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O sistema do capital se articula numa rede de 

contradições que só se consegue administrar 

medianamente, ainda assim durante curto intervalo, mas 

que não se consegue superar definitivamente. Na raiz de 

todas elas encontramos o antagonismo inconciliável 

entre capital e trabalho, assumindo sempre e 

necessariamente a forma de subordinação estrutural e 

hierárquica do trabalho ao capital, não importando o 

grau de elaboração e mistificação das tentativas de 

camuflá-la. (MÉSZÁROS, 2007, p. 87). 

 

 

 



 
 
 

RESUMO 

 

Este trabalho discute as expressões da informalidade no capitalismo contemporâneo. 
Temática de relevância para a análise da realidade do trabalho, hoje, e da lógica que move 
o capital, sua presença real na vida dos indivíduos. O comércio de rua da cidade de Pau dos 
Ferros, conhecido popularmente como “feira livre”, foi escolhido como espaço da pesquisa. 
O objetivo central é apreender e analisar as articulações e as lógicas, presentes na 
configuração do comércio de rua desta cidade, situada no estado do Rio grande do Norte, 
explicitando a funcionalidade da informalidade para a acumulação capitalista, mas também 
para a reprodução de segmentos da classe trabalhadora. Assentamos nossa análise na 
perspectiva da totalidade, na tentativa de apreender as determinações históricas do 
fenômeno em foco. Compreende a análise dos mecanismos utilizados pelo capital para se 
reproduzir no atual contexto histórico, que tem implicado na composição dos mercados de 
trabalho dos diversos países, e nas diversas formas de exploração a que os trabalhadores 
de um modo geral estão submetidos. Implica, igualmente, na discussão do desenvolvimento 
do capitalismo em solo brasileiro, da lógica que permeia sua dependência e, principalmente, 
do recurso à superexploração do trabalho, como alavanca para a acumulação interna. O 
percurso da investigação compreendeu pesquisa teórica para constituir as bases de análise 
teórico-metodológica e delinear o contexto no qual se circunscreve nosso objeto de 
pesquisa, além de pesquisa de campo, realizada em duas fases: observação sistemática, 
que possibilitou mapear características dos comerciantes e da infraestrutura do comércio, e 
a realização de entrevistas com informantes chaves. O material recolhido foi perscrutado 
com base em esquema analítico inspirado da análise de conteúdo. Dentre as principais 
considerações elaboradas a partir do processo de pesquisa, destacamos: o comércio de rua 
de Pau dos Ferros permanece envolto na venda majoritária de produtos agropecuários, isso 
demonstra as características estruturais da região. Todavia, a oferta desse produto não mais 
se restringe ao excedente do pequeno produtor local. A presença do revendedor alterou a 
distribuição desse produto, dinamizando-a. Em paralelo, se desenvolvem práticas 
comerciais, cujas mercadorias negociadas (industrializados) refletem o momento de 
restauração capitalista, uma rede comercial mais ampla. As reflexões possibilitaram, ainda, 
evidenciar que o comércio de rua segue se desenvolvendo na base do trabalho informal, o 
qual ganha funcionalidade para o sistema, na medida em que se configura como um espaço 
comumente utilizado para escoar parte da produção das indústrias (confecção/calçados), 
sobretudo, se considerada a distribuição como elemento essencial do processo complexo 
que objetiva à valorização do capital. Esta atividade vem funcionando como espaço gerador 
de ocupação e renda para os sujeitos descartados dos empregos formais, mascarando com 
isto o desemprego, ademais, elas lhes permitem continuar quanto consumidores. Tais 
expressões refletem a capacidade e a lógica do capital de se expandir e se agregar em 
realidades tão diversas. Está em curso, hoje, a lógica que tem conduzido muitos 
trabalhadores à adesão ao projeto de dominação do capital, pela ilusória possibilidade de se 
tornarem capitalistas. O objetivo tem sido transformar o sujeito em consumidor, e o 
trabalhador num empreendedor. 

 

Palavras-chave: Acumulação capitalista. Comércio de rua. Informalidade. Precarização. 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 

 

This paper discusses the expression of informality in contemporary capitalism. Thematic of 
relevance to the analysis of the reality of work today and the logic that moves the capital, its 
real presence in the lives of individuals. The street trading of Pau dos Ferros town, popularly 
known as "street market" was chosen as the search space. The main objective is to seize 
and examine the articulations and logic, present in the configuration of the street trading of 
this city, located in the state of Rio Grande do Norte, explaining the functionality of informality 
for capitalist accumulation, but also for the reproduction of segments of the working class. 
Our analysis is based in the perspective of totality, trying to grasp the historical 
determinations of the phenomenon in focus. It includes the analysis of the mechanisms used 
by the capital to reproduce itself in the current historical context, which has been implicated 
in the composition of the labor markets of different countries and in various forms of 
exploitation to which workers in general are subject. It also means discussing the 
development of capitalism in Brazil, the logic that permeates its dependence, and especially 
the use of over-exploitation of labor, as a lever for internal accumulation. The course of 
investigation consisted of theoretical research to form the basis of theoretical and 
methodological analysis and to outline the context in which our research object is inserted, 
and field research conducted in two phases: systematic observation, which allowed to map 
traders features and the infrastructure of commerce, and the conduction of interviews with 
key informants. The material collected was scrutinized according to analytical scheme 
inspired by the content analysis. Among the main considerations developed from the 
research process we include: the street trading of Pau dos Ferros remains shrouded in the 
majority sale of agricultural products, this demonstrates the structural characteristics of the 
region. However, the supply of this product is no longer restricted to the excess of small local 
producers. The presence of the dealer changed the distribution of the product, streamlining 
it. In parallel, business practices are developed, practices in which traded goods (industrial) 
reflect the moment of capitalist restoration, a larger business network. The reflections also 
made it possible to show that street trading follows developing on the basis of informal work, 
which gains functionality to the system, as it is configured as a space commonly used to 
drain part of the production, of industries (clothing/shoes), especially if the distribution is 
considered as an essential element of the complex process that aims at capital appreciation. 
This activity has been functioning as a place of employment and income generation for the 
subjects who are away from formal employment, masking, this way, unemployment, 
moreover, they allow them to continue as consumers. Such expressions reflect the ability 
and the logic of capital to expand and aggregate into so many realities. It is underway today, 
the logic that has led many workers to join the project of domination of capital, by the illusory 
chance to become capitalists. The aim has been to turn the subject into a consumer and the 

worker an enterprising.  

 

Keywords: Capital Accumulation. Street trading.  Informality. Precariousness. 
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INTRODUÇÃO 

     

O trabalho discute a informalidade no capitalismo contemporâneo e suas 

complexas expressões. Temática de relevância para o debate atual da realidade do 

trabalho e da lógica que move o capital, sua presença real e dinâmica na vida dos 

indivíduos. 

Analisar tais expressões a partir de uma perspectiva de totalidade implica 

discutir o processo de dominação do trabalho pelo capital, que age em bases 

explícitas e implícitas, principalmente quando atua na determinação das variadas 

formas de reprodução material no âmbito do sistema capitalista. Dito de outro modo, 

em um contexto marcado por desregulamentação de direitos sociais e trabalhistas, o 

estudo dessa temática demanda analisar as múltiplas determinações do processo de 

reprodução do capital, no cerne do qual o trabalho, submetido a pressões mundiais, 

se reconfigura. 

Com efeito, o capitalismo tem se caracterizado por redimensionar sua 

dinâmica, por impetrar mudanças no sistema produtivo, indispensáveis à 

continuidade do processo de acumulação. Tais transformações revelam a maneira 

através da qual o capital tem enfrentado suas situações de crise. Na verdade, como 

esclarece Mészáros, “[...] não há nada especial em associar-se capital a crise. Pelo 

contrário: são maneiras de progredir para além de suas barreiras imediatas e, desse 

modo, estender com dinamismo cruel sua esfera de operação e dominação” 

(MÉSZÁROS, 2002, p. 795). 

A novidade histórica da crise, na contemporaneidade, está no modo como 

esta se manifesta e no seu caráter, evidenciado, pela dimensão ampla com que se 

materializa mundialmente, ao atingir o campo da produção, da circulação, da 

distribuição e do consumo. Como nos elucida Mészáros (2002, p. 797): “[...] a crise 

estrutural afeta a totalidade de um complexo social em todas as relações com suas 

partes constitutivas ou subcomplexos, como também a outros complexos aos quais 

é articulada”. Avaliar os efeitos dessa engrenagem destrutiva reveste-se de 

importância e, ao mesmo tempo, evidencia-se como árdua tarefa. Ora, a princípio o 
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capital se metamorfoseia de tal modo, que se torna ainda mais difícil desvelar as 

contradições entre capital e trabalho.  

Assim, o estudo das configurações assumidas pela informalidade, hoje, 

demanda o entendimento dos mecanismos utilizados pelo capital para se reproduzir 

no atual contexto histórico, os quais têm resultado particularmente, na 

(re) composição dos mercados de trabalho dos diversos países e nas diferentes 

formas de exploração a que, de modo geral, os trabalhadores estão submetidos.  

Em um contexto marcado por mudanças impostas pelo Programa de Ajuste 

Estrutural (PAE) e, diante da tendência de expansão da informalidade, o debate 

sobre a informalidade ganha relevo. A ótica desenvolvimentista, antes vinculava o 

aparecimento e crescimento da atividade informal a situações temporárias de crise, 

próprias do estágio de “subdesenvolvimento” dos países de “Terceiro Mundo”. Logo, 

as atividades informais eram tidas como passíveis de desaparecer mediante o 

desenvolvimento das forças produtivas e a implementação de políticas corretivas. 

Na atualidade, esta análise é confrontada por outras teorias, que têm considerado a 

atividade informal, em outros termos, retomando a lógica do processo de produção 

capitalista para apreender o papel, a dimensão, a importância e o lugar das práticas 

informais ou da informalidade no processo de acumulação capitalista nos tempos 

contemporâneos. Citamos, a título de exemplo, os estudos de Soares (2008), 

Tavares (2004), Malaguti (2000), dentre outros.  

Assim, analisar as expressões contemporâneas da informalidade, nas vias 

públicas, significa desvelar engrenagens dos processos produtivos desenvolvidos 

por sujeitos sociais que, ao se apropriarem material e simbolicamente de tais 

espaços, explicitam uma multiplicidade de sociabilidades. Ao mesmo tempo, 

significa adentrar nos meandros das transformações no âmbito da produção 

capitalista e explicitar como estas redimensionam os espaços de valorização do 

capital, atingindo, igualmente, os indivíduos e suas subjetividades. Ademais, 

“[...] nessa trama complexa de dinâmicas e conotações, as praças de comércio 

tradicionais não se constituem como um espaço único, mas, como um espaço 

fracionado em territórios delimitados” (MORAIS; ARAÚJO, 2006, p. 247). No atual 

estágio do capitalismo, elas ganham dinamismo e se delineiam em múltiplas facetas 

no contraditório processo de reprodução ampliada do capital. 



20 
 
 

Realizamos pesquisa de campo em Pau dos Ferros, polo do Alto Oeste 

Potiguar do estado do Rio Grande do Norte, a partir de uma perspectiva de 

totalidade, procedendo a um enfoque Regional, por entendermos que o capital tem 

em si, a capacidade de adequar e explorar o que é próprio de cada espaço, de cada 

localidade. Aliás, o capital é capaz de criar e manter espaços para os fins desejados, 

dando validade à sua lógica intrínseca de reprodução ampliada com geração de 

desigualdade – seja qual for sua expressão no momento histórico dado.  

Diante da necessidade de apreender a riqueza de determinações existentes, 

propomos um novo estudo que dá sequência a um processo de investigação anterior 

da atividade informal na via pública de Pau dos Ferros; estudo realizado quando da 

conclusão do Bacharelado em Ciências Econômicas, pelo Campus Avançado Prof.ª 

Maria Elisa de Albuquerque Maia – CAMEAM da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN (2003), tomado como ponto de partida para a pesquisa da 

temática em foco. 

A discussão sobre Economia Social e Trabalho sempre nos chamou a 

atenção. Os diversos estudos e questionamentos que nortearam nosso percurso 

analítico durante o período da graduação em Economia estiveram direcionados a 

estas áreas. Posteriormente, tais reflexões culminaram no interesse em cursar 

especialização em Desenvolvimento Regional e Planejamento Territorial pelo 

CAMEAM/UERN (2006). Voltamo-nos, então, ao estudo da informalidade no 

mercado de trabalho brasileiro, de forma mais detalhada. Realizamos um trabalho 

teórico que nos permitiu identificar diversas pesquisas sobre a temática, com 

abordagens diferentes, por vezes divergentes, evidenciando a riqueza do fenômeno 

em apreço. 

Reconhecemos, ainda, que o interesse em caracterizar a região do Alto Oeste 

Potiguar e, especificamente, a dinâmica de Pau dos Ferros, tem se ampliado na 

medida em que passamos a compor o corpo de pesquisadores vinculados ao Núcleo 

de Estudos em Desenvolvimento Sustentável da Microrregião do Alto Oeste Potiguar 

– NUDESP e ao Departamento de Economia do Campus Avançado Prof.ª Maria 

Elisa de Albuquerque Maia/ CAMEAM – UERN, com sede na referida cidade. Este 

interesse se renova ao decidirmos cursar mestrado na área de Serviço Social, na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. O motivo inicial decorreu das 
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discussões relativas à temática informalidade realizadas, sobretudo, por autores da 

área como Tavares (2004); Alves e Tavares (2006). Enfim, por se tratar de uma área 

que tem desenvolvido amplo debate sobre as expressões da questão social, 

embasado teoricamente na produção Marxiana, em autores marxistas. 

No período da graduação, já questionávamos a problemática do 

desemprego no Brasil. Com efeito, saíamos dos anos de 1990, década na qual 

despontava o ideário ideológico neoliberal como a única via a orientar a ação do 

Estado e o desenvolvimento de modo mais amplo. Interessávamo-nos pelas saídas 

encontradas por muitos brasileiros para sobreviver à crise do emprego e, a 

importância que as ocupações informais assumiam na vida desses indivíduos. 

Diante dessas reflexões, concluímos ser importante iniciar um estudo sobre as 

atividades informais, mais especificamente sobre o comércio de rua da cidade de 

Pau dos Ferros, ou a feira livre, como comumente é denominado por seus 

frequentadores. Tratar-se-ia, acima de tudo, de uma contribuição para o 

conhecimento da realidade de nossa cidade e do município.  

Com a primeira pesquisa1 foi possível traçar um perfil geral da atividade, 

compreendendo levantamento de dados sobre os vendedores, na medida em que o 

cálculo amostral nos permitiu atingir mais de 80%2 das bancas existentes. Foram 

abordadas questões como: idade, sexo, escolaridade, renda, número de 

dependentes, natureza da atividade anterior, condição do imóvel, pagamento de 

tributos, dentre outras.  

No entanto, apesar de reconhecermos a relevância dos dados e das 

informações adquiridas para conhecermos um pouco melhor essa atividade, 

começamos a perceber que a problemática não se revelara claramente, que seriam 

necessários outros instrumentos analíticos, que nos possibilitassem ir além da mera 

descrição. 

Passamos então, a analisar informações que nortearam a elaboração de 

questões fechadas do questionário. Concluímos que estas nos deixaram lacunas 

importantes a serem mais bem trabalhadas. Não conseguimos apreender, por 

                                                             
1 Em tópico específico, traremos alguns dados da pesquisa anterior, pertinentes de serem 
recolocados para análise.  
2  Foram estudadas em 2002, 165 de 200 bancas contabilizadas (SILVA, 2003). 
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exemplo, os motivos reais de ingresso dos vendedores nessa atividade, embora 

tenhamos obtido algumas respostas do tipo: “foi por conta do desemprego” ou da 

“baixa escolaridade”. Tampouco foi possível desvelar a lógica que permite a 

reprodução dessas práticas na via pública, dentre outros aspectos. 

Do mesmo modo, o corpo teórico do primeiro trabalho embora trouxesse 

traços da realidade brasileira recente, pertinentes ao entendimento do processo de 

reestruturação do mercado de trabalho brasileiro, não nos permitiu aprofundar o 

estudo das determinações mais gerais do movimento de dominação do capital. 

Como não debatemos alguns aspectos do desenvolvimento do capitalismo no Brasil, 

não nos foi possível sinalizar determinados elementos que implicaram sobremaneira 

a crise do emprego em nosso país. Compreendemos, no entanto, tratar-se de uma 

primeira aproximação significativa, como parte de um enriquecimento teórico, a 

moldar-se à medida que o processo de apreensão ganha corpo, no confronto entre o 

debate teórico e o movimento do real, tomado como objeto de análise, mas ainda 

insuficiente. Assim, o presente trabalho traz particularidades e abordagens, em 

alguns aspectos divergentes com relação ao trabalho anterior. É natural que 

algumas concepções tenham sido revistas; tal revisão faz parte do percurso de 

produção do conhecimento do real em sua dinamicidade e contraditoriedade.  

O estudo se justifica também ao considerarmos principalmente que ao longo 

dos últimos anos, Pau dos Ferros tem ampliado sua dinâmica comercial levando o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE a lhe conferir, classificar como 

centro Sub-Regional “A3”; precisamente por ser forte articulador de serviços 

                                                             
3 O estudo Regiões de Influência das Cidades apresentado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística- IBGE “mostra as redes formadas pelos principais centros urbanos 
do País, baseadas na presença de órgãos do executivo, do judiciário, de grandes empresas 
e na oferta de ensino superior, serviços de saúde e domínios de internet. Tais redes, às 
vezes, se sobrepõem à divisão territorial oficial, estabelecendo forte influência até mesmo 
entre cidades situadas em diferentes unidades da federação. Para definir os centros da rede 
urbana brasileira, buscam-se informações de subordinação administrativa no setor público 
federal, no caso da gestão federal, e de localização das sedes e  filiais de empresas, para 
estabelecer a gestão empresarial. A oferta de equipamentos e serviços – informações de 
ligações aéreas, de deslocamentos para internações hospitalares, das áreas de cobertura 
das emissoras de televisão, da oferta de ensino superior, da diversidade de atividades 
comerciais e de serviços, da oferta de serviços bancários, e da presença de domínios de 
Internet – complementa a identificação dos centros de gestão do território”. Na hierarquia 
proposta pelo IBGE, encontramos os centros sub-regionais, 169 no total, nesta categoria 
encontram-se Caicó e Pau dos Ferros (nível A) e Açu e Currais Novos (nível B). Maiores 
detalhes ver regiões de influência (IBGE, 2008). 
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(públicos e privados), por liderar e polarizar uma unidade espacial e territorial, que 

abrange municípios e distritos de três estados limítrofes (Paraíba, Ceará e Rio 

Grande do Norte), destacando-se por constituir um território com fortes vínculos 

econômicos. Essa dinâmica tem, inclusive, integrado, ainda hoje, inúmeras 

discussões no campo acadêmico, e servido de foco de inúmeros estudos e análises, 

a exemplo, daqueles realizados por Bezerra (2009), Lima (2010), Praxedes (2010), 

Dantas e Praxedes (2010) tomados como referência ao longo do nosso estudo. 

