esse segmento, a exemplo do Plano Simplificado de 

Previdência Social (PSPS) e do Programa Microempreendedor Individual (MEI), 
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ambos possibilitam a filiação ao INSS a um custo menor que o praticado com outras 

categorias. Mesmo assim, o propósito do governo federal não é atingido, tanto que 

nenhum dos entrevistados está cadastrado no MEI e apenas 10% contribuem pelo 

PSPS. No caso do MEI, a estratégia mais recente, a não adesão é atribuída ao 

pouco conhecimento a respeito do programa e ao fato de o mesmo estar vinculado a 

outras obrigações, como o cadastramento na Receita Estadual e a comprovação do 

uso autorizado do espaço publico.  

Entre os representantes dos órgãos entrevistados, o MEI foi citado como a 

ação do Poder Público que pode contribuir para o acesso dos ambulantes/camelôs à 

“formalização” e à política previdenciária. Mas nenhum desses órgãos - com 

exceção da EMSURB, que autorizou verbalmente o uso das calçadas do antigo 

Hotel Palace - já realizou ou realiza alguma ação direta com os ambulantes/camelôs 

sujeitos dessa pesquisa. 

Quando levado em conta o conceito de trabalho formal utilizado pelas 

próprias instituições de pesquisa, compreende-se, nesse estudo, que ele está longe 

de se configurar como uma via de “formalização”, ainda que os trabalhadores 

aderissem ao MEI, pois além de insuficiente, essas medidas reduzem direitos. Da 

mesma forma, não dá para atribuir as três entrevistadas contribuintes uma análise 

diferenciada dos demais trabalhadores no que diz respeito à precarização do 

trabalho, pelo fato de possuírem cobertura previdenciária.  

Para o IBGE, a contribuição previdenciária é linha divisória entre formalidade 

e informalidade, tanto que não contabiliza no segmento dos trabalhadores informais 

aqueles que espontaneamente são filiados contribuintes do INSS, seja ele 

empregado sem carteira de trabalho assinada, empregador, conta própria ou mesmo 

ambulante/camelô. 

 Entretanto, discordando dessa metodologia, entende-se que a contribuição 

previdenciária não extingue a precarização do trabalho. É uma medida de proteção 

que poderá ser acessada no momento da incapacidade do trabalho, mas quando 

estão no exercício da atividade não há distinção nenhuma entre contribuintes e não 

contribuintes, pois vivenciam as mesmas condições de trabalho. 

Nesse sentido, não dá para atribuir a previdência social como uma via 

exclusiva de proteção social do trabalhador ambulante/camelô do centro comercial 

de Aracaju. É necessário, pois, que o Poder Público adote medidas de proteção 

social para esse segmento, no sentido de melhorar as condições de trabalho.  
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No entanto, o que se tem presenciado no cenário contemporâneo é 

exatamente a propagação do trabalhador como empreendedor, “patrão de si 

mesmo”, sem considerar as condições de trabalho determinadas a eles. Assim, o 

próprio discurso do Estado estimula a precarização do trabalho.   

  Ainda sobre os aspectos da contribuição previdenciária dos 

ambulantes/camelôs, um dado instigante foi o percentual de 50% dos entrevistados 

que apontaram a aposentadoria como fonte de rendimento na velhice, mesmo não 

realizando as contribuições até o momento de coleta de dados dessa pesquisa.   

Com isso, diante de uma política que possui um papel tão importante na 

garantia de renda na ocasião da incapacidade temporária ou permanente para o 

trabalho, é alarmante e preocupante o número de trabalhadores 

ambulantes/camelôs que estão fora da cobertura previdenciária.  

Conclui-se que analisar os fatores determinantes da contribuição 

previdenciária não é uma tarefa simples, uma vez que é permeada por dados 

conflitantes, tanto em relação à capacidade contributiva exposta, como pelo fato de 

que 49% apresentaram justificativas conscientes para a não contribuição, 

contradizendo a declaração de 78% que manifestaram o desejo de contribuir para o 

INSS. 

