
A PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA OS TRABALHADORES AMBULANTES DO CENTRO DE ARACAJU-SE

Maciela Rocha Souza Aragão1

Maria da Conceição Almeida Vasconcelos2

RESUMO

O presente artigo tem como propósito apresentar a importância e compreensão que os trabalhadores
ambulantes atribuem à política de previdência social. Esse estudo analisa parte dos resultados de uma
pesquisa acadêmica stricto sensu, concluída em outubro de 2013, e realizada com ambulantes que
comercializam no centro de Aracaju - SE. Tratou-se de uma pesquisa quali-quantitativa, orientada pelo
método materialista histórico-dialético e que se utilizou de análise documental e de entrevistas
semiestruturadas para a coleta de dados. Os resultados mostram que a maioria dos ambulantes entrevistados
não contribuem para a previdência social, porém reconhecem a sua importância e demonstram possuir
conhecimento sobre essa política, principalmente em relação a alguns benefícios previdenciários.
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ABSTRACT

This article aims to present the importance and understanding that itinerant workers attach to welfare policy.
This study analyzes the results of an academic research stricto sensu, completed in October 2013, and
performed with hawkers who trade in downtown Aracaju - SE. This was a qualitative and quantitative
research, guided by historical and dialectical materialist method which was used for document analysis and
semi-structured interviews to collect data. The results show that most respondents street do not contribute to
social security, but recognize its importance and shown to possess knowledge about this policy, especially in
relation to certain social security benefits.
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O surgimento do sistema de proteção social no mundo tem estreita vinculação com o trabalho assalariado,
que 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 seu
sistema de proteção, nesse caso, em sua forma mais abrangente nos países centro da economia capitalista
(SILVA, 2012).

As medidas protetivas nascem mediante o caráter político da pressão da classe trabalhadora assalariada e sua
importância econômica para o desenvolvimento do capitalismo, e, nesse processo, 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. Esse último é, para Silva (2012), uma condição de acesso à proteção social.

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 trabalhadores em face do desemprego e/ou da incapacidade
temporária ou permanente para o trabalho.

No Brasil, a constituição do sistema de proteção social também esteve vinculado ao trabalho assalariado (e
formal)1 e limitou, significativamente, a participação de trabalhadores informais, dentre eles, ambulantes, no
sistema previdenciário brasileiro ao longo do século XX. E apesar da atual previsão legal que inclui esses
trabalhadores na condição de segurados da previdência social, é expressivo o número deles que não
contribuem para a previdência social.

A filiação e contribuição previdenciária é condição fundamental para garantir aos trabalhadores, sejam eles
formais ou informais, e seus dependentes, o acesso aos benefícios da previdência social, a exemplo de
aposentadorias, auxílios e pensões, que substituem a renda na ocasião de velhice, doença, morte, dentre
outras situações de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho.

Reconhecendo a pequena participação dos trabalhadores ambulantes no sistema previdenciário brasileiro,
este estudo objetivou conhecer a importância da previdência social para os ambulantes que trabalham no
centro comercial de Aracaju e a compreensão destes em relação a essa mesma política.

Para tanto, foram entrevistados, em maio de 2013, 30 (trinta) trabalhadores ambulantes que comercializam
no período da noite no centro de Aracaju. Essa amostra corresponde a 47% do universo de 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), órgão de gestão da Prefeitura Municipal
de Aracaju, a comercializarem nas imediações do antigo Hotel Palace, no centro da cidade e que participaram
da pesquisa por acessibilidade e/ou concordância e autorização através do “Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido”.

Previdência Social: a importância e compreensão dos trabalhadores ambulantes de Aracaju-SE

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
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crescente processo de industrialização, acompanhado da urbanização e estruturação do trabalho assalariado,
impulsionado pela revolução burguesa na década de 1930.

É consenso entre vários autores que a origem da previdência social, enquanto medida de proteção social
adotada pelo Brasil, 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.

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 bismarckiana2.

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.

Além das CAPs, outros dois órgãos fizeram parte da história da previdência social brasileira ao longo do século
XX, são eles: os Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs) e o Instituto Nacional de Previdência Social
(INPS). Ambos possuíam natureza pública, uma vez que cabia ao Estado a responsabilidade de gestão e
co-financiamento do sistema previdenciário, entretanto, a participação do trabalhador, preferencialmente o
formal, estava condicionada à contribuição para o sistema3.