O munícipio de Pau dos Ferros, com seus atuais 27.733 habitantes, dos 

quais 25.551 habitam em sua sede (IBGE, 2010), faz parte de uma região pobre, – 

Alto Oeste Potiguar ou região do Alto do Apodi4. Situada no semiárido nordestino, 

esta região se caracteriza por possuir somente dois municípios com população 

superior a 20 mil habitantes5, segundo o censo de 2010 (IBGE, 2010).  

Pau dos Ferros pode ser caracterizado como um município eminentemente 

urbano, uma vez que mais de 90% de sua população reside em sua sede, segundo 

os dados do último censo (IBGE, 2010). Tem uma economia sustentada pelo setor 

terciário (comércio e serviços públicos e privados), o que explica em grande medida 

o crescimento e a valorização da área urbana deste município. Esse crescimento 

tem contribuído para mobilizar constantemente um fluxo populacional significativo, 

abrangendo 37 municípios do seu entorno.  

A importância do terciário na economia do município e da região é 

favorecida pela oferta de infraestrutura, mínima, mas considerada razoável se 

comparada àquela instalada em municípios da região. A sua excelente localização, 

às margens da BR-405, tem facilitado, dentre outros aspectos, a circulação de 

mercadorias e de pessoas.  

                                                             
4 Essa região compreende as microrregiões de Pau dos Ferros, São Miguel e Umarizal, que 
segundo o censo de 2010, já chega a ultrapassar os 240 mil habitantes. (IBGE, 2010). 

5Essa realidade reflete a expressiva criação de municípios no século XX, resultante de 

processos de fragmentação dos territórios, os quais aconteceram sem considerar questões 
econômicas e de infraestruturas, decorrendo daí sérios problemas para esses municípios. 
Na concepção de Bezerra (2011, p. 46), tal processo negligenciou questões “[...] primordiais 
ao funcionamento destes espaços e ao bem-estar da população”.  
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Diariamente e, principalmente aos sábados, é perceptível o fluxo de pessoas 

gerado pelo comércio na sede do município de Pau dos Ferros. As atividades do 

comércio de rua concentram-se na oferta de determinados produtos e se 

desenvolvem em um contexto de crescimento visível do comércio formal nas últimas 

décadas, que tem acompanhado, mesmo em proporções diversas, a dinâmica de 

crescimento da cidade. 

O presente trabalho propõe-se proceder a um novo olhar, melhor 

fundamentado com vistas ao entendimento do fenômeno informalidade nesta cidade, 

desvelando a lógica que o determina e o torna operante, dia após dia. O objetivo 

central é apreender e analisar as articulações e as lógicas, presentes na 

configuração do comércio de rua desta cidade, situada no estado do Rio Grande do 

Norte, explicitando a funcionalidade da informalidade para a acumulação capitalista, 

mas também para a reprodução de segmentos da classe trabalhadora que 

compõem a superpopulação relativa e, logo, para a reprodução do capital. Tomando 

como base os seguintes questionamentos: De que maneira está configurado esse 

comércio? Como as práticas informais se inscrevem no atual contexto de crise do 

capital e qual a funcionalidade que assumem? Quem é esse sujeito trabalhador que 

se insere na informalidade de rua? Quais as condições e relações de trabalho 

vivenciam? Enfim, explicitar quais os mecanismos utilizados pelo capital para 

assegurar o seu domínio, sua reprodução em determinados espaços.  

Dentre os objetivos que guiaram nosso trabalho de campo e nossa análise 

teórica, destacamos: 1) caracterizar o comércio de rua em Pau dos Ferros, 

explicitando relações e práticas comerciais em sua diversidade; 2) identificar as 

formas de inserção e atuação no processo de circulação de mercadorias; 3) 

apreender e analisar as condições de trabalho dos vendedores, as formas de 

fomento financeiro; 4) identificar e analisar os instrumentos de regulação e de 

controle dessa atividade por parte do Município/Estado, especialmente no que se 

refere à regulação da atividade econômica e à regulação do uso do espaço urbano; 

e, por fim, 5) caracterizar a rede de localidades e de municípios mobilizados pela 

dinâmica do comércio de rua de Pau dos Ferros.  

Escolhemos trabalhar com pesquisa de campo, por considerarmos esta mais 

apropriada para nos ajudar a desvelar práticas sociais muitas vezes despercebidas, 
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uma vez que “[...] foram naturalizadas pela ordem social como práticas econômicas, 

alimentares, escolares, culturais, religiosas ou políticas, etc”. (BEAUD; WEBER, 

2007, p. 10). Essa parte de nossa investigação foi imprescindível para nos 

possibilitar uma guinada de pontos de vista e nos permitir visualizar diversas 

dimensões do cotidiano dos sujeitos da pesquisa, particularmente, aquelas que 

envolvem suas subjetividades.  

A pesquisa de campo foi realizada no período compreendido entre dezembro 

de 2010 e fevereiro de 2011. Inicialmente, procedemos à observação sistemática, 

tida como relevante por permitir descrever, com maior densidade, a dinâmica 

socieconômica do objeto de estudo. Principalmente, quando consideramos o 

comércio de rua, forte articulador de uma diversidade de práticas sociais imbricadas, 

de distintos modos, à dinâmica mais geral de acumulação capitalista. Essas práticas 

agregam, dentre outras coisas, um conjunto de pessoas envolvidas no ato de tornar 

disponível um produto para consumo. Tal procedimento nos permitiu identificar, por 

exemplo, o modo como esses vendedores se organizam no espaço urbano e a teia 

de relações que estruturam. 

Em horários alternados, a dinâmica do comércio local foi foco de nossa 

observação. Em princípio, as bancas foram observadas durante a semana, depois 

aos sábados, dia de maior movimento por se tratar da feira semanal e tradicional do 

município, que gera uma mobilidade que envolve diversos municípios circunvizinhos, 

inclusive de outros estados (Ceará e Paraíba). O período para tal procedimento foi 

de 15 (quinze) dias, o que nos permitiu traçar as primeiras informações acerca da 

infraestrutura do comércio e dos sujeitos envolvidos. Isso porque a apreensão mais 

detalhada dessa mobilidade comercial nos exigiu um tempo superior a esses dias, 

ou seja, comportou todo o período de nossa estada em campo.  

Depois de feitas as primeiras observações, optamos por contar as bancas 

em dia de maior movimento, no sábado. No nosso caso, esta atividade aconteceu 

em uma sexta, considerando que a feira municipal foi antecipada por conta do 

feriado de final de ano. Foi realizado com isso, o levantamento/contagem dos pontos 

comerciais, no perímetro em estudo considerando as seguintes categorias 

estabelecidas preliminarmente: comércio de produtos agropecuários locais; 

comércio de produtos artesanais ou semimanufaturados, comércio de produtos 
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industrializados; pontos mistos; pontos de venda de produtos ilícitos ou ilegais 

(piratas). Dentre estas categorias, não identificamos a comercialização de produtos 

artesanais ou semimanufaturados. Foi possível, igualmente, obter algumas 

informações dos vendedores, como por exemplo: naturalidade, sexo, município de 

onde se deslocam para Pau dos Ferros, o tempo destes na atividade, dentre outras 

informações.  

Noutro momento, procedemos à contagem dos carros de linha que circulam 

diariamente partindo de outras cidades para Pau dos Ferros, conduzindo 

consumidores e mercadorias. Desta maneira, pudemos revelar o raio de influência 

dessa cidade e da própria dinâmica da economia local, imbricada numa dinâmica 

regional, que não se pode negligenciar.  

Após a sistematização dessas informações, considerada a diversidade de 

situações e de sujeitos presentes no perímetro em estudo, escolhemos aqueles a 

serem entrevistados. O arrolamento dos sujeitos se deu mediante uma escolha 

intencional6. O instrumento de coleta foi a entrevista semidireta, guiada por um 

roteiro preliminar de perguntas, moldado à situação concreta de cada entrevistado; 

quando necessárias, outras perguntas puderam ser adicionadas.  

Esse processo em particular, nos impôs certas dificuldades. Não 

necessariamente com relação ao local escolhido para as entrevistas - a Escola 

Estadual José Guedes do Rêgo – na qual obtivemos a concessão de uma sala para 

a realização das mesmas. Esta escola se localiza nas proximidades dos logradouros 

onde se desenvolvem as atividades de comércio de rua, na área central da cidade. A 

questão aqui envolveu, particularmente, o próprio arrolamento dos sujeitos, 

dificuldades que explicitadas justificam o porquê de nossos entrevistados serem 

todos residentes em Pau dos Ferros. A despeito dos esclarecimentos que fizemos 

ao longo de nossa estada em campo, não foi fácil conseguir adesão de 

determinados vendedores para a realização das entrevistas, principalmente 

daqueles oriundos de outras cidades. 

                                                             
6 Referimo-nos a um método não probabilístico, em que há a escolha deliberada dos 
elementos da amostra. É uma forma de identificar a realidade social do indivíduo e não criar 
bases de generalização desse perfil para identificar um grupo. 
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Muitos não se dispuseram a se deslocar em horário fora de seu tempo de 

trabalho na rua, mesmo que tenhamos assegurado deslocamento e transporte até o 

local da entrevista. As alegações compreendiam a falta de tempo, devido ao 

envolvimento em outra atividade durante todo o dia; outros expunham a necessidade 

de retornarem a suas localidades de origem, após o tempo da “feira”; outros ainda, 

não se mostravam interessados. Ficou claro certo receio de repassarem informações 

e se exporem; o medo de perderem suas aposentadorias, ou causar prejuízos ao 

acesso a quaisquer benefícios do Programa Bolsa Família, mesmo diante da 

garantia do anonimato.  

Nesse processo, procuramos também outras fontes de informações: na 

Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros, nas Secretarias de Tributação e Meio 

Ambiente, locais em que buscamos averiguar as formas e os instrumentos de 

regulamentação dessas atividades por parte da Prefeitura, bem como informações 

acerca do andamento do Plano Diretor do município em processo de elaboração. No 

SEBRAE – Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa, escritório 

local, buscamos informações concernentes ao registro das pessoas que já se 

formalizaram pelo Programa Microempreendedor Individual. Nos estudos realizados 

por Silva (2003); Bezerra (2008, 2009), Feitosa (2010); Praxedes (2010); Dantas e 

Praxedes (2010); dentre outros, pudemos nos aprofundar na realidade 

socioeconômica da região do Alto Oeste Potiguar. Direcionamos com isso, esforços 

na tentativa de nos aproximarmos o máximo possível da realidade dos vendedores 

de rua, do comércio local, da economia da região. 

Para apreender a complexidade da atividade escolhida para estudo, 

materializada no espaço urbano em Pau dos Ferros, fez-se necessária uma 

abordagem teórica permeada por um constructo de base analítica que nos 

possibilitasse entender o processo de acumulação capitalista, as transformações 

ocorridas recentemente na economia mundial, especificamente, na economia 

brasileira e regional, contexto no qual a economia local está inserida e é fortemente 

influenciada. Para tanto, o presente trabalho contempla cinco partes.  

Em um primeiro momento, procedemos à introdução, explicitando as 

motivações de escolha da temática, o constructo teórico e analítico elaborado com 
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fins de colocar a problemática da informalidade em debate e demonstrar, por fim, a 

estrutura proposta para a exposição do estudo.  

No segundo momento, discutimos a crise contemporânea do capital e a 

superexploração da força de trabalho nos marcos do capitalismo dependente. Para 

tanto, desenvolvemos essa seção em três tópicos temáticos, considerando a 

importância dos mesmos e a extensão do debate. 

Iniciamos nosso estudo pela análise da lógica intransponível do capital e do 

que Marx denominou em seu livro O capital, de “Lei Geral da Acumulação 

Capitalista”. O intuito foi apreender as expressões historicamente postas da 

subordinação do trabalho ao sistema do capital. De igual modo, evidenciar as 

mudanças mais recentes na estrutura produtiva mundial que têm revolucionado as 

forças produtivas continuamente e metamorfoseado toda a esfera da vida social. 

Tais transformações têm se concretizado na intensificação das formas de 

exploração do capital sobre o trabalho, com novas formas de exploração convivendo 

com antigas, reeditadas sob nova roupagem. É por isso que se torna imprescindível 

ao estudo da informalidade na contemporaneidade, incorporar a dimensão histórica 

e os traços constitutivos que caracterizam a lógica do capital.  

Dito de outra maneira, o objetivo foi analisar as manifestações da crise 

estrutural do capital, considerando as várias dimensões da realidade 

contemporânea, a saber: econômica, social, política. Essas que se apresentam ricas 

em determinações, as quais se revelam ainda mais complexas, a depender da 

reprodução do capital nos diferentes espaços, nas diversas regiões e países. 

Principalmente, considerando que em tais espaços se articulam e se organizam as 

classes sociais em sua expressão contraditória. Essa discussão foi incluída no 

primeiro tópico, iniciando nossa segunda seção. 

As novas configurações da dependência dos países periféricos para com o 

mundo desenvolvido constituíram, então, objeto de reflexão. Não se trata aqui de 

uma análise fundada na valorização extremada do “externo”, mas de uma tentativa 

de desvelar relações externas que implicam e explicam as movimentações do capital 

no interior dos países dependentes, inclusive, no atual contexto de crise capitalista. 

Ademais, não nos foge à análise, que a acumulação ganha hoje, traços próprios a 
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depender do país em que ocupa, expressando-se por inúmeras diferenças no 

próprio ambiente doméstico. Para autores como Filgueiras e Gonçalves (2007), esse 

processo tem resultado na “reprimarização” de nossa economia. Essa análise torna-

se imprescindível ao nosso estudo, por nos permitir entender elementos que 

explicam o recurso dos países dependentes à superexploração do trabalho, em 

evidência em nosso país. Problematizar como essa lógica é posta em prática 

constitui o objetivo do nosso segundo tópico temático. 

Na sequência, no terceiro tópico, problematizamos a informalidade na 

tentativa de evidenciar os termos do debate em curso acerca da temática, a maneira 

diversa com que esta vem sendo tratada ao longo do tempo. Implica com isso, 

evidenciar as dificuldades de conceituação de um fenômeno complexo, que na maior 

parte do tempo tem sido objeto de falseamentos que visam mascarar uma realidade 

tão dura, como a do desemprego.  

Na terceira seção, a realidade brasileira é colocada no centro da discussão, 

mediante um resgate do processo de desenvolvimento do capitalismo em nosso 

país. As especificidades de determinados momentos históricos do Brasil não nos 

trarão respostas em definitivo, senão indicações, do por que da existência de 

considerável excedente de mão de obra em nosso país e das condições em que 

este se apresenta, possibilitando com isso desvelar a problemática do trabalho que 

tem se mostrado o “engodo” dos especialistas no assunto. Esse percurso foi 

indispensável para entendermos a “forma” com que o mercado de trabalho se 

apresenta hoje, os momentos de sua desestruturação e a tentativa de retomada de 

sua estruturação no início do século XXI.  

Debater a informalidade em Pau dos Ferros no comércio de rua local, na 

nossa quarta seção é, sobretudo, demonstrar as expressões que esta atividade 

assume nos recantos do Rio Grande do Norte, contextualizadas numa realidade 

particular, a brasileira, em que as disparidades regionais se fazem evidentes na 

maneira pela qual o capital se reproduz na periferia do sistema. 

No início dessa seção, destacamos aspectos da realidade socioeconômica 

da região onde se localiza Pau dos Ferros, indispensáveis para apreensão da 

temática em pauta. Em seguida, procedemos à exposição e à análise dos resultados 
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da pesquisa de campo propriamente dita, na tentativa de apreender as 

configurações desse comércio e a lógica que o move, os mecanismos, de ordem 

mais geral e aqueles mais específicos, que determinam a dinâmica econômica, 

objeto de estudo. É explicitada a caracterização da atividade, a infraestrutura do 

comércio, as formas de deslocamento das mercadorias, os tipos de produtos 

comercializados, a mobilidade dos carros de linha e algumas informações gerais 

acerca dos vendedores que ocupam aquele espaço. Desvelar tal mobilidade nos 

possibilita apreender a teia de relações que envolvem as cidades circunvizinhas, 

cuja figura central é o vendedor de rua.  

Em um segundo momento, analisamos o relato de algumas experiências 

coletadas nas entrevistas realizadas com 10 (dez) vendedores do comércio de rua. 

Em meio a uma realidade, ao mesmo tempo comum a todos, particularizada a partir 

do resgate histórico de alguns momentos da vida desses sujeitos, foram se 

explicitando situações, dimensões da vida e do trabalho dos sujeitos envolvidos 

nessa atividade. 

Finalmente, retoma algumas reflexões trabalhadas, tecendo a crítica aos 

efeitos que a restauração capitalista e, principalmente, o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil trouxeram para a dinâmica de determinados espaços, bem 

como para as subjetividades dos indivíduos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 
 

2 A CRISE CONTEMPORÂNEA DO CAPITAL E A SUPEREXPLORAÇÃO DA 

FORÇA DE TRABALHO NOS MARCOS DO CAPITALISMO DEPENDENTE 

 

Iniciamos nosso estudo com discussões que, se articulam ao longo dessa 

seção na perspectiva de demonstrar a lógica do capital e da sua reprodução pelo 

globo. Ressaltamos as particularidades das transformações societárias 

desencadeadas na produção capitalista a partir das últimas décadas do século XX, 

demonstrando sua dimensão história e seus traços constitutivos, os quais 

condicionam contraditoriamente a reprodução do capital e evidenciam as 

manifestações de sua crise estrutural. 