Esses dados revelam a necessidade de pesquisas que aprofundem esses e 

outros aspectos, inclusive abordando elementos determinantes da cultura e da 

subjetividade dos trabalhadores ambulantes/camelôs. 

Ainda assim, é pertinente salientar que o desemprego, a precarização e a 

informalidade do trabalho (e a consequente desproteção previdenciária) têm seus 

fundamentos na lei geral de acumulação do capital, que cria, involuntariamente, uma 

massa de trabalhadores sem ocupação ou em ocupações precárias, mas que 

cumprem importante função ao capital. 

Nesse sentido, a proteção previdenciária será, se mantidas as condições que 

lhe deram origem, uma política destinada para os trabalhadores formais, para os que 

podem pagar e/ou para aqueles, que mesmo com dificuldade, ainda visualizam 

vantagem para sua contribuição.     

O horizonte não é favorável. A realidade concreta aponta que a ordem 

estabelecida pelo capital está longe de ser superada. E só o movimento da classe 

trabalhadora na história dará conta de superá-lo.  
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Enquanto isso não se materializa, cabe à defesa intransigente do trabalho 

socialmente protegido, seja ele formal ou informal, inclusive como medida para 

reestabelecer o trabalho como meio de satisfação das necessidades humanas para 

além do consumo, dado sua centralidade no processo de sociabilidade e condição 

eterna e ineliminável do ser social. 
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APÊNDICES 

 

 

A) TABELA COMPLEMENTAR 

 

Tabela 6 - Pessoas de 10 anos, ou mais, por grupos de idade e condição de ocupação na 
semana de referência, Brasil, Sergipe, Aracaju, 2010 

Brasil, Unidade da 
Federação e 

Município 
Condição de atividade 

Grupos de 
idade 

Total 

 

 

 

Brasil 

 

 

 

Não economicamente ativa 

18 e 19 anos 2.813.952 

20 a 24 anos 4.900.408 

25 a 29 anos 3.765.509 

30 a 34 anos 3.228.673 

35 a 39 anos 2.851.362 

40 a 44 anos 2.857.865 

45 a 49 anos 2.957.119 

50 a 54 anos 3.217.229 

55 a 59 anos 3.512.110 

 

 

Sergipe 

 

 

Não economicamente ativa 

18 e 19 anos 39.011 

20 a 24 anos 68.030 

25 a 29 anos 49.257 

30 a 34 anos 40.745 

35 a 39 anos 36.745 

40 a 44 anos 35.219 

45 a 49 anos 31.488 

50 a 54 anos 30.560 

55 a 59 anos 33.190 

 

 

 

Aracaju 

 

 

 

Não economicamente ativa 

18 e 19 anos 10.703 

20 a 24 anos 18.542 

25 a 29 anos 11.884 

30 a 34 anos 9.382 

35 a 39 anos 8.436 

40 a 44 anos 9.210 

45 a 49 anos 8.534 

50 a 54 anos 9.055 

55 a 59 anos 10.658 
  

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010 – Elaboração própria. 
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B) FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

 

Nº ________ 

1. IDENTIFICAÇÃO 

 
 
1.1 Sexo  
 Masculino (     )  Feminino (     ) 
 
1.2 Idade 
(   ) menor de 16 anos     (    ) 17 - 20 anos       (     ) 21 - 24 anos    (     ) 25 - 29 anos        
(     ) 30 - 39 anos    (     ) 40 - 49 anos       (     ) 50 - 59 anos   (    ) 60 anos ou mais 
 
1.3 Estado Civil  
(   ) solteiro    (   ) casado   (    ) união estável   (    ) divorciado (    ) separado  (   ) 
viúvo  
 
1.4 Etnia 
(   ) Branco     (    )  Negro     (    )Pardo    (    ) Amarelo    (    ) Indígena  
 
1.5 Nacionalidade (    )Brasileiro    (   ) Outro País. Qual? ___________________ 

 
1.6 Naturalidade. Cidade ____________________ Estado _______ 

 