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 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
autônomo4.

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.
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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.

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 inúmeros trabalhadores que poderiam (e podem)
ser identificados como autônomos, e que atualmente seriam inseridos na condição de segurados contribuintes
individuais, ainda é grande o número desses trabalhadores que não estão protegidos pela previdência social.

De acordo com o IBGE (2010) a desproteção previdenciária atinge, no Brasil, 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, a
desproteção previdenciária alcança 74,19% desse segmento no Brasil, 86,72% em Sergipe e 77,33% em
Aracaju.

A não proteção previdenciária está historicamente relacionada aos índices de desemprego e de ocupações
informais e precárias, explicito na análise que segue:

[...] 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).

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 estratégias5 para “atrair” a adesão de novos
segurados para a previdência social, especialmente dos trabalhadores por conta própria, um segmento da
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informalidade do trabalho.

Diante das novas possibilidades de contribuição previdenciária a pesquisa pretendeu, como já informado
anteriormente, conhecer a importância da previdência social para os ambulantes que trabalham no centro
comercial de Aracaju e a compreensão destes em relação a esta política.

Dos 30 (trinta) trabalhadores ambulantes entrevistados e que comercializam no período da noite no centro de
Aracaju, 90% não contribuem para previdência social e apenas 10% afirmaram manter contribuição regular
para o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

Na tentativa de perceber a importância da previdência social entre os que não contribuem observou-se que
96% dos entrevistados consideram a contribuição para o INSS “muito importante” ou “importante”. Na fala
desses trabalhadores, nota-se o entendimento de que a contribuição é um elemento fundamental para
garantir o acesso aos benefícios previdenciários, para além, inclusive, da 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?
(Entrevistado nº 05).

E apenas um trabalhador (4%) respondeu que “não é importante” contribuir para o INSS.

Não acho importante. Isso são mecanismos que o sistema cria para te amedrontar. É
uma pseudo segurança (Entrevistado nº 23).

Na fala de dois dos entrevistados percebe-se que apesar de considerar a contribuição importante ou muito
importante, estes apresentam uma análise mais crítica da política previdenciária, exatamente sobre a
burocratização dos processos internos, pelas suas 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 (Entrevistado 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 de algumas
categorias, a exemplo de professores que atuam até o ensino médio, que diminui em 5 anos para cada.

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 exigida carência. Para a segurada especial
(trabalhadora rural) essa carência é estabelecida em 10 meses de comprovação de atividade rural anterior à
gravidez, já para a contribuinte individual e a facultativa são exigidas 10 contribuições mensais.
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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 do entrevistado nº 24 é em relação a vantagem, exposta
pelo mesmo, de contribuir para o INSS apenas quem possui baixos rendimentos, enquanto que para aqueles
com poder aquisitivo maior defende outros tipos de investimentos que assegurem uma renda na velhice.

Essa compreensão do trabalhador entrevistado 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).

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 INSS6 publicados mensalmente.

Tomando como referência o mês de junho de 2013 o INSS concedeu 419.024 mil benefícios dos quais 53%
equivalem a 01 salário mínimo e 31% entre 01 e 02 salários, ou seja, 84% dos benefícios concedidos estão
entre 01 e 02 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 as demanda dos 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, que
juntamente com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) desestimulam 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).
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Nota-se na fala do entrevistado uma indignação a partir do 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 Benefício de Prestação Continuada (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.

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 01 salário mínimo, valor similar a grande parte das
aposentadorias concedidas por este órgão.

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 a carência da aposentadoria por idade, nesse caso, de 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 de que qualquer
pessoa ao atingir a idade poderá se aposentar.

O Ministério da Previdência Social – MPS, (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, cada vez mais, dos preceitos constitucionais de
garantir a proteção social universal à população brasileira.

A pesquisa também buscou perceber o conhecimento dos trabalhadores ambulantes sobre a previdência
social. Fez ainda um comparativo dessa compreensão entre os contribuintes e não contribuintes. Entre os
questionamentos estava “quem pode contribuir para previdência social”.

Observou-se que 11% responderam que apenas quem trabalha com carteira assinada pode contribuir para a
previdência social, já 19% entendem que qualquer trabalhador, mesmo sem carteira de trabalho, pode
realizar as contribuições. A maioria, 70% afirmaram que qualquer pessoa independente de trabalho pode
contribuir.
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Todos os entrevistados contribuintes (10%) responderam que “qualquer pessoa, independente de trabalho
podem contribuir para o INSS”.