Na tentativa de se desenvolver um percurso analítico diferente de análises 

superficiais da realidade, priorizamos a análise desse momento histórico balizado 

pelo resgate da “Lei Geral de Acumulação Capitalista”, sintetizada no vigésimo 

terceiro capítulo, do livro I de O’capital de Marx, sua materialidade no momento 

histórico contemporâneo. O estudo com base na lei geral ganha imediata relevância, 

diante da tentativa de expansão do capital e da sua ofensiva contra o trabalho. 

Desponta, em um momento no qual, ao mover-se no tempo e no espaço, ao se 

reconfigurar, o capital procura negar suas raízes criadoras, ou seja, a condição do 

trabalho enquanto força originária. O resgate dessa discussão nos parece pertinente 

à apreensão da realidade do trabalho hoje, na sua forma concreta e, por vezes, 

mascarada sob “fios invisíveis”, como nos referencia Tavares (2004), com base em 

Marx. Com isso, consideramos em nossa análise a totalidade das relações sociais.  

Outro aspecto importante de análise refere-se à proposta apresentada pela 

Teoria Marxista da dependência, situada na crítica ao desenvolvimento capitalista, e 

às relações de subordinação dos países periféricos aos países centros. Importa-nos, 

mais particularmente, resgatar o conceito de “superexploração do trabalho” proposto 

pelos defensores desta teoria.  

A partir da análise da condição de dependência, identificamos aspectos da 

acumulação capitalista que nos permitem entender a “saída” encontrada pelos 
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países periféricos (e apropriada pelo grande capital transnacional) – o recurso à 

superexploração do trabalho – a qual possibilita a reprodução interna do capital e 

sua inserção particular no processo de mundialização, considerando o atual contexto 

de crise capitalista. Neste sentido, em específico, o “norte” consiste em 

problematizarmos e darmos curso a possíveis elementos de respostas, aos 

seguintes questionamentos: qual a relação estabelecida entre a formação de uma 

superpopulação relativa – assinalada na lei geral de acumulação e a 

superexploração do trabalho apontada pela teoria de dependência? Quais as 

particularidades desta lei no âmbito das relações centro-periferia? De que maneira a 

disseminação das práticas “informais” tem dinamizado a economia em países da 

periferia do sistema, a exemplo do Brasil? Essa análise mostra-se fundamental para 

situarmos a funcionalidade da informalidade para o processo de acumulação 

capitalista, considerando que na dinâmica e performance do capital, na lógica que o 

move, todo ser humano é passível de ser explorado.  

A discussão ora proposta dá sustentação à análise das atividades 

desenvolvidas no âmbito da circulação de mercadorias, dimensão essencial para o 

capital na concretude de sua valorização e, em particular, as práticas informais de 

comércio de rua, foco do presente estudo. O estudo se volta às atividades informais 

em uma cidade, região e país, que reproduzem uma lógica geral, imbricada na 

subordinação e dependência, com características peculiares ao que autores 

designam “capitalismo periférico”. Tais atividades tomam contornos e dinâmica 

própria no contexto de disparidade regional existente em nosso país, que se 

particulariza na maneira através da qual o capitalismo tem se desenvolvido no solo 

brasileiro. 

Assim, partimos dos condicionamentos mais gerais desse movimento do 

capital na sociedade capitalista. Seguimos a lógica intransponível do capital, como 

assinala Mészáros (2002), na busca de renovação de mecanismos de domínio 

societário para explicitarmos a materialidade de dinâmicas particulares e sua relação 

com os processos mais gerais. 
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2.1 A RESTAURAÇÃO DOS MECANISMOS DE DOMÍNIO SOCIETÁRIO PELO 

CAPITAL E SEUS TRAÇOS CONSTITUTIVOS: VIGÊNCIA E DEBATE EM TORNO 

DA LEI GERAL DA ACUMULAÇÃO CAPITALISTA 

 

A forma como a produção está mundialmente organizada demonstra 

claramente a exploração humana, pelo próprio homem, em qualquer formação social 

existente. Uma particularidade do capitalismo: este se funda na “produção 

socializada” e na “apropriação privada da riqueza”7. A existência de homens “livres”, 

não os coloca – em sua totalidade – na condição de proprietários, como assevera 

Tavares (2009, p. 242). Principalmente, porque neste sistema, a desigualdade social 

está intrinsecamente relacionada à acumulação. Esta, por sua vez, é oriunda de um 

desenvolvimento constante de formas adicionais de exploração do trabalho, no 

âmbito de um processo contínuo de absorção dos frutos do trabalho alheio e não 

pago. Desigualdade que se renova diante de condições históricas inéditas, que 

caracterizam, inclusive, as novas dinâmicas empreendidas pelo capital no âmbito do 

processo de acumulação capitalista hoje em voga, em relações mundiais 

articuladas, embora persistentemente desiguais, seja no âmbito externo, como no 

interno. 

Nesses termos, ao longo dos anos, a Lei Geral de Acumulação Capitalista 

tem nos indicado, de forma significativa, os traços que permeiam as relações 

capital/trabalho. Como afirma Netto (2010, p. 7), ela “revela a própria anatomia da 

questão social, sua complexidade, seu caráter de corolário necessário do 

desenvolvimento capitalista em todos os seus estágios”.  

Reconhecemos que a dinâmica societária é marcada por especificidades 

próprias de cada momento histórico. E que o estudo do desenvolvimento do 

capitalismo entre nós, impõe-nos grandes dificuldades. Neste sentido, corroboramos 

com Netto (2010, 10), quando assim argumenta: “o verdadeiro problema consiste em 

determinar concretamente a relação entre expressões emergentes e as modalidades 

                                                             
7 Mota (2009, p. 3) faz referência a essas duas expressões para caracterizar o modo de 
produção capitalista e suas contradições, reveladas pelas crises.  
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imperantes de exploração”. Isto considerando a instauração, na dinâmica societária, 

de “expressões sociopolíticas diferenciadas e mais complexas”, numa lógica de 

exploração, que é a razão de ser do capital.  

Cumpre-nos, portanto, enquanto cientistas sociais, a tarefa de desvendar os 

mecanismos que o capital tem utilizado para impulsionar a acumulação capitalista no 

atual momento histórico, as saídas encontradas por este para manter-se como 

premissa necessária e permanente da produção e de sua reprodução ampliada8. 

Seguindo a discussão, acrescenta Netto: 

Uma tal determinação, se não pode desconsiderar a forma 
contemporânea que adquire a lei geral de acumulação capitalista, 

precisa levar em conta a complexa totalidade dos sistemas de 
mediações em que ela se realiza. Sistemas nos quais, mesmo dado 
o caráter universal e planetarizado daquela lei geral, objetivam-se 

particularidades culturais, geopolíticas e nacionais que, igualmente, 
requerem determinação concreta (NETTO, 2010, p. 10).  

Sem dúvida, o processo histórico de expansão na Europa, à época da 

Revolução Industrial, representou o caminho percorrido pelo capital com fins de 

intensificar o processo de acumulação capitalista, eliminando possíveis focos de 

tensão. Este processo se fundamentou no instrumental de trabalho revolucionado, 

no interior “do sistema orgânico de máquinas da fábrica”, explicitado por Marx ao 

longo de seus estudos em O’Capital (2008, p. 451). Revolucionado porque, ao 

introduzir máquinas no sistema produtivo, o capital redimensionou para patamares 

superiores a produtividade do trabalho, mediante a intensificação da exploração da 

força de trabalho humana. Isso se torna possível, também na medida em que foram 

incorporadas forças de trabalho suplementares, a exemplo de mulheres e crianças, 

evidenciando, sobretudo, uma intensificação da exploração do trabalho alheio, sem 

regras.  

                                                             
8 Consideramos essencial esclarecer os conceitos de capital e capitalismo; na concepção de 
Mészáros, há uma distinção fundamental entre estes conceitos. Para este autor, o capital já 
existia antes mesmo de sua forma capitalista, sendo o capitalismo, portanto, uma das 
formas possíveis de realização deste. Mészáros, o compreende como um processo que se 
manifesta em vários momentos, sem excluir sua natureza intrínseca, caracterizado por uma 
relação social fundada no trabalho social, que na fase atual, se expressa na subsunção real 
do trabalho no capital. Maiores detalhes ver: Mészáros (2002), Paniago (2007). 
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Surge, portanto, o significado histórico da produção capitalista, cujas 

mudanças, ao longo do tempo, alteraram significativamente o imediato processo 

produtivo, e as relações sociais, no âmbito do desenvolvimento das forças 

produtivas e sociais do trabalho. As mulheres, neste processo, passaram a compor a 

massa de trabalhadores, com níveis de pagamento diminutos se comparados 

àqueles dos homens. Ao se inserirem neste processo como ofertantes de forças de 

trabalho, estas passaram a ser reforço instantâneo dos já expressivos números de 

trabalhadores que atuam como reserva do capital. Aumentaram consideravelmente 

o exército industrial de reserva. 

Esse quadro nos aponta traços de continuidade, quando Antunes em “Os 

sentidos do trabalho” (1999) faz referência ao significativo aumento do trabalho 

feminino em diversos países centros, na composição de cerca de 40% da força de 

trabalho. Inserção que tem como particularidade ocorrer, em sua maioria, no 

universo do trabalho part time, precarizado e desregulamentado. Na realidade, as 

mulheres se inserem igualmente aos homens, no contexto de “aguda 

destrutividade”, de degradação do trabalho, de fragmentação e heterogeneidade da 

classe trabalhadora. Antunes (2007, p. 171) denomina esta inserção de “[...] 

expressão mais profunda da crise que assola a (des)sociabilização contemporânea”. 

Quanto maior o desenvolvimento capitalista, maior a procura pela 

versatilidade da capacidade do trabalho. Importante destacar: a existência de 

acumulação, hoje em expansão, tem sido possível mediante o crescimento dos 

capitais individuais e da forma de organização da produção numa cooperação em 

larga escala.  

Marx referencia bem o processo histórico de formação das pré-condições do 

modo de produção capitalista, o qual nasce da estrutura econômica da sociedade 

feudal. Esta teria liberado, segundo ele, os elementos necessários à formação do 

capitalismo. Mudaram-se, dentre outras coisas – no decorrer desta transição – as 

formas de exploração – da exploração feudal à exploração capitalista. Para Marx 

(2009, p.827-829): “certa acumulação de capital em mãos de produtores particulares 

de mercadorias constitui condição preliminar do modo de produção especificamente 

capitalista”. Por que referenciamos esse aspecto em específico? Pelo fato de o 
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modo especificamente capitalista se caracterizar pela produção de mercadoria, 

condicionada pela exploração do trabalho, cujos métodos postos em marcha para 

aumentar mais o trabalho, nada mais são do que métodos para fazer crescer o 

produto excedente, ou seja, métodos para acelerar a acumulação. Ademais, porque 

a acumulação primitiva lavrada pelas mãos particulares de produtores de mercadoria 

significou o ponto de partida para a acumulação capitalista. Desse modo, “a 

acumulação aparece, de um lado, através da concentração crescente dos meios de 

produção e do comando sobre o trabalho e, do outro, através da repulsão recíproca 

de muitos capitais individuais”. (MARX, 2009, p. 729).  

Sob a sociabilidade capitalista, a produção geral das mercadorias é 

resultante, portanto, de um “[...] um processo que ocorre entre coisas que o 

capitalista comprou, entre coisas que lhe pertence” (MARX, 2008, p. 219). Aliás, o 

produto deste pertence ao capitalista do mesmo modo, tendo em vista que o 

trabalhador ao vender sua força de trabalho, renuncia de imediato ao direito de 

participação no produto por ele criado, resultado do dispêndio de sua energia e 

criatividade. Nessas condições, o proletariado se torna indiferente em relação ao 

conteúdo particular – fruto de seu trabalho. A condição de trabalhador assalariado 

pressupõe, portanto, que o trabalhador tenha como posse única, sua força de 

trabalho. Esta é a forma assumida pelo trabalho na sociedade capitalista.  

Harvey, ao nos remeter à época de instauração do capitalismo, da 

acumulação primitiva, ressalta que o nascimento deste acontece, em um contexto 

envolto em séries de lutas episódicas e violentas, caracterizando um verdadeiro 

processo de acumulação por espoliação (2005, p. 133). E acrescenta afirmando, que 

as características da acumulação primitiva que Marx expôs permanecem até hoje 

presentes na geografia histórica do capitalismo. Tendo por base Harvey, 

destacamos que: 

A expulsão das populações camponesas e a formação de um 
proletariado sem terra tem se acelerado em países como o México e 
a Índia nas três últimas décadas; muitos recursos antes partilhados, 
como a água, têm sido privatizados (com frequência por insistência 
do Banco Mundial) e inseridos na lógica capitalista da acumulação; 
formas alternativas (autóctones e mesmo, no caso dos Estados 
Unidos, mercadorias de fabricação caseira) de produção e consumo 
têm sido suprimidas. Indústrias nacionalizadas têm sido privatizadas. 
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O agronegócio substituiu a agropecuária familiar. E a escravidão não 
desapareceu (principalmente no comércio sexual) (HARVEY, 2005, 
p. 121). 

Nesse sentido, o capital tem renovado os mecanismos de acumulação por 

espoliação. Igualmente, tem utilizado o aparato institucional do Estado para legitimar 

suas movimentações no interior das economias, dando-lhes mobilidade. O 

capitalismo cria, portanto, um sistema-mundo de poder de tamanha expressão que o 

teria validado como liderança político-produtiva por muito tempo (trezentos anos9), e 

subordinado sem restrições toda e qualquer força de trabalho existente. Como 

ressalta Martins, ao criar um sistema-mundo com forte liderança política da nobreza, 

o capitalismo vem: 

[...] controlando as políticas de Estado para impulsionar a busca de 
superlucro, mediante a pilhagem, a colonização e o tráfico de 
escravos como suas principais fontes de acumulação ilimitada. 
Entretanto, apenas pôde transformar-se de sistema-mundo em 
sistema mundial, com o pleno desenvolvimento de suas tendências 
seculares, mediante o estabelecimento de sua base específica de 
forças produtivas e relações de trabalho: a revolução industrial e o 
assalariamento, que impulsionaram o capital produtivo como eixo de 
articulação dos capitais comercial e usurário e, com ele, a instituição 
e a expansão da mais-valia. (MARTINS, 2010, p.242). 

Na consolidação do capitalismo como um sistema mundial, este tem 

recorrido, a fontes adicionais de acumulação, a exemplo da especulação, e da forte 

onda da financeirização10, que conduziu o desenvolvimento do capitalismo a partir 

das últimas décadas do século XX. Isso ocorre, mesmo que o campo financeiro 

                                                             
9 Referência e projeção propalada por Martins (2010, p. 242). 
10Ao referenciarmos a valorização financeira como um dos mecanismos encontrados pelo 

capital para se reproduzir na contemporaneidade, nos reportamos principalmente, à lógica 
de acumulação, e não necessariamente ao quantitativo deste capital em relação à soma 
global de capitais. As análises de Paulani acerca desse processo de acumulação ajudam-
nos a elucidar essa questão: “A dominância financeira da valorização financeira não significa 
apenas que tal valorização seja hoje mais importante que a produtiva. Significa, 
principalmente, que sua lógica se impõe ao processo total de acumulação e reprodução 
capitalistas”. E quais são as características da acumulação financeira? Ela é rentista, quer 
dizer, apropriando-se da renda gerada no setor produtivo; é curto-prazista, ou seja, arisca a 
projetos de longo prazo preza antes de tudo a liquidez; é avessa ao risco, mas ao mesmo 
tempo é instável e arriscada, porque enseja e reproduz a especulação; é exterior a 
produção, porque não lhe importam as necessidades da atividade produtiva em si, mas tão 
somente a valorização dos ativos financeiros – originem-se eles ou não da esfera produtiva 
– e sua liquidez” (2010, p. 129). 
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encontre limites de realização em longo prazo, comprovando tratar-se de uma 

acumulação assentada em riscos, principalmente quando sua valorização não 

encontra respaldo na esfera produtiva.  

Considerar esse processo de valorização financeira, compreendendo a 

lógica de acumulação posta, nos permite afirmar que a invasão e difusão de 

transformações no ambiente produtivo obedecem aos ditames da financeirização, na 

medida em que promove a eliminação de riscos à reprodução do capital, 

principalmente os desperdícios; por isso, a implementação de mecanismos que 

encurtem o tempo da produção, ao mesmo tempo, evitem grandes estoques. A partir 

disto se verifica a desenfreada corrida do capital, na invasão contínua de novos 

espaços. Este se espraia pelo globo na tentativa de ver garantida sua valorização. 

Para isso utiliza mecanismos que proporcionem o aumento da produtividade do 

trabalho, não importa se para isso ele tenha que também recorrer, quando lhe 

aprouver, à superexploração do trabalho, além do incremento tecnológico. 

Marx afirma, em muitas passagens de sua obra, que “a produtividade do 

trabalho social se torna, a principal alavanca da acumulação” (2009, p.725). Com 

base nessa lógica, o autor destaca que: 

[...] os métodos para elevar a força produtiva social do trabalho, 
surgidos sobre este fundamento, são ao mesmo tempo métodos para 
elevar a produtividade da mais-valia ou do produto excedente, que 
por sua vez é o fator constitutivo da acumulação (MARX, 2009, p. 
727). 

Ao promover, em determinado tempo histórico, a revolução técnico-

científica, o modo de produção capitalista opera significativas mudanças na 

modalidade do trabalho, se comparado a experiências de produção precedentes. Ao 

inserir-se no processo produtivo, o trabalho sofre modificações de duas naturezas: 

quando se converte em trabalho objetivado sendo, ao mesmo tempo, capaz de gerar 

um valor adicional, um valor diferente e superior ao valor original. Esse processo de 

geração de valor é possível, na medida em que o trabalho é apropriado no processo 

produtivo.  
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Dessa forma, é imperativo afirmar que capital e trabalho são polos opostos 

de uma mesma realidade societal, considerando que esta “polaridade está 

encarnada em uma identidade necessária às duas” (BRAVERMAN, 1974, p. 319). 