1.7 Hoje reside em? __________________ Há quanto tempo? (    ) menos de 
01 ano    (     ) entre 01e 05 anos    (    )entre 06 e 10 anos   (    ) Acima de 10 anos 

 
1.8 Escolaridade 
(   ) não-alfabetizado  (   ) alfabetizado  (   ) ensino fundamental 1 incompleto  (   ) 
ensino fundamental 2 incompleto  (    ) ensino fundamental completo   (     ) ensino 
fundamental EJA   (    ) ensino médio incompleto   (      ) ensino médio completo        
(     ) ensino médio EJA    (     ) superior incompleto   (     ) superior completo 
 
1.9 Realizou curso profissionalizante? (   ) não     (   ) sim. Qual (is) 

__________________________________________________________________ 

 
1.10 Situação de moradia  
(   ) Própria    (    ) Alugada   (    ) Cedida   (    ) Outra 

 
1.11 Filhos (     ) Não  (     ) Sim    Quantos? _____________ 
 
1.12 É beneficiário (o) do Programa Bolsa Família? (    )Não    (    )Sim   (   ) 
Possui Cadastro Único   
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2 SITUAÇÃO DE TRABALHO 
  
 
2.1 Profissão: ____________________________ 
 
2.2 Ocupação: ____________________________ 
  
2.3 Outra ocupação durante o dia: _____________________________ 
 
2.4 Cadastro na Receita Federal 
(    ) Pessoa Física      (     ) Pessoa Jurídica  
 
2.5 Sobre o trabalho 
(     ) é empregado de outra pessoa         (     )a mercadoria é própria   
 
2.6 Tempo de trabalho nesta ocupação  
(   ) Até 01 ano   (    ) de 2 a 5 anos   (    ) de 6 a 9 anos   (    ) Acima de 10 anos 
 
2.7 Jornada de trabalho diária 
(     ) de 1 a 4hs     (     ) de 5 a 8hs     (     ) acima de 8hs 
 
2.8 Depende da ajuda de outras pessoas? 
(      ) não                (    ) sim. Quem? _____________ Quantos? 
__________________        

 
2.9 Rendimento (média de rendimento mensal) 
(    ) inferior a 01 salário mínimo   (     ) ente 01 e 02 salários      (    ) entre 02 e 03 
salários     (     ) entre 03 e 04 salários     (     ) entre 04 e 05 salários   (    ) Acima de  
05 salários  
 
2.10 É sua principal renda          (    ) Sim    (     ) Não 
 
2.11 É a principal renda familiar              (     ) Sim     (    ) Não. Quantas pessoas 
sobrevivem dessa renda? __________ 
 
2.12 Já foi empregado?  
(    ) Sim             (     ) Com carteira assinada    (     ) Sem carteira assinada. Qual 

atividade? _________________________ 

(    ) Não   
 
2.13 No caso de ter sido empregado, qual o motivo do afastamento do 
trabalho? 
( ) demitiu-se ( ) foi demitido ( ) Outro motivo. Por quê / Qual? 

__________________________________________________________________ 

 
2.14 Está procurando emprego?  
(     ) Sim      (     ) Não 
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2.15 Trocaria essa atividade por um emprego com carteira assinada? 
(  )Sim  (  )Não. Por quê?_______________________________________________ 
 
2.16 Já trabalhou informalmente em outra atividade?  
(    ) Sim. Qual? _________________ Onde? ___________________ 

(    ) Não 
 
2.17 Mercadorias comercializados?  
(     ) roupas   (       ) acessórios (bolsas, calçados, cintos, relógios etc.) 
(      ) eletroeletrônicos (celulares, brinquedos, jogos etc.)      (      ) alimentos   
(     ) Outro. Qual? ___________________  
 
2.18 Onde são adquiridos? 
(   ) Sergipe          (    ) São Paulo          (      ) Outro Estado. Qual____________ 
(     ) Outro país. Qual? __________________ 
 
2.19 Alguma dessas mercadorias é você que produz?  (    )Sim     (    )Não. O 
que? 
___________________________________________________________________ 
 