Nesse sentido, não se percebe, a partir das respostas da maioria dos entrevistados, uma ausência de
compreensão e/ou entendimento a respeito das possibilidades de quem pode ser um filiado contribuinte do
INSS. Na atualidade, qualquer pessoa, seja ela trabalhadora ou não, pode se filiar a partir dos 16 anos à
política previdenciária brasileira, seja como segurado obrigatório ou como segurado facultativo.

Essa compreensão já altera um pouco em relação ao conhecimento prévio dos benefícios ofertados pelo
Instituto. Esse questionamento admitia mais de uma resposta, por isso a análise foi realizada a partir da
recorrência em que os benefícios foram citados.

Assim, dentro do universo dos 90% de ambulantes não contribuintes a recorrência das respostas ao
questionamento “o que o INSS oferece” foi: aposentadorias e pensões 96%; auxílio doença e acidente 78%;
salário maternidade 67%; assistência à saúde 48%; salário família 33%; medicamentos 26%; auxílio
reclusão 15%; doações 11%; outro benefício 4%.

Percebe-se que os benefícios mais conhecidos são exatamente os mais acessados na previdência social:
aposentadorias, auxílio doença e acidente e salário maternidade.

Entre os ambulantes contribuintes o resultado foi similar. Nota-se certo desconhecimento da existência de
alguns benefícios, a exemplo do auxílio reclusão e do salário família. O primeiro por se tratar de um benefício
pouco divulgado que só é acessado pelo segurado recluso no sistema prisional e em regime fechado, o
segundo, por ser pago mensalmente junto com o salário de segurado empregado7, o que acaba
caracterizando como um benefício da empresa empregadora e não da previdência social. Ambos são seletivos
8 e, portanto, não acessíveis para todos os tipos de segurados. Isso é reflexo do caráter híbrido da seguridade
social brasileira ao incorporar a universalidade e a seletividade como princípios.

Ainda em relação aos dados acima chama a atenção o percentual de entrevistados não contribuintes que
afirmaram que o INSS oferece assistência à saúde (48%) e medicamentos (26%). Dois contribuintes (67%)
também fizeram essa afirmação.

Mesmo após 25 anos da criação do Sistema de Seguridade Brasileiro é comum encontrar pessoas que ainda
associam a política de previdência com a cobertura dos serviços de saúde. Isso acontece porque ao longo de
décadas esses serviços eram realmente ofertados conjuntamente para as pessoas que contribuíam para a
previdência social.

A previdência social, a saúde e a assistência social eram serviços e benefícios garantidos para os segurados e
dependentes dos contribuintes das antigas CAPs, IAPs e INPS. Apenas em 1988, com a aprovação da nova
Constituição Federal, é que essas políticas ganharam, separadamente, apesar de comporem o sistema de
seguridade social, status de política pública, de obrigação estatal, permanecendo o vínculo contributivo
apenas para a previdência social.

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, p. 250) 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 em seu conceito e pelo rumo político assumido pelo Brasil logo após a
aprovação da Constituição Federal de 1988.
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[...] 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.

Em pesquisa encomendada pelo Ministério da Previdência Social (MPS), realizada em 2001 com 3.066
trabalhadores inscritos e não inscrito, dois resultados despertaram a atenção do órgão: o elevado
desconhecimento acerca dos motivos para a existência do INSS ou do que é a previdência social e a
associação entre a imagem da previdência e os serviços de saúde. Nessa pesquisa 30,6% acreditavam que o
INSS existia para promover o atendimento à saúde das pessoas (BRASIL, 2004).

O último órgão que prestou assistência médica individualizada aos segurados, antes da universalização da
saúde a partir da criação do Sistema Único de Saúde (SUS), foi o Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social (INAMPS), criado em 1974. Mas, com o movimento de reforma sanitária, iniciado ainda na
década de 1970, e que ganhou força no processo de redemocratização do país nos anos de 1980, a saúde
perdeu o caráter de política compensatória mediante contribuição para o INPS e ganhou o status de política
pública gratuita, regida pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização e
participação social.