Cabe-nos, aqui, acrescentar as arguições diretas do autor, ao analisar essa relação 

capital/trabalho, análise que, aliás, independe do momento histórico tomando pelo 

autor, uma vez que estas relações são intrínsecas à lógica capitalista. Assim cita 

Braverman: 

Seja qual for a sua forma, como dinheiro ou mercadoria ou meios de 
produção, o capital é trabalho: é trabalho que foi realizado no 
passado, o produto concretizado de precedentes fases do ciclo de 
produção que só se torna capital mediante a apropriação pelo 
capitalista e seu emprego na acumulação de mais capital. Ao mesmo 
tempo, como trabalho vivo que é comprado pelo capitalista para 
acionar o processo de produção, o trabalho é capital. Aquela parcela 
de capital monetário separada para pagamento do trabalho, a 
parcela que em cada ciclo é convertida em força de trabalho viva, é 
parcela de capital que representa a população trabalhadora e a ela 
corresponde, e sobre a qual subsiste (BRAVERMAN, 1974. p. 319). 

Como já referenciado por Marx em O’Capital, o capital se reconhece 

enquanto capital, quando se torna “valor em processo”. Quando no processo de 

produção, há um aumento da sua grandeza. Isso ocorre para o autor, “na medida 

em que se torna uma grandeza variável, na medida em que desde o início é um 

fluxo que há de gerar uma fluxão” (MARX, 2004, p. 40).  Somente dessa forma, o 

capital consegue se valorizar, através da apropriação da mais-valia, do excedente 

de trabalho não pago ao trabalhador. 

Assumindo esse patamar de análise, não poderíamos deixar de nos 

fundamentarmos no próprio Marx para quem a continuidade do processo de 

produção capitalista, implica necessariamente a maior utilização dos fatores de 

produção, da parte constante (meios de produção), e da parte variável do capital 

(força de trabalho). Dessa forma, o acréscimo do capital constante, igualmente 

sugere o acréscimo da parte variável do capital, na demanda por força de trabalho. 

Para Marx, “acumular capital é, portanto, aumentar o proletariado” (2009, p. 717).  
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É mister destacar que a procura por força de trabalho aumenta com a 

acumulação, não se alterando a composição do capital11. No entanto, é fato histórico 

que o aumento da parte variável não se mostra favorável ao processo de 

acumulação. Em se mantendo esta situação, a tendência seria aumentar a parte de 

inversão em salários, o que concomitantemente, reduziria a parcela do trabalho não 

pago sob a posse do capitalista e, com isso os seus lucros. A solução encontrada 

pelo capital tem sido prioritariamente uma modificação na composição orgânica do 

capital com o crescimento da parte constante em detrimento da variável. Como isso 

ocorre? O capital utiliza mecanismos como o uso de tecnologia no processo 

produtivo, o que diminui a necessidade de acréscimo de força de trabalho e coloca 

parcela cada vez maior de pessoas na condição de “peça supérflua”.  

Nesse contexto, são notórios à produção capitalista, mecanismos que 

modificam não somente a natureza do processo produtivo, como as condições reais 

desse processo, ao intensificar a subordinação e subsunção do trabalho no capital. 

Neste modo de subsunção é possível identificar a extração de mais-valia na sua 

forma relativa, processo denominado por Marx, subsunção real do trabalho no 

capital (MARX, 2004, p. 104-105). Segundo o autor, isso ocorre porque a “aplicação 

da ciência e da maquinaria à produção imediata” abrevia o tempo socialmente 

necessário, intensifica com isso o rendimento do trabalho, aumentando 

simultaneamente a produtividade.  

Com os desdobramentos da especialização flexível, predominantes no 

período pós-1980, o capital tem se apropriado sobremaneira de mais valor relativo. 

Neste período foi intensificado o uso da microeletrônica e da robótica no processo 

produtivo. Este mecanismo somou-se à extração da mais-valia absoluta, operada de 

forma efetiva no modo de trabalho preexistente, cuja característica continua sendo o 

prolongamento da jornada de trabalho, do ato laborativo, conhecido período que na 

                                                             
11 A composição do capital é examinada no capítulo XXIII, de O’Capital, por Marx, sob dois 

aspectos: da composição do valor e da composição técnica. A perspectiva do valor é 
determinada pela proporção em que o capital se divide em constante (o valor dos meios de 
produção) e variável (a soma global dos salários). Já do ponto de vista da matéria, que se 
refere especificamente ao processo de produção, temos o capital que se “decompõe em 
meios de produção e força de trabalho viva; essa composição é determinada pela relação 
entre a massa dos meios de produção empregados e a quantidade de trabalho necessária 
para eles serem empregados” (MARX, 2009, p. 715). 
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obra Marxiana recebeu a denominação de “subsunção formal do trabalho no capital” 

(MARX, 2004).  

Na atualidade, no ambiente produtivo, o capitalismo se expande lançando 

mão de novas formas de organização e de gestão de trabalho. O uso intensivo de 

subcontratações e terceirizações caracteriza essas novas relações de trabalho e 

desvelam a intensificação da superexploração do trabalho, que no caso brasileiro é 

prática evidente. Ao mesmo tempo, o capital reconfigura seus espaços de produção 

e de valorização pelo globo. Isso tem sido possível, na medida em que as relações 

de subordinação do trabalho ao capital não precisam estar mais vinculadas a um 

espaço físico de chão da fábrica, estas últimas eram constitutivas de uma realidade 

produtiva, regida pelo padrão fordista predominante até 197012. Esta é a forma 

encontrada pelo capital para se reproduzir na periferia do sistema13. Na concepção 

de Antunes (2007, p. 171), todo esse movimento, trata-se, na verdade da criação da 

“sociedade dos descartáveis14”, condição indispensável à manutenção do sistema de 

metabolismo social do capital. 

                                                             
12Na concepção de Chesnais (1996, p. 300), a capacidade de o fordismo assegurar a 

estabilidade e a acumulação mundial durante 25 anos (aproximadamente de 1950-1975) se 
fundamenta em três fontes substanciais: 1) pela façanha de colocar o trabalho assalariado 
como condição predominante “de inserção social e de acesso à renda”; 2) os mecanismos 
que no nível monetário e financeiro, criaram um ambiente internacional monetário estável; e, 
por fim, 3) “a existência de estados dotados de instituições suficientemente fortes para impor 
ao capital privado, disposições de todo tipo e disciplinar seu funcionamento [...]”. Assim, as 
manifestações da crise no final do século XX atingem os três pilares do modelo de 
acumulação até então vigente, mesmo que em disposições diversas. Harvey (2008), na 
“Condição pós-moderna”, já destacava os problemas apresentados pelo 

fordismo/taylorismo, em meados de 1960, expressos na queda da produtividade e da 
lucratividade corporativas. Isso se intensifica mais propriamente entre 1965 e 1973, 
revelando a incapacidade deste modelo produtivo em conter as contradições inerentes ao 
processo de acumulação capitalista. Esta contradição leva o capital há redimensionar o 
tempo e o espaço de sua reprodução, e a introduzir mecanismos de restauração da 
acumulação capitalista.  

13Relata Antunes que há o redesenho das estruturas produtivas. Como consequência, o 
capital opera a redução de determinadas atividades no âmbito das montadoras estendendo-
se às subcontratadas, às ‘Terceiras’, a produção de elementos básicos e constitutivos que 
no fordismo eram de competência destas (ANTUNES, 2007, p. 35). Dentro das empresas há 
uma intensificação da busca pela eliminação do desperdício, por meio da manutenção de 
estoque mínimo; o que garante o melhor aproveitamento do tempo de trabalho - just in time;  
além da utilização do sistema Kanban, sistema visual de informação utilizado pela Toyota. 
14Tornam-se pertinente, neste ponto de análise, explicitar aspectos das arguições de 

Mészáros (2009) e Antunes (1999) para os quais, há uma intensificação em fins de 1970, da 
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Por mais que a aparência insista em apresentar o movimento dinâmico do 

capital como algo equilibrado e sincrônico, este não o é, principalmente se o norte 

analítico estiver no longo prazo. Marx (2009) e autores como Harvey (2006), 

Mészáros (2009) nos esclarecem essa dinâmica de acumulação, como sendo 

dependente de algumas condições indispensáveis. Na concepção de Harvey (2006, 

p. 45), seriam pontos cruciais ao progresso capitalista: 1) a existência de um exército 

de mão de obra industrial que pode alimentar a expansão da produção; 2) a 

existência no mercado de quantidades suficientes de meios de produção, que 

possibilitam a expansão da produção conforme o capital seja reinvestido; e 3) a 

existência de mercados que absorvam quantidades crescentes de mercadorias. 

Assim, qualquer violação desses pontos provoca distorções no circuito de 

acumulação do capital, como ocorre em fins de 1960. Principalmente, se se tem em 

conta que os meios necessários a esse progresso – oferta de força de trabalho, 

meios de produção e infraestrutura, bem como demanda por todos estes – são 

produzidos no próprio modo capitalista de produção (HARVEY, 2006, p. 45).  

Por isso corroboramos as notórias afirmações de Harvey e de Marx, da 

existência de forte tendência do capitalismo em produzir algumas barreiras ao seu 

próprio desenvolvimento, as quais determinam crises. Crises que podem acontecer 

tanto na produção, quanto no consumo. Estes se integram de forma dialética, 

considerando a produção em sua totalidade. Nesse sentido, as crises originárias das 

barreiras estruturais, podem se manifestar “[...] em qualquer uma das fases de 

circulação e de produção do valor” (HARVEY, 2006, p. 45). Um exemplo seriam as 

crises típicas de realização do valor, quando há uma intensificação da produção sem 

levar em consideração os limites do mercado. Isso significa, efetivamente, que os 

                                                                                                                                                                                              
taxa decrescente do valor de uso das mercadorias. Para o primeiro autor, na atualidade, o 
capitalismo não pode se desenvolver sem recorrer a este mecanismo que lhe é intrínseco e 
garantidor da continuidade da acumulação. Nesse sentido, a taxa decrescente do valor de 
uso das mercadorias estaria associada à falácia da qualidade total tão difundida no mundo 
empresarial moderno. A qualidade nos processos produtivos estaria na verdade 
fundamentada, na redução do tempo de durabilidade dos produtos. O objetivo seria, 
portanto, a intensificação do movimento do circuito produtivo, para que assim se possa 
aumentar a rapidez da produção de valores de troca. Por isso, “a falácia da ‘qualidade total’ 
está condicionada à vigência da taxa de utilização decrescente do valor de uso das 
mercadorias” (ANTUNES, 1999, p. 50). A rigor, estaríamos hoje envolvidos numa verdadeira 
sociedade do consumo e da descartabilidade. 
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capitalistas intensificam o volume e os valores da produção, na tentativa de 

maximizarem seus lucros; em contrapartida, mantendo baixos os salários, 

promovem consequentemente, a redução do poder de compra dos trabalhadores. 

Esta contradição é intrínseca ao modo de operar do capitalismo. Fica claro, portanto, 

a contradição que emana entre produção e valorização, ou seja, a contradição entre 

mais trabalho e trabalho necessário a qual, exprime, portanto, a própria natureza do 

capital. Na concepção de Rosdolsky,  

Quanto maior for o mais trabalho, tanto menor (relativamente) será o 
trabalho necessário; também tanto menor será a possibilidade de 
realizar o mais-produto. Neste sentido, o ilimitado impulso de 
valorização do capital ‘coincide com a criação de barreiras no âmbito 
da troca’ (ROSDOLSKY, 2001, p. 272).  

Marx, em a Contribuição à Crítica da Economia Política – 2003 – fornece-

nos um aporte primoroso, explicando-nos a relação dialética entre produção e 

consumo. Nas palavras do autor: “[...] o ato de produção é, em todos os seus 

momentos e ao mesmo tempo, um ato de consumo” (2003, p. 234). Para Marx, “o 

consumo produz duplamente a produção”. Como se explica? Somente pelo 

consumo o produto se materializa e se torna produto; este por sua vez cria a 

necessidade de uma nova produção, posto que sem necessidade, a produção não 

se realiza, não se concretiza. Marx continua a argumentação nos seguintes termos: 

[...] a produção não cria somente um objeto. Logo, a produção gera 
consumo: 1º fornecendo-lhe sua matéria; 2º determinando o modo de 
consumo; 3º criando no consumidor a necessidade de produtos que 
começaram por ser simples objetos (MARX, 2003, p. 237). 

Ganha igualmente relevância, o papel da distribuição e da troca. A 

distribuição repartindo o produto segundo leis sociais; a troca reparte novamente o 

que já tinha sido repartido, mas sob uma concepção individual (MARX, 2003, p. 

232). A partir daí, estes momentos situam-se como intermediários da produção e do 

consumo, proferindo uma relação dialética que propicia a valorização do capital. 

Convém ressaltar, no entanto, que a sincronia não se efetiva de forma duradoura, 

ocasionando crises, as quais são endêmicas ao modo de produção capitalista.  
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Na concepção de Mészáros (2002, p. 795), as crises periódicas15 surgem 

muitas vezes, como forma de “expandir a capacidade produtiva e renovar as 

condições de acumulação adicional”. O autor ainda acrescenta algumas 

características dessas crises, como sendo “[...] de intensidade e duração variadas, 

são o modo natural de existência do capital; são maneiras de progredir para além de 

suas barreiras imediatas e, desse modo, estender com dinamismo cruel sua esfera 

de operação e dominação”. Por isso, a existência de inúmeros trabalhos envolvendo 

o estudo das crises do capitalismo, bem como, do nível necessário à retomada da 

acumulação.  

Na análise de Harvey (2006, 47) há certas características combinadas, que 

envolvem um “novo nível”, um novo patamar para a acumulação, são estas: a 

utilização adicional de maquinário e de equipamentos sofisticados que resultará na 

ampliação da produtividade da força de trabalho; a redução do custo da mão de obra 

em função do acréscimo dos desempregados oriundos da crise, que, por 

conseguinte gerará mais excedente de mão de obra para a acumulação acrescida; a 

formação do excedente de capital “atraído pelas novas linhas de produção” lucrativa, 

e por fim, a demanda efetiva que fora expandida inicialmente na indústria de bens de 

capital e, posteriormente, estendida ao consumo final, o que resultará no 

esvaziamento dos possíveis estoques do “mercado dos bens produzidos”. 

Esse novo nível imposto para propiciar a retomada da acumulação também 

se desenvolve atrelado às condições determinadas para fins de impulsão à 

valorização do capital. Na produção, explica Marx (2003), o determinante é a relação 

capital/trabalho, já sob a forma “mercadoria”, a dependência se expande para a 

circulação.  

Retomando a análise de Marx acerca das tendências “expansionistas” e 

“civilizadoras” do capital, Rosdolsky (2001, p. 267-268) recupera a natureza do 

                                                             
15 Mészáros, em “Para além do capital”, discute pertinentemente acerca de “crises”, 
mostrando com verdadeiro rigor, o que é estarmos diante de uma crise cíclica e de uma 
crise estrutural. Segundo o autor, estaríamos hoje presenciando as manifestações de uma 
crise estrutural, que se destacou com veemência por volta de 1970, inicialmente no introito 
dos países de capitalismo mais avançado. Uma crise dessa natureza reside e emana, 
segundo este, das três dimensões fundamentais, internas do capital, como sendo: produção, 
consumo e circulação/distribuição/realização (2002, p.798).  
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capital e de seu impulso de valorização, demonstrando o quanto este se mostra 

insaciável, o levando a criar uma “esfera de circulação” constante. A circulação 

acontece considerando-se espaço e tempo. Da rapidez desse processo depende a 

fluidez de valorização do capital. Dessa forma, a preocupação do capital é 

redimensionar o tempo e o espaço em que se valoriza. Quando Rosdolsky questiona 

“em que sentido o tempo de circulação influi na determinação do valor”, a resposta 

do autor se apoia na análise de Marx, na função que este atribui à circulação, na sua 

capacidade de retardar a “desvalorização”. Ora, o processo de valorização se 

apresenta na mesma medida como sendo processo de desmonetização 

(ROSDOLSKY, 2001, p. 265). Como explicar esta dinâmica? Ao ingressar no 

processo produtivo, o capital perde, na concepção dos autores, a sua forma 

dinheiro, para recuperá-la somente no processo de circulação. Se o processo não se 

realiza por meio da troca no mercado, o dinheiro do capitalista perde seu valor.  

Deste modo, ressalta Rosdolsky, o capital “[...] não só não terá adquirido nenhum 

valor novo, como também terá perdido o valor original” (ROSDOLSKY, 2001, p. 

266). Dessa análise entendemos que o aceleramento da rotação do capital não 

aumenta o capital, mas age retardando sua desvalorização. 

Esses aspectos levantados anteriormente, os quais envolvem o 

restabelecimento de novos patamares de reprodução do capital, deixam claro que 

este busca derrubar todas as barreiras que o impedem de progredir com o seu 

circuito de reprodução ampliada. A criação de uma “superpopulação relativa”, por 

exemplo, que ultrapasse as demandas médias do capital, tem sido resultado, 

estratégia e, ao mesmo tempo, condição indispensável à acumulação capitalista. Na 

contemporaneidade, não é raro comprovar essa proposição Marxiana. Cada vez 

mais tem ocorrido expulsão de trabalhadores das fábricas; um número de 

trabalhadores superior às necessidades médias da expansão do capital torna-se 

população excedente (TEIXEIRA, 1995). Como afirma Marx, em O’Capital:  

[...] se a população trabalhadora excedente é produto necessário da 
acumulação ou do desenvolvimento da riqueza no sistema 
capitalista, ela se torna, por sua vez, a alavanca da acumulação 
capitalista, e mesmo condição de existência do modo de produção 
capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, 
que pertence ao capital de maneira tão absoluta como se fosse 
criado e mantido por ele. Ela proporciona o material humano a 
serviço das necessidades variáveis de expansão do capital e sempre 
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pronto para ser explorado, independentemente dos limites do 
verdadeiro incremento da população (MARX, 2009, p. 735). 

Na tentativa de categorizar as condições em que a superpopulação relativa16 

se desenvolve, Marx n’O Capital (Vol. 1), a divide em: flutuante, latente e estagnada. 

Segundo o autor, a primeira compreende aqueles trabalhadores da indústria, fábrica 

ou mesmo empresas que em geral ora são repelidos, ora contratados. A segunda, 

àqueles trabalhadores expulsos do campo gradativamente e que só esperam uma 

conjuntura favorável para se dirigir às cidades em busca de trabalho. Por fim, a 

terceira, a estagnada, formada pela parte do exército ativo do trabalho, mas com 

ocupação inteiramente irregular.  