2.20 Motivos que levaram a ingressar na informalidade? (Admite-se mais de 
uma resposta) 
(    ) Desemprego    (    ) Ausência de experiência profissional    (    ) Influência 
familiar  (     ) Busca de melhores rendimentos   (     ) Baixa escolaridade  (    ) 
Complementação de renda    (      ) Outro. Qual? ________________________ 
 

2.21 Já procurou ou foi procurado pelo SEBRAE para regularizar sua 
atividade/inscrição? 
(    )Sim. O que aconteceu?_____________________________________________ 

(    )Não. Por quê? ____________________________________________________ 

 
2.22 O que você espera do poder público? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3 SITUAÇÃO PREVIDENCIÁRIA  
 
 
3.1 É beneficiário do INSS? 
(     )Sim (   )Aposentado (    )Pensionista (   )Outro benefício. Qual ______________ 
(     ) Não  OBS. SE APOSENTADO PULAR PARA A QUESTÃO 3.21 
  
3.2 Contribuição previdenciária pública (INSS) 
(     ) Sim      Valor pago: (    )33,90 (    )38,90 (    )39,90  (    )74,58  (     )135,60 
(      ) Não  OBS. SE NÃO PULAR PARA QUESTÃO nº 3.10 
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3.3 Há quanto tempo contribui? (     ) menos de 01 ano    (    ) entre 01 e 05 anos           
(    ) entre 06 e 10 anos    (     ) acima de 10 anos 
 
3.4 O que levou você a contribuir para Previdência Social? 
(     ) Preocupação em ter uma renda ao adoecer    (     ) Possuir uma renda fixa 

durante a velhice / aposentadoria   (     ) Por que foi obrigatório ao criar CNPJ   (     ) 

Outro motivo.  

Qual?______________________________________________________________ 

  
 
3.5 Participa de alguma previdência privada? 
(    ) Sim       (     ) Não     Valor pago: _____________ Por que optou por essa 

contribuição?________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 (PARA OS CONTRIBUINTES PARA AQUI)  

 

3.6 Por que não contribui? (Para quem respondeu NÃO na questão 3.2) 
(    ) Não sabia que precisava      (      ) não acha importante     (      ) não pode pagar         
(   )acha que está cedo    (      ) porque não quer    (      )Outro motivo. Qual? 
___________________________________________________________________ 
 
3.7 Já contribuiu anteriormente?  
(     ) Sim     (     )Não 
 
3.8 Já procurou o INSS na tentativa de contribuir depois que se inseriu nessa 
atividade?  
(     )Sim. O que aconteceu? ___________________________________________ 
(    )Não.  
 
3.9 Atualmente quanto do seu rendimento poderia ser revertido para contribuir 
com o INSS mensalmente? 
(    ) nenhum valor     (     ) até 50,00    (     )até 75,00   (     )até 136,00.  (   )outro 
valor. Quanto? ______________ 
 
3.10 Tem desejo de contribuir para o INSS? 
(    ) Sim     (    )Não 
 
3.11 Participa de alguma previdência privada?  
(     ) Sim       (     ) Não     Valor pago: _____________ Por que optou por essa 
contribuição?________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 

3.12 Com que renda espera viver na velhice? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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C) ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. Esse órgão tem conhecimento do comércio ambulante que se instala no período 

noturno e aos sábados nas principais ruas do centro de Aracaju? 

 

2. Possuem cadastro e/ou informações sobre esses trabalhadores?  

 

3. Já houve (ou há) alguma intervenção com esse público? Qual(is)? Qual o 

objetivo?  

 

4.  Esse órgão tem ações direcionadas aos trabalhadores informais de Aracaju? De 

que tipo? Qual região de atuação?  