Percebeu-se assim, que os trabalhadores ambulantes de Aracaju conhecem os critérios para filiação ao
sistema previdenciário e boa parte dos benefícios ofertados. Quanto aos benefícios menos citados ou citados
erroneamente como pertencentes à previdência social tratam-se, na verdade, de benefícios pouco conhecidos
pelo conjunto da sociedade, não exclusivos aos trabalhadores entrevistados por essa pesquisa.

Considerações Finais

A política de previdência social brasileira existe há mais de 90 anos, e, sem dúvida, vem ampliando,
consideravelmente, a cobertura previdenciária entre a população brasileira. Ainda assim, dado o caráter de
histórica dependência entre a previdência social e o trabalho assalariado, até hoje é grande o número de
trabalhadores em ocupações informais que continuam sem proteção previdenciária.

A pesquisa revelou que apesar de considerarem importante contribuir para a previdência como uma forma de
proteção na velhice e em casos de doença, a grande maioria dos entrevistados se encontra na condição de
não contribuinte, seja porque desconfiam da real aplicação dos recursos que estão disponibilizando para o
sistema previdenciário e a sua utilização no caso da necessidade de acesso a algum benefício, seja pela
possibilidade de conseguir “se aposentar” por meio de outras formas, que, necessariamente, não haveria
necessidade de contribuição prévia. Isso indica que apesar de conhecerem os principais benefícios oferecidos
pela previdência social, há, ainda, uma confusão entre o que é um benefício assistencial, no caso o BPC, e o
previdenciário. Além disso, outros fatores também foram apontados para a desistência quando pensam na
importância de ser um segurado: o excesso de burocracia e a superlotação das agências de previdência
social.

Assim, mesmo que o entendimento dos trabalhadores ambulantes em relação à previdência social seja de
reconhecimento da importância de filiação e contribuição, essa é uma política que precisa desburocratizar
seus processos e criar estratégias mais facilitadas que garantam a contribuição mensal dos ambulantes.
Dessa forma, ainda que os entrevistados, de forma geral, conheçam os benefícios previdenciários, a definição
de que deverão contribuir com essa política ainda não faz parte da rotina dos ambulantes que comercializam
no centro de Aracaju.
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NOTAS

1 Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Assistente Social da Prefeitura
Municipal de Aracaju-SE. E-mail: maciela.rocha@yahoo.com
.br

2 Doutora em Serviço Social pela PUC-SP e professora do Departamento de Serviço Social / UFS. E-mail:
calmeida@infonet.com
.br

3 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.

4 Concepção Bismarckiana – essa concepção teve origem a partir do modelo de intervenção estatal criado no
governo alemão de Otto Von Bismarck, no final do século XIX. O sistema de proteção social era vinculado a
prévias contribuições, exatamente com caráter de seguro social.

5 Na atualidade, o órgão que gerencia o sistema previdenciário brasileiro é o Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS), criado em 1991 para substituir o INPS.

6 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]).

7 A principal delas foi a criação, em 2008, do Programa Microempreendedor Individual (MEI), enquanto
proposta de “formalização” dos trabalhadores informais que estabelece alíquotas mais baixas de contribuição
para previdência social.

8 Disponível em www.
previdencia.gov.br
. Acesso em 30 de Ago. 2013

9 O salário-família também é devido ao segurado aposentado, seja ele urbano ou rural, que possuam filhos ou
equiparados até quatorze anos ou inválido em qualquer idade. A responsabilidade pelo pagamento é do
próprio INSS, mas deve-se levar em conta o limite de renda estabelecido em lei para ter acesso a esse
benefício (INSS, 2010). É, sem dúvida, um benefício pouco acessado pelo aposentado.

10 O salário-família e o auxílio reclusão são benefícios que assumem o princípio da seletividade da Seguridade
Social no momento em que apenas os segurados tidos como “baixa renda” podem acessá-lo. Para o ano de
2013 esse critério de renda está estabelecido até o teto de R$ 971,78 reais. Ou seja, apenas os segurados
que contribuem até esse salário-de-contribuição podem receber os respectivos benefícios. Para o salário
família ainda existe uma distinção no valor das quotas pagas, ou seja, caso o segurado possua
salário-de-contribuição até 646,55 a quota é de R$ 33,16 por filho de até 14 anos ou equiparados e
deficientes em qualquer idade. Mas se a contribuição tiver como cálculo valores entre R$ 646,55 a 971,78 a
quota será de R$ 23,36.
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