Entendemos com o exposto, que a conceituação que mais se aproxima da 

realidade dos trabalhadores “informais” inscritos na dinâmica constitutiva do foco de 

estudo, é aquela de superpopulação relativa estagnada. Consideramos que essa 

categoria marxiana continua tendo a função explicativa para as formas de trabalho 

precarizadas, hoje em evidência. A funcionalidade que esses trabalhadores 

exercem, envolve, sobretudo, a valorização dos produtos industrializados 

produzidos, estes na posição de consumidores ou de vendedores. 

A ofensiva capitalista hoje em voga tem reeditado práticas pretéritas de 

exploração tornadas ativas com nova roupagem; muitos espaços domésticos são 

colocados a serviço do capital. Dito de outro modo, o capital tem reconfigurado o 

ambiente produtivo, desterritorizando parte do “ciclo produtivo”, externalizando 

determinadas atividades; isto caracteriza e envolve uma mesclagem de velho e 

novo, como nos afirma Mota (2009). Ao referir-se a essas transformações recentes, 

a autora nos relata que espaços domésticos não mercantis estão sendo 

transformados em espaços produtivos, na medida em que o capital tem 

reconfigurado esses espaços e, instaurado novas formas de cooperação, “[...] onde 

se incluem e se ajustam, num mesmo processo de trabalho, atividades envolvendo 

altas tecnologias, superespecialização e precarização” (MOTA, 2009, p. 60). 

                                                             
16 Temos como importante ressaltar que “[...] a superpopulação relativa existe sob os mais 
variados matizes. Todo trabalhador dela faz parte durante o tempo em que está 
desempregado ou parcialmente empregado (MARX, 2009, p. 744).  
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Neste sentido, é notável a economia de trabalho vivo nos processos flexíveis 

de produção, considerando aqui a especificidade desse momento histórico de 

revolução das forças produtivas. Somam-se a isso, modalidades de trabalho e de 

contrato de trabalho que ampliam a precarização laboral em todo o mundo. Netto 

(1996), por exemplo, nos convida a repensar esse processo de reprodução do 

capital, em países periféricos, onde o capitalismo é considerado tardio. Argui o autor: 

[...] a revolução tecnológica tem implicado uma extraordinária 
economia de trabalho vivo, elevando brutalmente a composição 
orgânica do capital. (...) O capitalismo tardio, transitando para um 
regime de acumulação flexível, reestrutura radicalmente o mercado 
de trabalho seja alterando a relação excluídos/incluídos, seja 
introduzindo novas modalidades de contratação (‘mais flexíveis’, do 
tipo ‘emprego precário’), seja criando novas estratificações e novas 
discriminações entre os que trabalham (cortes de sexo, idade, cor, 
etnia) (NETTO, 1996, p. 92). 

A contraditoriedade da produção capitalista, portanto, se revela. Em seus 

estudos, Antunes tem concluído ser esse um processo que ao mesmo tempo cria e 

subordina, emancipa e aliena, humaniza e degrada, libera e escraviza (1999, 2007). 

Se o trabalho é considerado “ponto de partida do processo de humanização social, 

também é verdade que tal como se objetiva na sociedade capitalista, o trabalho é 

degradado e aviltado” (ANTUNES, 2007, p. 125-126). Para o autor, “o valor de uso 

dos bens socialmente necessários subordinou-se ao seu valor de troca, que passou 

a comandar a lógica de metabolismo social do capital”. Seria correto afirmar que a 

produção e apropriação aparecem, sob o julgo da alienação e, consequentemente, 

das novas mediações impostas e determinadas historicamente. E que, portanto, o 

capitalismo é um processo, e sendo assim: 

[...] mascara e fetichiza, alcança crescimento mediante a destruição 
criativa, cria novos desejos e necessidades, explora a capacidade do 
trabalho e do desejo humanos, transforma espaços e acelera o ritmo 
da vida. Ele gera problemas de superacumulação para os quais há 
apenas um número limitado de soluções possíveis (HARVEY, 2008, 
p. 307). 

Expondo o tema, Teixeira afirma que, na contemporaneidade, estamos 

presenciando uma forma específica de produção de valor e de mais-valia. Isto para 
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o autor não significa o fim do trabalho abstrato17, mas “[...] uma forma de trabalho 

que levou às últimas consequências o trabalho abstrato [...]” (1995, p. 9).  

Estaríamos segundo o autor, presenciando, a constituição de “novos trabalhadores”, 

“[...] metamorfoseados em vendedores de ‘trabalho objetivado’, porque não mais 

fazem parte da estrutura interna da empresa, são obrigados a fazer do seu trabalho 

pessoal a razão do seu sucesso como produtores de mercadorias” (1995, p. 9-10). O 

autor faz referência, aqui, ao retorno das formas de exploração pretéritas, a exemplo 

do salário por peça, menção advinda das análises do próprio Marx em O’Capital 

(2009). Formas que estão sendo readmitidas pelo capital e materializam a 

“flexibilização”, mola mestra do capitalismo contemporâneo. Aliás, no atual contexto, 

“flexibilização” é a palavra de ordem! Novas relações de produção são estabelecidas 

e um novo tipo de trabalhador é requerido pelas empresas.  

Para Castel, a segmentação dos empregos e o aumento considerável das 

ocupações nos serviços acarretam uma individualização dos comportamentos no 

trabalho, mas bem distinta dos “tempos” predominantemente fordistas; agora, os 

indivíduos são levados eles mesmos, a definir sua identidade profissional (CASTEL, 

2003). A reinterpretação da informalidade como empreendedorismo e do trabalho 

associado a cooperativas, hoje se espraia como válida. No atual momento histórico, 

tais formas são admitidas como mecanismos de reprodução do trabalho. Dentro 

dessa lógica, a extração de mais-valia absoluta e relativa se articula18, aparecem 

como complementares e não concorrentes entre si.  

                                                             
17Não consideramos igualmente como válida, a referência ao fim da sociedade do trabalho 
abstrato, referenciadas, por exemplo, nas obras de Claus Offe (1989) e, de tantos outros 
autores, sem igualmente se fazer referência ao fim da sociedade fundada na produção de 
mercadorias. Nas palavras de Antunes: “[...] uma coisa é conceber, com a eliminação do 
capitalismo, também o fim do trabalho abstrato, do trabalho estranhado; outra, muito distinta 
é conceber a eliminação, no universo da sociabilidade humana, do trabalho concreto, que 
cria coisas socialmente úteis e ao fazê-lo (auto) transforma o seu próprio criador” 
(ANTUNES, 1999, p.215). Ademais como mesmo referencia Tavares, embasada em Marx: 
“[...] a força de trabalho é a única mercadoria que quando consumida produz valor, portanto, 
não existe capital sem trabalho, embora, historicamente, no cenário montado pelo capital, às 
vezes quase todos os trabalhadores tenham papéis definidos e, em outras, como agora, 
grande parte seja transformada em meros figurantes” (TAVARES, 2002a, p. 50). 
 
18Complementando a discussão, acrescentamos a análise do próprio Marx, acerca do papel 
das duas modalidades de mais-valia no processo de acumulação capitalista. Afirma Marx: 
“[...] seja como for, as duas formas da mais valia, a absoluta e a relativa – se se quiser 
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Esses argumentos revelam que o estudo com base na produção de 

mercadorias em função de certas determinações sociais, implica partir do real 

concreto. Partir das relações econômico-sociais, que se inter-relacionam no âmbito 

da produção capitalista – no processo de trabalho e de valorização – já que a 

mercadoria é considerada unidade imediata do valor de troca.  

Podemos, portanto, afirmar que, hoje, o capital somente ampliou o leque de 

possibilidades de acumulação. A sua essência continua a mesma. Na concepção de 

Nakatani (2001), “o desenvolvimento das relações sociais, ao longo da história da 

humanidade, agora nega a liberdade obtida através da sua autoprodução e atinge 

níveis extremos no modo de produção capitalista”. O autor faz referência a um 

sistema de mediações claramente identificável, pelas formas de subordinação 

estritamente voltadas à reprodução do sistema do capital, já explicitadas 

anteriormente, sob as formas de subsunção do trabalho no capital. 

Ao revelar a lógica do processo de acumulação, Harvey resgata a 

importância para o capital expressa na missão histórica da burguesia na “fórmula da 

acumulação por acumulação, produção pela produção” referenciada nos estudos de 

Marx (1967 apud HARVEY, 2006, p. 43-44). O que isso significa? Que o capitalista é 

a mola propulsora da reprodução do capital. Dentre as várias funções 

desempenhadas por este, temos a concentração dos meios de produção, e a 

responsabilidade de comprar força de trabalho humana, introduzindo-a no processo 

produtivo. Embora essa missão histórica não seja impulsionada por uma vontade 

individual desse capitalista, ela surge de forças que independem da vontade deste 

em impulsioná-las ou não. Isto se justifica, segundo Harvey, na medida em que: 

[...] o desenvolvimento da produção capitalista torna constantemente 
necessário o sustento crescente do volume de capital despendido 
num determinado empreendimento industrial, e a competição faz 
cada capitalista sentir as leis imanentes da produção capitalista como 

                                                                                                                                                                                              
considerar cada uma de per si, como existências separadas (e a mais valia absoluta 
precede sempre a relativa) – correspondem a duas formas separadas da subsunção do 
trabalho, ou duas formas separadas da produção capitalista, das quais a primeira precede 
sempre a segunda, embora a mais desenvolvida, a segunda, possa constituir por sua vez a 
base para a introdução da primeira em novos ramos de produção (MARX, 2004, p.93). 
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leis coercitivas externas. Essas leis forçam cada capitalista a manter 
constantemente o aumento do seu capital, para preservá-lo; no 
entanto, ele não consegue aumentá-lo, exceto por meio da 
acumulação progressiva (MARX, 1967 apud HARVEY, 2008, p. 44). 

Sem dúvida, a obra de Marx nos leva, também, a apreendermos as bases de 

constituição de uma teoria da empresa monopolística, quando nos revela o processo 

de concentração dos capitais já formados, a expropriação do capitalista pelo 

capitalista, acrescendo-nos, também algumas indicações sobre as leis de 

centralização dos capitais. Apresenta-nos, ainda, o papel desempenhado pelo 

crédito, como “auxiliar modesto da acumulação”. Ao crédito é atribuída a 

funcionalidade de levar aos capitalistas recursos financeiros com fins de 

enfrentamento da concorrência. Por fim, este se transformaria “num imenso 

mecanismo social de centralização de capitais” (MARX, 2009, p 729). 

A crítica empreendida na obra Marxiana e que envolve as formas de 

concentração e centralização do capital, revela uma atualidade incontestável, 

principalmente quando o autor nos apresenta as formas de centralizar capital, a 

batalha de enfrentamento da concorrência e a preocupação em redimensionar para 

patamares superiores a produtividade do trabalho. O que nos indica uma primeira 

aproximação com a realidade contemporânea? Grandes empresas erguidas sob a 

luta contra empresas menores, esmagadas, muitas vezes, de forma abrupta; 

rivalidade entre capitais que promovem no mercado mundial a formação de 

poderosos oligopólios, quando não monopólios; empresas que em nome da 

concorrência procuram reduzir a qualquer preço, seus custos operacionais e, mais, o 

crédito auxiliando essa guerrilha diária pelas fatias do mercado, dentre outros. 

Tendo por base a obra de Marx nesse ponto em específico, Harvey assim resume:  

O sistema de crédito possibilita a expansão geográfica do mercado 
por meio do estabelecimento da continuidade onde antes não existia 
continuidade alguma. A necessidade de anular o espaço pelo tempo 
pode, em parte, ser compensada pelo surgimento de um sistema de 
crédito (HARVEY, 2006, p. 51).  

A lógica capitalista tem se mantido a mesma; o diferencial e essencialmente 

novo está na ascensão do capital financeiro que atinge um caráter mundializado. A 

forma de riqueza da sociedade capitalista apresenta particularidades que permitem, 

por exemplo, o capital acumular a si próprio sem necessariamente ter em 
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contrapartida um aumento da riqueza geral da sociedade, como referencia Lessa19. 

Ou seja, determinadas modalidades de trabalho, como por exemplo, a do professor, 

permite o capital acumular, sem ter em contrapartida, que produzir algo material, 

produzir uma nova mercadoria. Nesse sentido, destaca o autor “[...] que a burguesia 

pode enriquecer com a destreza da humanidade, e o capitalismo pode desenvolver 

suas forças produtivas e, ao mesmo tempo, intensificar a alienação, a 

desumanidade social posta” (2005, p. 32). Essas características tornam o 

capitalismo único, por se mostrar capaz de “[...] reproduzir a forma social da riqueza 

que o caracteriza não apenas nas posições teleológicas primárias (o trabalho), mas, 

também, nas posições teleológicas secundárias”. (LESSA, 2007, p. 166). 

Dessa forma, o processo de “globalização”, nos moldes contemporâneos, só 

consegue operar como lógica dominante, graças a certas condições detalhadas 

neste texto, consideradas essenciais à acumulação capitalista. Na dinâmica em 

curso, coube principalmente adequar a periferia à lógica da mobilidade dos capitais, 

que se expandem para além das fronteiras nacionais. Donde, os desdobramentos 

nos países da América Latina; os novos arranjos produtivos, nos quais a lógica dos 

processos de flexibilização aparece de modo patente. Na concepção de Marini:  

El proceso mundial a que ingresamos a partir de la década de los 
ochenta, y que se ha dado en llamar de globalización, se caracteriza 

por la superación progresiva de las fronteras nacionales en el marco 
del mercado mundial, en lo que se refiere a las estructuras de 
producción, circulación y consumo de bienes y servicios, así como 
por alterar la geografía política y las relaciones internacionales, la 
organización social, las escalas de valores y las configuraciones 
ideológicas propias de cada país. La globalización se trata, sin duda, 
de la transición a una nueva etapa histórica, cuyos resultados apenas 
empiezan a ser vislumbrados, y de modo certamente insuficiente, 
dado que apenas comienza, dejando todavía fuera de su alcance a la 
mayoría de la población de África, porciones considerables de Asia e 
incluso parte de nuestra América Latina. Pero, en su movimiento 
envolvente, ha establecido ya avanzadas en todo el planeta (MARINI, 
[1997] 2008b, p. 247-248). 

                                                             
19 A argumentação de Lessa acerca da atual fase do capitalismo referenciado aqui, neste 
texto, é o ponto em comum com os demais autores marxistas aqui trabalhados, embora se 
ressalte que sua obra apresenta pontos pertinentes de divergência com outros autores, 
mesmo dentro do campo marxista. Um exemplo seria sua contraposição às argumentações 
de Ricardo Antunes, principalmente em se tratando de discussões envolvendo a 
composição do “proletariado” na contemporaneidade. Como não se trata de uma discussão 
a ser desenvolvida veementemente nessa pesquisa, maiores detalhes, ler: LESSA (2005, 
2007). 
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Com efeito, a centralização das inovações tecnológicas redimensionou o 

espaço e o acesso às novas tecnologias. Este movimento tem se caracterizado pelo 

deslocamento de unidades produtivas para regiões do globo, cuja remuneração dos 

trabalhadores se dá de forma barata, bem como a disponibilidade de recursos 

naturais, na ordem e regulação empreendida pelos países desenvolvidos. A 

mudança significativa na composição orgânica do capital, ao exigir investimentos 

vultosos, trouxe fortes implicações para a periferia. Nas palavras de Sampaio Jr: 

Nas economias periféricas, a centralização do capital significou uma 
nova onda de desnacionalização econômica que enfraqueceu ainda 
as já bastante frágeis burguesias dependentes. A mudança 
qualitativa na composição orgânica do capital e a sua maior 
mobilidade espacial ampliaram de maneira brutal a capacidade de o 
capital comandar trabalho em escala global e intensificaram a 
volatilidade de seus vínculos com o espaço econômico nacional. 
(2010, p. 41). 

Com isso, surge igualmente a necessidade desse mesmo capital em ter 

legitimadas suas regras, numa sociedade em que predomina o discurso ideológico 

da “liberdade”. Para isso, o capital recorre ao aparelho do Estado, que garante, 

antes de tudo, o direito da propriedade privada. Harvey (2006, p. 84), nesse ponto 

específico, cita algumas ações desempenhadas pelo Estado burguês, para ver 

legitimada a esfera reprodutiva do capital, a exemplo do “[...] cumprimento dos 

contratos, a proteção dos mecanismos de acumulação, a eliminação das barreiras 

para a mobilidade do capital e do trabalho e a estabilização do sistema monetário” 

(via Banco Central, por exemplo).  

O Estado burguês, portanto, se torna um instrumento de dominação de 

classe, ao permitir a continuidade da reprodução da relação entre capital e trabalho. 

Se fosse diferente, este mesmo capitalismo não perduraria. Ademais, quando é 

preciso, este mesmo Estado projeta desvalorizações, “para permitir que a 

acumulação por espoliação ocorra sem desencadear um colapso maior” (HARVEY, 

2005, p. 126).  

Regido pelo receituário neoliberal, esse mesmo Estado limitou sua 

responsabilidade social “à segurança pública, à fiscalização e ao atendimento 

através da assistência social, àqueles absolutamente impossibilitados de vender sua 
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força de trabalho” (MOTA, 2009, p. 59). Ideologicamente, se instaura na periferia, 

reformas estruturais necessárias à superação da crise de 1970. Movimento este 

regado pela constante busca de controle da emissão monetária, aumento da taxa de 

juros e privatização dos bens e serviços públicos, dentre outras medidas inspiradas 

no neoliberalismo. Esse constitui o instrumental do Consenso de Washington e das 

políticas de liberalização dos mercados. Com isso, a classe trabalhadora é 

amplamente atingida, principalmente no que toca a sua subjetividade, perdendo seu 

reconhecimento enquanto classe. Doravante, milhares de desempregados passam a 

representar “[...] uma forma de controle do movimento operário e da luta de classes, 

afetando fortemente a classe trabalhadora e o seu movimento sindical20” (TAVARES; 

LIMA, 2009, p. 172). Isso, se considerado que a flexibilização na sociedade 

contemporânea tem ditado as regras do jogo, quando o assunto é manter-se 

empregado.  