 

5. Como este órgão percebe esse tipo de trabalhador? 
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D) TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado/a para participar de uma pesquisa com o título 

(DES) PROTEÇÃO SOCIAL NA INFORMALIDADE: O ACESSO DOS 

TRABALHADORES À POLÍTICA PREVIDENCIÁRIA EM ARACAJU-SE. O objetivo 

da pesquisa é analisar o acesso dos trabalhadores informais, que desenvolvem suas 

atividades nas ruas do centro comercial de Aracaju/SE, à política previdenciária 

brasileira. Para tanto é necessário: mapear os trabalhadores informais existentes 

nas principais ruas do centro comercial de Aracaju-SE, no período noturno e aos 

sábados; identificar se existe algum tipo de relação previdenciária estabelecida entre 

esses trabalhadores e a previdência social e o sentido que os mesmos atribuem a 

essa política e conhecer as ações do poder público direcionadas a esses 

trabalhadores.   

O estudo será desenvolvido através da aplicação de formulários com 

perguntas fechadas e abertas aos trabalhadores informais que exercem suas 

atividades laborativas nas principais ruas de centro comercial de Aracaju, no período 

noturno e aos sábados e que estejam cadastrados na Empresa Municipal de 

Serviços Urbanos (EMSURB). Além disso, serão realizadas entrevistas 

semiestruturadas com representantes dos órgãos públicos: Instituto Nacional de 

Seguro Social (INSS) e Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB). A 

realização de entrevistas, tal como a aplicação de formulários ocorrerão de acordo 

com a disponibilidade de datas e horários dos sujeitos envolvidos na pesquisa. A 

participação na pesquisa não é obrigatória para nenhum trabalhador e/ou órgão 

público. Cada sujeito participante da pesquisa é livre para interromper a sua 

participação a qualquer momento, sem justificar sua decisão e não haverá qualquer 

atitude recriminatória do mesmo. Nenhum participante da pesquisa terá seu nome 

divulgado e não terá despesas ou recebimento de dinheiro por participar do estudo. 

Não há nenhum risco, prejuízo, desconforto ou lesões que podem ser provocados 

pela pesquisa.   

Enfatizamos o nosso interesse em disponibilizar para os trabalhadores(as) e 

órgãos públicos envolvidos na pesquisa os resultados finais desse estudo. A sua 

participação na pesquisa é muito importante, principalmente na medida em que pode 

contribuir para dá visibilidade a situação dos trabalhadores informais diante da 

política previdenciária brasileira e fomentar ações estatais no sentido de ampliar a 

cobertura previdenciária para esse segmento e na regularização dessa atividade no 

espaço público de centro de Aracaju. Irá colaborar também com a produção do 

conhecimento sobre o tema e com a formação da aluna-pesquisadora envolvida na 

realização da pesquisa, dentre outros resultados. 
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          Garantimos o sigilo absoluto da identidade de todos os sujeitos que 

participarem da pesquisa, no entanto, solicitamos o consentimento dos mesmos 

para que as informações obtidas nesta pesquisa sejam divulgadas e apresentadas 

em eventos científicos ou publicados posteriormente. Em nenhum dos casos 

haverá a identificação dos nomes dos participantes. Ressaltamos que não há 

riscos, prejuízos ou desconforto que possam ser provocados pela pesquisa.  

Qualquer esclarecimento ou dúvida sobre a pesquisa estarão a disposição: 

Pesquisador Responsável:  

Profª. Esp. Maciela Rocha Souza Aragão  

Telefone para contato: (79) 9998-9042 

Profª Orientadora: Maria da Conceição Almeida Vasconcelos 

 

 

 

 

Após estes esclarecimentos, 

eu,_____________________________________________, concordo em participar 

do estudo “(Des) proteção social na informalidade: o acesso dos trabalhadores 

à política previdenciária em Aracaju-SE.” mediante formulário de pesquisa. Fui 

devidamente informado/a e esclarecido/a sobre a pesquisa e seus 

instrumentos (formulário e entrevista), bem como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Estou ciente de que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade ou atitude recriminatória.  Declaro ainda permitir a divulgação, 

apresentação e publicação das informações que serão resultantes deste estudo, 

sem identificação do meu nome. 

                                                                     Aracaju/SE, _______/_______/______ 

 

Assinatura do/a participante da pesquisa:  

 

 ___________________________________________________________________ 