A rigor, cabe ao Estado o papel de regular a exploração do trabalho, ao 

estabelecer limites para o tempo trabalhado e legislação que rege o salário mínimo e 

os contratos, por exemplo. As alterações recentes garantem maior liberdade às 

empresas para admitir, ou mesmo, demitir seus funcionários de acordo com os 

requisitos exigidos hoje, aqui referenciados na prática das modalidades de trabalho 

e contrato21.  

                                                             
20 Esse ponto sugeriu enfatizarmos a argumentação de Grazia e sua preocupação com a 

falta de atenção dada por parte dos sindicalistas com a totalidade dos excluídos do mercado 
de trabalho. Para os sindicalistas, o fato de não estarem efetivamente inseridos e ocupados 
em empregos formais, de certo modo, os deixa à margem da “sociedade do trabalho” e os 
coloca em outra, “a sociedade do tempo livre”. Ao citar o número expressivo de 
desempregados, cerca de 1 bilhão em todo o mundo, Fiori (apud GRACIA, 2008. p. 57) 
afirma que, [...] o que as estatísticas mostram é que esses milhares de desempregados 
seguem ligados ao mesmo ‘paradigma do trabalho’, só que agora como trabalhadores 
precarizados, terceirizados ou subcontratados, com direitos cada vez mais limitados e cada 
vez mais alheios ao mundo das organizações sindicais [...]”. Maiores detalhes: GRACIA, 
2008).  

21 Algumas inovações na legislação, no plano de novos contratos ou ampliação de 
modalidades já existentes, citados por Thébaud-Mony & Druck, como sendo: (...) o novo 
contrato de trabalho por tempo determinado (1998); o novo contrato de trabalho em tempo 
parcial (1998); o novo contrato de aprendizagem (2000); a ampliação do uso do trabalho 
temporário (1974), que generalizou sua utilização através da portaria (1996); a ampliação do 
uso do trabalho estágio (1999), já utilizado desde 1977; e a lei que possibilita às empresas a 
contratação de cooperativas profissionais ou de prestação de serviços (1994) – constituída 
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O contexto mais recente – início século XXI – se potencializa pelas 

discussões em torno do papel do Estado. Para Pochmann (2009), estaria em 

vigência a “força da realidade”, ou seja, “a forte expressão das próprias forças de 

mercado para que o Estado avance mais e de forma rápida”, considerando aqui as 

manifestações e rebatimentos da crise econômica de 2008.  

Relembremos a extrema corrida conjunta dos governos dos países 

desenvolvidos para reaver os prejuízos da onda especulativa empreitada pelas 

instituições financeiras. Avaliando as implicações desse momento, Sampaio Jr. faz 

referência aos cálculos da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – 

CEPAL, em fins de 2008, que mostram expressivas cifras injetadas nos bancos com 

fins de liquidez. Segundo o autor: 

[...] os maiores grupos financeiros do mundo já tinham recebido, sob 
a forma de injeção de liquidez e pacotes de resgate financeiro, um 
montante de recursos públicos equivalentes a US$ 7 trilhões – valor 
equivalente a quase duas vezes o PIB anual da América Latina, mais 
que quatro vezes o PIB anual do Brasil (SAMPAIO JR, 2009, p. 74). 

Estamos diante de uma nova divisão social do trabalho, em que coube aos 

países desenvolvidos absorver, em maior escala, o trabalho melhor qualificado. Aos 

periféricos, compete dar continuidade à inserção subordinada, ofertando de forma 

barata, mão de obra e recursos naturais. Nesse sentido, parece-nos indispensável 

discutir como ocorre o processo de subordinação da periferia para com o centro, e 

em que medida esta é funcional à reprodução do capital e à acumulação capitalista. 

Primamos, com isso, pelo resgate de alguns pontos apresentados pela Teoria 

Marxista da Dependência, embasada pelas mãos de Ruy Mauro Marini e de seu 

conceito de “superexploração do trabalho”. Além da contribuição de outros autores 

contemporâneos, que irão subsidiar as ideias aqui apresentadas. 

                                                                                                                                                                                              
por trabalhadores associados e não assalariados, portanto, sem direitos cobertos pela 
legislação – sem caracterização de vínculo empregatício. Essa última, sem dúvida, a 
modalidade de terceirização mais utilizada pelas empresas. (...) acrescentem-se a essas 
modalidades de contrato outras alterações que aprofundam a flexibilização: a queda de 
estabilidade do funcionalismo público (que agora pode ser demitido por “excesso de 
pessoal”) e a denúncia da convenção de 158 da OIT, que elimina os mecanismos de 
inibição de demissão imotivada e reafirma a demissão sem justa causa (THÉBAUD-MONY 
& DRUCK, 2007, p. 41). 
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2.2 AS NOVAS CONFIGURAÇÕES DA DEPENDÊNCIA DOS PAÍSES 

PERIFÉRICOS EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO CAPITALISTA: A 

SUPEREXPLORAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO NA AMÉRICA LATINA 

 

A explicação da “dependência” e a produção intelectual dos autores 

influenciados pela perspectiva crítico-analítica da dependência obtiveram amplo 

significado nas décadas de 1960/70, na compreensão dos problemas que atingiam a 

América Latina. Naquele momento, ficou evidente que o desenvolvimento 

econômico não se dava por etapas. E que, portanto, o subdesenvolvimento não 

seria uma fase que antecedia o desenvolvimento, pensamento condicionado por 

uma lógica “etapista” de progresso. Assim, em nossa análise, se torna primordial a 

compreensão da realidade da economia mundial e da inserção dos países latino-

americanos, embasada nas elaborações de Ruy Mauro Marini ([1973], 2008a) e de 

alguns outros autores de fundamentação crítica, a saber: Fernandes (1975); Sader 

(2009); Carcanholo (2009, 2010), dentre tantos outros.  

Por mais que a obra de Marini tenha sido rechaçada, na década de 1970, 

nos escritos dependentistas22 em solo brasileiro, em uma tentativa fracassada de 

                                                             
22Referimo-nos aos escritos de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, autores de 
ampla difusão no Brasil na década de 1970. Estes se destacam no campo acadêmico, 
principalmente, por proporem uma metodologia diferente da cepalina que até então 
dominava o debate. Recusavam-se a tomar a análise da América Latina como um todo, 

único. Ligar a dependência à estrutura interna da sociedade foi uma importante contribuição 

desses sociólogos. Nos seus estudos, identificamos uma defesa de uma dependência de 
outra índole, que segundo estes autores, não implicam empecilhos ao desenvolvimento. Daí, 

se definir, como um “desenvolvimento-associado-dependente”, cujas relações estariam 
associadas à utilização de investimentos estrangeiros, o que intensificariam a integração 

dos países da América Latina à Economia Mundial. Nesse ínterim, esses autores, na defesa 
de suas ideias, tecem fortes críticas a Marini e a outros autores também dentro do campo 

marxista. Acusavam-nos de falsas interpretações e de confundir os conceitos Marxistas, 
revelando também suas análises, como perigosa “prática política”, tida por estes como 
fantasiosa da realidade brasileira (GOLDENSTEIN, 1994, p.34). O fato é que, o curso da 
história revelou que as estratégias internamente traçadas em parceria com o capital 
estrangeiro não logrou em expansão econômica sólida do mercado interno brasileiro. Ao 
contrário, não somente foram insuficientes como mecanismos de financiamento, como a 
extinção de liquidez oriundo destes mecanismos em determinado período (1980) jogou 
nosso país em uma crise profunda. Maiores detalhes das concepções dependentistas e do 
embate destes autores consultar: Goldenstein (1994); Marini ([1978] 2008). 
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invalidá-la, esta encontrou superação e pertinência, exatamente por conta da sua 

originalidade. Sua contribuição envolve as explicações das relações econômicas 

desiguais entre os países centrais e os periféricos e, concomitantemente, dos 

elementos constitutivos da dependência destes últimos, materializada no tipo de 

inserção subordinada. A superexploração do trabalho23 é apontada por esta teoria, 

centro dinâmico da acumulação interna dos países dependentes, se configurando na 

maneira pela qual o capital se reproduz na periferia do sistema.  

Na volta ao tempo de constituição e desenvolvimento da economia mundial, 

em que se empreendem tentativas de entendimento da realidade, do 

“subdesenvolvimento”, os autores da corrente marxista da dependência nos 

oferecem contribuição primorosa. Em seus estudos nos apresentam o percurso do 

pensamento latino-americano moderno, a importante teorização que começa a 

ganhar corpo por volta de 1950, com as análises e concepções oriundas da 

Comissão Econômica para a América Latina e Caribe – CEPAL24.  Estes autores as 

                                                             
23 O conceito de superexploração do trabalho, sem dúvida representou contribuição 
primorosa de Marini para compreendermos o processo de reprodução do capital na 
contemporaneidade, nos levando à análise do peculiar desenvolvimento do capitalismo de 
ordem periférico, embasado por importantes determinantes, a saber: o truncamento da lei do 
valor e a precarização do mercado interno destes países. Por isso, nossa escolha em 
destacar tal tese neste trabalho. No entanto, não podemos deixar aqui de fazer referência ao 
posicionamento de Fontes (2010), a análise que a autora faz da tese de Marini e que revela 
algumas dificuldades nas ideias apregoadas pelo autor. Para Fontes, se há um truncamento 
estrutural que envolve a lei do valor, o rebaixamento do valor da força de trabalho, esta não 
se configura obrigatoriamente, como um processo específico das periferias, mas “[...] podem 
expressar o processo desigual e combinado de expropriação do povo do campo”. Para 
compreender esse truncamento, o processo de reprodução do capital, se deve levar em 
conta “circunstâncias internacionais complexas”. (FONTES, 2010, p. 252). Em suma: para a 
autora, “[...] a tese de Marini não resolve a especificidade da subalternização da classe 
trabalhadora brasileira e da produção capitalista no Brasil, o conceito de superexploração 
evidencia, entretanto, de maneira forte, um problema de fundamental relevância para a 
compreensão do capital-imperialismo contemporâneo”. Na atualidade, esse traço constitui 
uma realidade persistentemente presente também nos países desenvolvidos, atingindo a 
classe trabalhadora como um todo, não especificamente a da periferia. Maiores detalhes, 
consultar: Fontes (2010), Osório (2009). 
 
24As raízes do pensamento da CEPAL se vinculam à teoria do sistema centro–periferia do 

argentino Raul Prebisch. Este autor se envolveu no estudo da genealogia dos problemas 
latino-americanos, examinou por um período de 65 anos (1880/1945) a evolução dos preços 
dos produtos agrícolas e industriais. Em 1948, chega à conclusão de que havia certa 
debilidade do poder de compra destes países, já que suas mercadorias precisavam ser 
trocadas por outras de alto valor agregado, a exemplo dos produtos industrializados. Desta 
constatação se originou o conhecido termo “deterioração dos termos de intercâmbio” 
(SOUZA, 2008, p. 157). Os estudos de Raul Prebisch mostraram, por conseguinte, as 
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colocam como parte constitutiva de uma tentativa de se estruturar uma teoria social 

com objetivo de apreensão dos determinantes da realidade latino-americana para 

aquele momento histórico, meados do século XX, mesmo não sendo possível 

colocá-las hoje como válidas, nos estudos contemporâneos desses países.   

A firme concepção dos cepalinos, inicialmente, era de que a industrialização 

e a intervenção direta do Estado na economia seriam as medidas necessárias e 

suficientes para superação do subdesenvolvimento. Daí se dizer que essas ideias 

tiveram influência da teoria Keynesiana25. O incentivo à modernização26 nestes 

países surge, portanto, com o objetivo de diminuir o grande abismo em relação aos 

países considerados “centros”. Faz-se importante frisar que, tal entendimento, mais 

adiante, se deprecia e se mostra insustentável no contexto das manifestações da 

crise em 1970.  

                                                                                                                                                                                              
contradições da teoria comparativa clássica do comércio internacional, defendida na obra 
Ricardiana. Teoria que fora conduzida por uma análise do comércio exterior centrada na 
vantagem relativa da produção de determinados bens. Ou seja, poderia ser mais vantajoso 
a um país produzir mais de um bem que de outro, produção que lhe rendesse vantagens 
relativas nos custos.   

25 Keynes não acreditava nas benesses apresentadas pelo livre mercado, mostrando a 
inexistência do princípio do equilíbrio automático na economia capitalista, por intermédio de 
uma “mão invisível”, como propunham os liberais. Em sua Teoria Geral, este autor nos 
apresenta, dentre outras coisas, a importância do Estado intervindo na economia com uma 
política adequada de investimentos e incentivos que sustassem a demanda efetiva. Um 
pequeno trecho de sua obra esclarece a importância interventora do Estado, quando este 
afirma: “O Estado deverá exercer uma influência orientadora sobre a propensão a consumir, 
em parte através de seu sistema de tributação, em parte por meio da fixação da taxa de 
juros e, em parte, talvez, recorrendo a outras medidas” (KEYNES, 1996, 345). Nesse 
sentido, resume Sandroni as concepções de Keynes (2008): “[...] é preciso dotar o Estado 
de instrumentos de política econômica que permitam: regular a taxa de juros, mantendo-a 
abaixo da “eficiência marginal do capital” (a expectativa de lucros); incrementar o consumo 
por meio da expansão dos gastos públicos; expandir os investimentos por meio de 
empréstimos públicos capazes de absorver os recursos ociosos”.  
26O caráter do pensamento inicial da CEPAL pode ser melhor entendido com o seguinte 
relato de Furtado: “A industrialização de substituição de importações foi, sem lugar a dúvida, 
um processo reativo: tratou-se de encher um vazio. Uma demanda que florescera no quadro 
da economia agroexportadora deu sentido e direção às transformações operadas no 
sistema produtivo. O declínio do coeficiente de comércio exterior não era outra coisa senão 
uma reversão do processo de especialização internacional. Como o voltar-se para o 
mercado interno significava diversificação da atividade produtiva, a reversão assumia a 
forma de industrialização” (FURTADO, 1981, p. 41).  
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Vimos, portanto, que destacar a natureza das trocas entre os países 

dependentes e desenvolvidos como determinante da dependência, como defendia a 

CEPAL, constituiu um erro evidentemente claro, diante das medidas empreendidas – 

industrialização e intervenção estatal – como correção desse desenvolvimento 

desigual. 

Ao possuírem uma economia de mercado capitalista em suas “veias” e 

reproduzirem a lógica do próprio sistema – no sentido moderno do termo, os países 

da América Latina desenvolvem necessariamente certas condições essenciais para 

sua existência e crescimento. Não importa a condição destes nesse processo e, sim, 

a lógica que os impulsionam. Com base em certas categorias enraizadas nestes 

países, muitos advogaram o subdesenvolvimento como estágio inferior ao 

desenvolvimento e passível de progresso e de superação por meio da 

industrialização. 

Ao referir-se ao desenvolvimento industrial inglês, Fernandes (1975) explica 

a condição de subalternização do mundo subdesenvolvido numa relação 

independente das decisões nacionais, o que revelava contraditoriedade. Seria 

afirmar a existência de um desenvolvimento “espelhado”, ao mesmo tempo 

necessário e desfavoravelmente determinado. Espelhado porque mesmo sob 

condição de dependência, estes países carregavam a ordem econômica própria do 

capitalismo. Aliás, como cita Fernandes (1975, p. 24), “[...] estes países aparecem 

como fonte de incrementação ou de multiplicação do excedente das economias 

capitalistas hegemônicas”. Descrevendo essa condição, Fernandes prossegue: 

[...] O mundo subdesenvolvido revela que os países a ele 
pertencentes se veem compelidos a realizar a revolução capitalista 
sob o impacto da perda constante (e por vezes crescente) de parte 
substancial do próprio excedente econômico, dinamizada além do 
mais como fator de intensificação da heteronomia econômica. Em um 
extremo, temos uma economia de mercado capitalista que crescia 
com o excedente econômico transferido ou pilhado em economias 
coloniais. No outro, deparamos com uma economia de mercado 
capitalista que, ao crescer, corre o risco de se tornar ainda mais 
dependente (FERNANDES, 1975, p. 25). 
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Em síntese: o crescimento da acumulação dos países desenvolvidos esteve 

sempre atrelado à subalternização dos menos desenvolvidos. A emergência das 

forças produtivas inglesas, por exemplo, dependeu na fase inicial, da capacidade 

destes países, de criar uma oferta global de alimentos e de matérias-primas que 

subsidiasse a expansão da produção de produtos industrializados, condição de 

subalternização, com diversos determinantes. Seguindo esse argumento, Amaral e 

Carcanholo (2009, p. 217) explicam que, no prelúdio da acumulação no interior das 

economias menos desenvolvidas, esta mesma acumulação se particulariza pelo “[...] 

contexto local de um mercado de trabalho barato, combinado com uma tecnologia 

capital-intensiva”. Para esses autores, o resultado do ponto de vista da mais-valia 

relativa é a forte exploração do trabalho que se dá exatamente em função das trocas 

desiguais que trazem, por conseguinte, fortes problemas envolvendo 

estrangulamentos e restrições externas. O que ocorre, na verdade, é que os países 

dependentes são obrigados a aumentar o excedente para manterem a acumulação 

interna, mesmo restringida e se utilizam do mecanismo de superexploração do 

trabalho para tal. 

Segundo Fernandes (1975, p.35), “[...] o mercado de trabalho não funciona 

universalmente segundo os requisitos de uma economia capitalista competitiva 

integrada”. Por isso, o autor não inclui, como regra, “a reposição do trabalhador no 

cálculo do valor trabalho”. Consequentemente, desde os primórdios, a estruturação 

dos mercados de trabalho não apresenta a capacidade de absorver toda a força de 

trabalho disponível. Remete-nos o autor com esses argumentos, à “teoria da 

mercantilização do trabalho”, que na sua concepção, explica perfeitamente a 

“emergência do capitalismo em qualquer situação histórico-social”. Neste sentido, há 

toda uma racionalidade das relações sociais, mediadas pelo Estado, as quais se 

traduzem em intervenções no sentido de regulação da exploração e de leis que 

determinem os contratos. Para este, a lógica “[...] concorre para converter o 

assalariamento num privilégio econômico e social, altamente desejado, que 

classifica o beneficiário na estrutura e na superestrutura do sistema” (FERNANDES, 

1975, p. 36). 

O abordado por Fernandes nos permite particularizar o caso brasileiro, no 

qual a constituição de modalidades de assalariamento formal no âmbito do mercado 
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interno, induziu migrações em massa do campo para a cidade no decurso do 

processo de industrialização. A elaboração de um código de Leis do Trabalho no 

Brasil (na década de 1940), sob o governo de Getúlio Vargas, inaugura uma corrida 

do país à instrumentalização humana, com fins de constituição e consolidação de 

seu parque produtivo industrial. Como a massa de trabalhadores que se avizinhava 

aos centros urbanos não era absorvida no todo, pelo setor produtivo, ou outro 

relacionado com este, essa força de trabalho servia de reserva ao capital, em meio a 

um processo de urbanização acelerada. A existência destas condições justifica a 

consolidação de um excedente de mão de obra em nosso país. 

Na verdade, trata-se de um “capitalismo sui generis” nos termos 

empregados por Marini ([1973], 2008a), configura-se numa espécie de “capitalismo 

incompleto”, quando parte da mais-valia gerada pelos países dependentes27 é 

apropriada e acumulada pelos países centrais do capitalismo. No século XX, 

especificamente, a inserção dos países latino-americanos se caracteriza por uma 

funcionalidade que, segundo Marini, não mais se resume à mera produção de 

alimentos, mas, principalmente, a uma relação de produção em que a 

superexploração do trabalho se apresenta vinculada ao aumento da força produtiva 

do trabalho. Isto porque as posições destes países, no âmbito dessas relações, são 

determinadas e propícias à aplicação da lei do valor. Explica o autor:  

Lo que importa considerar aquí es que las funciones que cumple 
América Latina en la economía  capitalista mundial trascienden la 
mera respuesta a los requerimientos físicos inducidos por la  
acumulación en los países industriales. Más allá de facilitar el 
crecimiento cuantitativo de estos, la participación de América Latina 
en el mercado mundial contribuirá a que el eje de la acumulación en 
la economía industrial se desplace de la producción de plusvalía 
absoluta a la de plusvalía relativa, es decir, que la acumulación pase 
a depender más del aumento de la capacidad productiva del trabajo 
que simplemente de la explotación del trabajador. Sin embargo, el 
desarrollo de la producción latinoamericana, que permite a la región 
coadyuvar a este cambio cualitativo en los países centrales, se dará 

                                                             
27Convém destacar aqui, o conceito de dependência adotado, que se pauta no entendimento 
de Marini ([1973], 2008a, p. 111) para quem há: [...] una relación de subordinación entre 
naciones formalmente independientes, en cuyo marco las relaciones de producción de las 
naciones subordinadas son modificadas o recreadas para asegurar la reproducción 
ampliada de la dependencia (MARINI, [1973], 2008a, p.111). 
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fundamentalmente con base en uma mayor explotación del 
trabajador. Es este carácter contradictorio de la dependencia 
latinoamericana, que determina las relaciones de producción en el 
conjunto del sistema capitalista, lo que debe retener nuestra 
atención. ([1973] 2008, p. 114-115). 

É fato histórico que desde a constituição de um mercado mundial, produtor 

de mercadorias, a expressão concreta das relações dos países dependentes com os 

desenvolvidos, tem se dado pelo intercâmbio desigual. Porém, cada momento tem 

sua particularidade, apresenta diversos tipos de regulação da força de trabalho. A 

superexploração, por exemplo, embora se dê de forma sistemática nos países 

dependentes, absorve as distintas determinações de cada fase ou período histórico.   

Aparentemente poder-se-ia supor que determinadas formas de exploração 

da força de trabalho seriam próprias de formas de acumulação pretéritas, cuja 

produção centrava-se no baixo desenvolvimento tecnológico. Contudo, o que ocorre, 

é um amálgama do “novo e do velho”; estes são mobilizados e atuam em conjunto, 

fazendo brotar economias nacionais, nas quais essas formas incidem 

diferenciadamente. Esta inserção condiciona mais dependência, se atentarmos à 

condição dos países latino-americanos nesse processo. Dessa forma, ao se 

integrarem ao mercado mundial, com grandes desníveis tecnológicos, estas 

economias, “[...] sofrem, inversamente, descapitalização, e não podem responder da 

mesma forma, recorrendo à superexploração do trabalho” (MARTINS, 2009b, p. 

204). Elevando o nível de abstração para as estruturas de produção capitalistas 

nacionais e regionais, o autor ainda acrescenta: “[...] podemos concluir que a 

dependência é a condição do atraso interestatal e inter-regional que determina a 

correlação entre apropriação e a produção de mais-valia que fundamenta a 

superexploração” (MARTINS, 2009b, p. 205).  

Em Dialéctica de la dependencia (1973), Marini aborda, com rigor, a 

funcionalidade da América Latina à expansão capitalista, explicitando os 

mecanismos nos quais os países desenvolvidos se apoiam e utilizam para propiciar 

a valorização do capital de forma ampliada. Com base em Marini ([1973], 2008), 

citamos alguns mecanismos de transferência de valor, os quais figuram como 

“condicionantes históricos estruturais da dependência” – e envolvem: aquele 

proveniente do intercâmbio comercial internacional (perda nos termos de troca); a 
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repatriação de lucros e dividendos, próprios do capital externo na sua forma de 

Investimentos Externos Diretos – IED; o pagamento de juros, e amortizações da 

dívida, provenientes do endividamento, Royalties, pela razão direta dos países 

dependentes importarem capital dos países desenvolvidos. Por fim, destacamos a 

instabilidade dos mercados financeiros internacionais, citada por Carcanholo, a qual 

implica “[...] geralmente altas taxas de juros para o fornecimento de crédito aos 

países dependentes, colocando os países dependentes periféricos à mercê do ciclo 

de liquidez internacional”. (CARCANHOLO, 2010, p. 254; MARINI, [1973], 2008). 

Considerando as especificidades da lógica neoliberal, Valencia (2009, p.117) ainda 

destaca a função das economias latino-americanas como exportadores de mão de 

obra para os Estados Unidos. Ademais, estas economias constituem verdadeiras 

plataformas de transformação do capital produtivo em capital fictício.  

Extremante sugestivo essa tese traz como ponto central, a superexploração 

do trabalho, que se faz indispensável à continuidade da acumulação na periferia. 

Explica Marini [1973] (2008a p. 126) que esta pode ser operada de maneira indireta, 

através do aumento da intensidade do trabalho e da ampliação da jornada de 

trabalho e, direta, quando há apropriação por parte do capitalista do salário do 

trabalhador, este que se transforma em fundo de acumulação, segundo as análises 

de Osório, embasado em Marini (2008a p. 126). Nos próprios escritos de Marini, 

uma particularidade desta lógica é enfatizada.  

[...] que, en los tres mecanismos considerados, la característica 
esencial está dada por el hecho de que al trabajador se le niegan las 
condiciones necesarias para reponer el desgaste de su fuerza de 
trabajo: en los dos primeros casos, porque se le obliga a un 
dispendio de fuerza de trabajo superior al que debería proporcionar 
normalmente, provocándose así su agotamiento prematuro; en el 
último, porque se le retira incluso la posibilidad de consumir lo 
estrictamente indispensable para conservar su fuerza de trabajo en 
estado normal. En términos capitalistas, estos mecanismos (que 
además se pueden dar, y normalmente se dan, en forma combinada) 
significan que el trabajo se remunera por debajo de su valor, y 
corresponden, pues, a uma superexplotación del trabajo. (2008a, 
p.126-27).   

Nesse ponto em particular, Osório esclarece o fato de que a “[...] 

superexploração, como violação do valor da força de trabalho, não implica maior 

exploração” (OSÓRIO, 2009, p.174). Para compreendermos essa afirmação do 
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autor, é preciso, antes de tudo, ter verdadeiramente apreendido as concepções 

clássicas do marxismo, a noção de exploração no capitalismo que está 

intrinsecamente relacionada à extração de mais valia.  Ou seja, a apropriação por 

parte do capitalista do excedente que é gerado pelo trabalhador. A partir disso, é 

possível compreender e diferenciar a exploração que se dá por parte do aumento da 

capacidade produtiva, que pode ser realizada respeitando-se o valor da força de 

trabalho, das formas de exploração em que esse valor é violado, forma esta 

incorporada predominantemente pelos países dependentes. (OSÓRIO, 2009, p.173-

174; MARINI, 2008). Em suas análises, os autores referenciados, em particular 

Marini, partem da obra O’Capital de Marx e do tratamento dado por este à lei 

imanente à acumulação capitalista28. 

Ao apresentar o lugar que ocupa a América Latina na divisão internacional 

do trabalho, Marini (2008a) ajuda-nos a elucidar as particularidades da lei geral de 

acumulação capitalista na periferia, como acontecem os processos de extração da 

mais-valia absoluta e relativa nestes países. Enquanto alguns ramos produtivos, ou 

mesmo, algumas regiões do globo se desenvolvem à base da produtividade do 

trabalho, outros, se voltam à compressão de salários, para ver garantidas suas 

margens de lucro.  

                                                             
28  Mesmo diante do entendimento de que o formato e prioridade dada por Marini, às 

relações de dependência, expressos no intercâmbio desigual no âmbito da economia 
mundial, não sejam visualizados de forma explícita na obra de Marx, o autor parte de Marx 
para explicar as duas formas de exploração aqui especificadas. Devemos ressaltar que não 
foi esse o ponto central da obra marxiana. Em toda sua obra, Marx buscou demonstrar as 
diversas formas de extração da mais-valia no processo produtivo pelo capitalista e a lógica 
de valorização do capital. No entanto, não se pode afirmar que este autor tenha ignorado, ou 
mesmo desconhecesse essa realidade. Lembremos que Marx, no livro I, ao explicitar a 
lógica de acumulação, nos apresenta a concentração e centralização de capitais, o papel do 
crédito no processo de centralização dos capitais, a formação do exército de reserva – 
principal alavanca da acumulação, bem como e, principalmente, os métodos de exploração 
existentes, que influem diretamente sobre os salários. Em seu estudo, Osório acrescenta 
afirmativas de Marx, nas quais faz referência à desvalorização da força de trabalho:[...] no 
tomo I, editado e publicado em vida pelo autor, Marx indica que ‘fazer descer o salário do 
operário abaixo do valor da força de trabalho” é um ‘método que desempenha um papel 
muito importante no movimento real dos salários’, e que ‘fica excluído’ das suas 
considerações ‘por uma razão: porque aqui partimos do pressuposto de que as mercadorias, 
incluindo a força de trabalho, são compradas e vendidas sempre por todo o seu valor (2009, 
p. 172). 
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Assim, concluímos que a América Latina se insere mundialmente, portanto, 

mediante a oferta de elementos necessários e determinados pelos países 

desenvolvidos. Esta forma de inserção é redefinida em cada momento histórico. Isso 

contrapõe o pensamento difundido amplamente sobre uma possível relação 

comercial centrada na troca de equivalentes, cujo valor é determinado pelo quantum 

de trabalho socialmente requerido na produção. Certas condições que acabamos de 

desvelar no âmbito dessas relações exprimem a contradição implícita na lógica de 

reprodução do capital.  

Ora, a dinâmica cultural do capitalismo – nos marcos do capitalismo tardio – 

carrega particularidades de uma sociedade que se identifica como uma sociedade 

do consumo, como afirma Netto. Na descrição do autor:  

A dinâmica cultural do capitalismo contemporâneo, o tardo-
capitalismo, é parametrada por dois vetores, de natureza econômico-

política e técnica: [...] a translação da lógica do capital para todos os 
processos do espaço cultural (criação/produção, divulgação, 
fruição/consumo) e o desenvolvimento de formas culturais 
socializáveis pelos meios eletrônicos (a televisão, o vídeo, a 

multimídia). Essa cultura incorpora as características próprias da 
mercadoria no tardo-capitalismo: sua obsolescência programada, sua 

fungibilidade, sua imediaticidade reificante. Embora à sociedade 
burguesa contemporânea não caiba legitimamente, como vimos, a 
identificação como uma “sociedade de consumo”, a cultura que nela 
hoje se afirma é uma cultura de consumo: ela cria a “sensibilidade 

consumidora” que se abre à devoração indiscriminada e equalizadora 
de bens materiais e ideais – e, nela, a própria distinção entre 
realidade e representações é esfumada: promove-se uma 
semiologização do real, em que os significantes se autonomizam em 

face dos referentes materiais e, no limite, se entificam. (2010, p. 14) 

 

A natureza das formas culturais socializadas no âmbito da sociedade 

capitalista também faz parte das reflexões de Furtado, apesar de sua obra não está 

envolta em um projeto emancipatório, contrário à ordem, mas volta-se às 

explicações técnicas, à historicidade do subdesenvolvimento de países como o 

Brasil. Ao reportar-se aos limites da industrialização, Furtado (2000, p. 60) não 

somente reconhece os agravantes estruturais de uma industrialização tardia, a qual 

reforça a estrutura social existente, como demonstra que, ao se estabelecer 

internamente um espelho modernizador do estilo de vida dos países desenvolvidos, 
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se enseja a permanência das condições de subdesenvolvimento. Na expressão do 

autor: 

[...] a permanência do subdesenvolvimento se deve à ação de fatores 
de natureza cultural. A adoção pelas classes dominantes dos 
padrões de consumo dos países de níveis de acumulação muito 
superiores aos nossos explica a elevada concentração de renda, a 
persistência da heterogeneidade social e a forma de inserção no 
comércio internacional (FURTADO, 2000, p. 60). 

As análises desses autores nos têm permitido apreender os problemas que 

envolvem tal processo, no qual o desenvolvimento das forças produtivas internas 

não suporta o padrão de consumo dos países desenvolvidos, de forma a 

homogeneizá-lo no espaço nacional. Uma simples questão elucida nosso 

entendimento: De que modo uma sociedade nos moldes da brasileira, com uma 

população que, em sua maioria, ganha um salário mínimo mensal, ou até menos 

que isso, poderá generalizar os padrões de consumo e, com isso, o estilo de vida 

dos países desenvolvidos? O problema, portanto, se vincula, de forma imediata, à 

escassez econômica. Nossa população, em sua maioria, percebe rendimentos 

ínfimos e tal consumo só é possível, portanto, a uma classe muito reduzida da 

sociedade. A contradição, portanto, está dada. 

Em análise da obra de Furtado29, Marini enfatiza que a produção do mesmo, 

no período pós-1960, flexibiliza seu “modelo estruturalista ao considerar também a 

política externa dos Estados Unidos e a ação das empresas multinacionais como 

fatores negativos para o desenvolvimento latino-americano” (MARINI, 2010, p.115). 

Ao analisar a apropriação do excedente nos países da periferia, Furtado assevera 

que a continuidade da acumulação nestes, estaria condicionada a um forte “ influxo 

de recursos externos”, e/ou maior “concentração de renda30”. (FURTADO, 2008, p. 

                                                             
29 Embora esse autor não guie suas abordagens por uma lógica de mudanças da ordem 
capitalista, por outra forma de sociabilidade, em um sentido emancipatório, ficou 
evidentemente claro nas suas obras o reconhecimento da complexidade das relações 
estabelecidas no âmbito do capitalismo, das relações contraditórias entre dependência e 
construção nacional. O que, inclusive, o diferencia dos demais autores no âmbito da CEPAL. 
Marini faz referência, por exemplo, a um rompante de “radicalização política do autor”. 
Afirma Marini, que Furtado “[...] levanta a possibilidade de se superar as determinações 
estruturais que ele detecta em sua análise a prática de um socialismo de corte nacional, 
estatal e terceiro-mundialista”. (MARINI, 2010, p. 115). 
30 A continuidade da acumulação e seus condicionantes podem ser mais bem entendidos a 
partir das próprias palavras do autor, quando ele assim descreve: “As duas formas de 
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202-203). Afirmativa que lhe rendeu – no âmbito da literatura brasileira – o título de 

“estagnacionista31”. 

Historicamente, a natureza exportadora dos países latino-americanos os 

colocou em posição desfavorável na divisão internacional do trabalho. Na atual fase 

de expansão do capital, período designado por mundialização do capital (fins do 

século XX), seguindo a lógica mais geral, ocorre a intensificação dessa dominação, 

com base em novos determinantes. Nesse ínterim, as teorias sociais elaboradas no 

âmbito da CEPAL ganham novos contornos e se reconfiguram diante do quadro de 

crise que atinge a produção dos países latino-americanos a partir de 196032. Para 

Marini, doravante, as perspectivas dos autores cepalinos passam a valorizar 

reformas estruturais e a distribuição de renda33.  

                                                                                                                                                                                              
mobilização de recursos têm sido utilizadas pela totalidade dos países de capitalismo 
periférico na fase de intensificação da industrialização. Uma vez acelerado o processo de 
industrialização, o excedente tende a ampliar-se em termos relativos, isto é, intensifica-se a 
concentração, pois a produtividade aumenta com intensidade enquanto a taxa de salário do 
trabalhador manual tende a permanecer estável. Contudo, as necessidades de capital 
também estão aumentando, pois o sistema industrial vai ganhando espessura e subindo a 
pendente a que nos referimos. Nessa fase as atividades industriais dos países de 
capitalismo periférico tendem a ser controladas por grandes empresas de ação 
transnacional. A escassez interna de recursos serviu em muitos países de justificativa para 
oferecer vantagens adicionais a essas empresas, as quais tenderam a ocupar os setores em 
que o controle da tecnologia proporciona maiores vantagens. Instaladas em posições 
estratégicas, elas tendem a apropriar-se de parcela crescente do excedente em expansão à 
que fizemos referência. Explica-se, assim, que a mutação no processo de industrialização 
tenha sido acompanhada, em geral, por outra mutação no sistema de controle da atividade 
industrial, com rápida substituição da classe capitalista local por agentes de grandes 
empresas de ação transnacional”. (FURTADO, 2008, p. 202-203). 

31Gosdenstein nos explica que o termo “estagnacionismo”, expressa o pessimismo dos 
cepalinos acerca das reais possibilidades de desenvolvimento da América Latina. Este teria 
se originado da “[...] constatação de que as políticas propostas pela instituição não haviam 
sido suficientes para equacionar o problema do subdesenvolvimento”. Um desses autores 
seria justamente o Celso Furtado. (1994, 35). 
 
32 Para Marini, a crise de 1960 se manifesta, “por um lado, no estrangulamento da 
capacidade de importar os elementos materiais necessários ao desenvolvimento do 
processo de produção e, por outro, nas restrições externas encontradas para realizar essa 
produção. Ambos os fenômenos derivam do fato de a industrialização ter sido realizada com 
base na velha economia exportadora, isto é, sem que fossem realizadas as reformas 
estruturais capazes de criar um espaço econômico adequado ao crescimento industrial” 
(MARINI, 2010, p. 111). 
33Caracterizando o pensamento neoestruturalista, Carcanholo (2010, p.123) destaca dois 

atributos que merecem ser destacados: a primazia dada ao mercado na definição do 
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A experiência histórica tem nos permitido afirmar que as conexões 

estabelecidas pelos países desenvolvidos com o resto do mundo, mais 

particularmente com os países latino-americanos, têm garantido a continuidade da 

expansão capitalista. As relações mantidas têm alimentado e criado condições de 

enfrentamento de suas situações de crise por parte do capital.  

A dinâmica vigente de acumulação capitalista tem se apropriado também 

das “novas periferias”, surgidas da desintegração da União Soviética no fim do 

século XX. Segundo Valencia, estas teriam se vinculado e se transformado “em 

autênticas plataformas produtoras e importadoras de mercadorias e de serviços 

estrangeiros com baixíssimos salários, altos índices de exploração do trabalho e 

intensos ritmos de atividade” (2009, p. 114-115). De certo, se trata de uma 

ininterrupta lógica em que o capital se espraia pelo globo, intensificando a dinâmica 

imperialista.  

Ademais, o quadro desproporcional que caracteriza as relações 

internacionais, na contemporaneidade, pode ser entendido como um novo padrão de 

concorrência internacional, caracterizado pela “[...] emergência das chamadas 

empresas globais, como etapa mais avançada da transnacionalização empresarial 

[...]” (MARTINS, 2009b, p. 212). Estas atuam de forma significativa, como ponto 

chave nesse processo de globalização da superexploração do trabalho. Sampaio Jr 

ao explicitar as novas configurações que assume o mercado internacional, coloca o 

debate no seguinte patamar: 

[...] o mercado internacional fechou o espaço para a formação dos 
sistemas econômicos nacionais e revitalizou atividades produtivas 
típicas de uma economia colonial, revigorando o latifúndio baseado 
na monocultura, na exploração de mão de obra barata e na 
degradação do meio ambiente. (SAMPAIO JR, 2010, p. 46). 

                                                                                                                                                                                              
desenvolvimento; o papel Estado na “[...] regulação e estímulo das decisões privadas, fator 
responsável, em última instância pelo crescimento e desenvolvimento”. A adesão à primazia 
dos mercados que exclui o pensamento anterior de desenvolvimento pra dentro se configura 

como uma lógica inovadora. Todavia a figura do Estado é mantida, agora delimitado a dar 
prioridade à regulação e às decisões privadas. Ao analisar essa nova concepção de 
desenvolvimento dos neoestruturalistas, Carcanholo (2010, p.125) a caracteriza como 
“reformismo conservador”. 

 



68 
 
 

O aprofundamento da transnacionalização no âmbito da chamada 

mundialização culminou, portanto, no desenlace de uma série de transformações 

que, no lado econômico, pode se expressar pela mobilidade dos capitais e, no 

político, pela disputa constante pelo monopólio das novas tecnologias, a rivalidade 

dos mercados se vê, portanto, acirrada.  Na descrição de Sampaio Jr (2007, 145), 

poderemos ver de forma mais detalhada essa lógica: 

No campo econômico, o caráter predatório da concorrência e a 
crescente mobilidade dos capitais comprometeram a capacidade da 
sociedade nacional preservar o controle sobre os centros internos de 
decisão e reproduzir os mecanismos de solidariedade orgânica entre 
as classes sociais. No plano político, a acirrada disputa pelo 
monopólio das novas tecnologias e pelo controle dos mercados 
mundiais acirraram perigosamente as rivalidades entre os Estados 
nacionais, provocando uma encarniçada concorrência pela atração 
de investimentos produtivos e pela criação de empregos industriais 
(SAMPAIO JR, 2007, p 145). 

 

Para dar validade a essa lógica, o “[...] Estado passa a desempenhar um 

papel central neste projeto dando andamento ao processo de sua contrarreforma, 

favorecendo os espaços para a produção de superlucros” (MOTA, 2010, p. 16). A 

diminuição imediata da ação reguladora do Estado caracteriza-se, portanto, pela 

rescisão do pacto do Welfare State34 e pela implementação de políticas de ajustes 

estruturais. Netto explica essa nova forma de atuar do Estado burguês, quando 

ressalta que: 

A mudança mais imediata é a diminuição da sua ação reguladora, 
especialmente o encolhimento de suas “funções legitimadoras”: 
quando o grande capital rompe o “pacto” que suportava o Welfare 
State, começa a ocorrer a retirada das coberturas sociais públicas e 

tem-se o corte nos direitos sociais – programa tatcherista que 
corporifica a estratégia do grande capital de “redução do Estado”, 
num processo de “ajuste” que visa a diminuir o ônus do capital no 
esquema geral de reprodução da força de trabalho (e das condições 
gerais da reprodução capitalista). Entretanto, aquela redução, bem 
definida nas palavras-de-ordem que já assinalei e na sua prática – 
“flexibilização”, “desregulamentação” e “privatização” – decorre do 
próprio movimento da “globalização”. (2010, p. 16-17). 

                                                             
34 No Brasil conhecido como: “Estado do Bem Estar Social”. 
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Dentre as análises das funções desempenhadas pelo neoliberalismo que 

deram amplitude à economia mundial explorada por Valencia (2009, p. 118), uma 

nos chamou atenção: a nova configuração da economia mundial e a divisão 

internacional posta, que segundo este, sintetiza “uma nova mudança histórica da 

função histórica do subdesenvolvimento”. Indica o autor, que este “deixou de ser um 

desenvolvimento subordinado, caótico-elitista, complementar às necessidades dos 

países centrais, para se transformar em depredação das forças produtivas, 

aniquilamento de populações” (BEINSTEIN, apud VALENCIA, 2009, 118). Ora, a 

América Latina integra-se à chamada mundialização com base na destruição do 

social, eis uma relação estabelecida, desigual e legitimada pelo aparelho do Estado. 

Diferente do que fora propalado, o “desenvolvimento dependente associado” 

defendido por Cardoso & Falleto (1970) resultou em sérias implicações para os 

países latino-americanos, principalmente, no que se refere ao aprofundamento da 

desigualdade e da dependência.  

Particularizando o caso brasileiro, poderemos visualizar uma melhora na 

eficiência técnica da indústria nacional, com o aumento da produtividade do trabalho 

dos setores da economia e redução dos custos unitários. Todavia, na verdade, não 

houve “ganhos estruturais de competitividade internacional”, como afirmam 

Filgueiras e Gonçalves (2007). Ressaltam os autores que esse avanço verificado foi 

possível diante do crescimento pujante das principais economias asiáticas, nas 

quais o uso intensivo de commodities está em ascensão e o aumento da demanda 

suplantou a expansão da oferta no curto prazo. Embora se trate de um fato em geral 

positivo para várias economias latino-americanas, isto também tem implicações nas 

decisões relativas à política monetária e à gestão macroeconômica das mesmas.  

Ademais, não devemos desprezar o fato de que os efeitos da dependência 

se fazem sentir no Brasil de forma significativa, em especial na evidente 

desigualdade social. Não por acaso seguimos dentre os países com uma das mais 

elevadas cargas tributárias que, paradoxalmente, mantém elevado Coeficiente de 

Gini35, 0,54% entre 2008 e 2009, apesar deste índice ter sido observado em queda 

                                                             
35 A leitura do coeficiente é feita da seguinte maneira: quanto mais perto do zero, menor a 
desigualdade, num escala que pode variar de 0 a 1. Este é calculado com base na renda 
domiciliar per capita. 
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desde 200336. (IPEA, 2010). Continuar no nível dos 0,5 pontos percentuais nos 

indica a patente desigualdade em nosso país. Ademais, não podemos desconsiderar 

o fato de que tal coeficiente nos evidencia apenas tendência não nos é permitida a 

apreensão do real grau de desigualdade37. Realidade que nos permite 

problematizarmos a estrutura da ordem burguesa, a existência de uma desigualdade 

intrínseca ao desenvolvimento do capitalismo. Não nos foge à análise, portanto, que 

historicamente o capital tem subordinado o trabalho com fins de acumulação, 

processo este que gera, por um lado, riqueza e, por outro, pobreza. 

Corroboramos com Fernandes (apud SAMPAIO JR, 1999, p. 143), quando 

afirma que o grande problema das economias dependentes, como a brasileira, 

reside no fato de ter passado por um “processo de modernização à mercê de 

burguesias impotentes para superar a situação de subordinação externa e 

onipotente para impor unilateralmente a sua vontade ao conjunto da população”. 

Esta lógica apresentada pelo autor ganha relevância e atualidade, quando 

observamos a continuidade da dependência dos países latino-americanos e do 

Brasil, revelando uma dependência de ordem estrutural.  

A estratégia de integração, adotada nacional e regionalmente, ou melhor, a 

ausência desta, comprometeu veementemente a inserção dos países latino-

                                                             
36 Os principais fatores explicativos dessa tendência foram: as taxas de inflação 
relativamente baixas do período, os incrementos reais do salário mínimo; os benefícios 
oriundos da Previdência Social; e as transferências de renda, o programa Bolsa Família por 
exemplo. (FILGUEIRAS; GONÇALVES, 2007, p. 208). 
37

Essa problemática se revela dado o tratamento metodológico das desigualdades da 

distribuição pessoal da renda no Brasil, que desconsidera no cálculo do índice de Gini, os 
rendimentos do capital (juros, lucros e aluguéis), apenas as rendas do trabalho é levado em 
conta. Esta tem sido a crítica empreendida por autores como Oliveira (2010b); Filgueiras e 
Gonçalves (2007). Problematizando esse ponto em específico, Oliveira esclarece, e é bem 
categórico: “[...] as rendas do capital são estimadas por dedução, enquanto as rendas do 
trabalho são medidas diretamente na fonte. Medidas indiretas sugerem, e na verdade 
comprovam o crescimento da desigualdade: o simples dado do pagamento do serviço da 
dívida interna, em torno de 200 bilhões de reais por ano, contra os modestíssimos 10 
bilhões a 15 bilhões do Bolsa Família, não necessita de muita especulação teórica para a 
conclusão de que a desigualdade vem aumentando. Márcio Pochmann, presidente do IPEA, 
que continua a ser um economista rigoroso, calculou que uns 10 mil a 15 mil contribuintes 
recebem a maior parte dos pagamentos do serviço da dívida. Outro dado indireto, pela 
insuspeita – por outro viés – revista Forbes37, já alinha pelo menos 10 brasileiros entre 

homens e mulheres mais ricos do mundo capitalista”. (OLIVEIRA, 2010b, p. 374). 
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americanos, refletida no desenvolvimento desigual. Considerando que o processo de 

reestruturação produtiva nestes países implicou o aprofundamento do 

subdesenvolvimento, referencia Leiva: 

 

[...] Em 1980, o investimento global da América Latina equivalia a 
53% do investimento dos Estados Unidos. Nos últimos anos, essa 
cifra girou em torno de 20%. Isso contrasta com o grande 
crescimento do investimento estrangeiro. Mas, na realidade, o 
investimento estrangeiro veio fundamentalmente comprar empresas 
já existentes. (2009, p. 151).  

 

A propósito e, em contraponto, os investimentos estrangeiros na década de 

1990, obtiveram crescimento considerável, extraordinariamente no período 

compreendido entre 1995 a 1999. No período entre 2002 e 2005, a média 

apresentada, embora tenha havido queda, se mantém elevada. Observamos que os 

investimentos estrangeiros voltaram a crescer nos anos posteriores; em 2009 há 

nova queda, em um contexto de crise da produção e do comércio internacional das 

maiores economias do mundo, efeitos da crise econômica mundial do período (Cf. 

gráfico 01).  
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GRÁFICO 01 - AMÉRICA LATINA E CARIBE: INGRESSO DE INVESTIMENTO 

ESTRANGEIRO DIRETO POR SUB-REGIÃO, 2000-200938 (Em bilhões de dólares) 

 

Fonte: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), estimativas com 

base em cifras oficiais de 6 de abril  de 2010. Informativo 2009. 

 

No tocante à distribuição setorial dos investimentos estrangeiros 1996-2003, 

Leiva (2009) destaca a concentração destes investimentos nos setores de 

manufaturados e de serviços. Direcionamento que não se alterou nos anos 

posteriores até 2009 (Cf. gráfico 2). 

 

 

                                                             
38 Não se inclui os principais centros financeiros. Estes dados diferem dos do Estudio 
económico de América Latina y el Caribe e do Balanço preliminar das economias da 

América Latina e do Caribe, publicados em agosto e dezembro de 2009, respectivamente, 
dado que nestes se apresenta o saldo líquido do investimento estrangeiro, isto é, o 
investimento direto na economia declarante menos o investimento direto no exterior 
(CEPAL, 2009, 4). 
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GRÁFICO 02 - AMÉRICA LATINA E CARIBE: SETORES DE DESTINO DO 

INVESTIMENTO ESTRANGEIRO DIRETO, 1999-2009 (Em porcentagens)  

 

Fonte: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), estimativas com 

base em cifras oficiais de 6 de abril de 2010. Informativo, 2009. 

 

Na verdade, ao serem convocadas a intensificarem sua inserção no 

mercado mundial, em fins do século XX, ao reverem os seus mecanismos de 

acumulação interna, as economias latino-americanas se inserem passivamente no 

processo de mundialização. Esta inserção é “[...] fruto de uma conformação entre os 

interesses da classe dominante da região e os imperativos político-ideológicos do 

centro da economia mundial, implícitos no Consenso de Washington” 

(CARCANHOLO, 2005, p. 6). Trata-se de um estrangulamento que se aprofundou 

nas economias latino-americanas. De um verdadeiro processo de absorção da 

riqueza da região por parte do capitalismo desenvolvido, já que as mudanças 

proferidas não removeram os estrangulamentos estruturais. Principalmente, se 
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considerarmos que tais investimentos não são intensivos em tecnologia e 

conhecimentos39.  

Ademais, diante de um quadro de alta destrutividade em que o capital 

perdeu qualquer noção de fronteira, não poderíamos supor que a flexibilidade e a 

desregulamentação – carros-chefes da dinâmica capitalista na contemporaneidade – 

se restringissem à periferia do sistema. Nossa exposição apenas – ao escolher 

como foco – as movimentações do capital nos países dependentes, almejou 

enfatizar que a superexploração do trabalho constitui modalidade de acumulação 

central da dinâmica destes países, ainda que não se restrinja a estes.  

Hoje, novos desafios surgem e nos colocam em frente de discussão, 

principalmente quando se trata de debater estratégias de desenvolvimento e de 

inserção da América Latina na economia mundial. Autores como Mota, Amaral e 

Peruzzo (2010) nos fazem referência ao surgimento, a partir da década de 1980, do 

movimento das esquerdas latino-americanas, que veio desencadear posterior 

ascensão de governos de centro-esquerda, ao posto político mais alto de países 

como Brasil, Uruguai, Bolívia, Equador e Venezuela. Tal movimento, “orientou-se no 

sentido de superação das ditaduras militares e da resistência ao neoliberalismo”. 

(MOTA; AMARAL; PERUZZO, 2010, p. 35). Essa nova perspectiva denominada de 

“novo desenvolvimentismo40”, tem alimentado fervorosos debates e resgatado 

importantes teorias de análise sobre o contexto histórico atual, de efervescência 

político-social e de expansão capitalista. 

                                                             
39Apesar de alguns pontos em contrário, a própria CEPAL expõe esta questão e ressalta a 

“falácia” das benesses do IED, quando afirma: “Sem dúvida, o IED trouxe benefícios em 
termos de transferência de tecnologia e conhecimentos, mas até o momento, a evidência 
mostra que têm sido mais limitados do que parece indicar a teoria econômica. Deste modo, 
o IED haveria tido maior efeito como fonte de financiamento do que como transmissor de 
conhecimentos e tecnologia ou catalisador para a mudança estrutural nas economias da 
região, o que parece indicar que o IED requer outras condições para maximizar seus 
benefícios, compondo parte de uma estratégia de desenvolvimento mais integral, que ponha 
ênfase no desenvolvimento de capacidades tecnológicas. O fortalecimento dos sistemas 
educativos e de inovação da região é uma condição insubstituível”. (CEPAL, 2009, p. 5). 

40 O novo desenvolvimento tem sido caracterizado por alguns autores, a exemplo de Castelo 
(2010, p. 194), como uma perspectiva que tem como objetivo: “[...] delinear um projeto 
nacional de crescimento econômico combinado com uma melhora substancial nos padrões 
distributivos de renda”. 
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Entender o movimento, a dinâmica do atual momento histórico, em que a 

lógica de expansão globalizada dos mercados e, consequentemente, do capital se 

mostra operante e, paralelamente, são propagadas políticas de conformidade em 

meio à criação de estratégias de desenvolvimento econômico e social, constitui 

desafio para o pensamento crítico. Como afirma Teixeira (1995), a realidade social é 

redesenhada em meio a movimentos contraditórios que se expressam nas 

“determinidades” da mais-valia, constitutivos de dois momentos:  

[...] o momento da aparência, onde tudo aparece como liberdade, 
igualdade e propriedade, e o segundo momento onde tudo aparece 
invertido: a liberdade trasnforma-se em não-liberdade, a igualdade 
em não-igualdade e a propriedade em não-propriedade (TEIXEIRA, 
1995, p. 17).  

Diante de uma lógica de pseudo liberdade que se plasma nos espaços de 

reprodução social, decorrentes do processo “flexibilização”, as ocupações informais 

têm sido consideradas ferramentas de subordinação do trabalhador ao capital, 

ressaltadas por muitos autores, em sua funcionalidade. Estão estas inseridas em um 

processo de reprodução do capital que requer a análise de relações externas 

complexas, que permitem a materialização de diversas formas de exploração do 

trabalho pelo capital. 

 

2.3 TRABALHO E REGRESSO: SUBORDINAÇÃO E FUNCIONALIDADE DA 

INFORMALIDADE À ACUMULAÇÃO CAPITALISTA 

 

Polêmico desde sua origem, ao longo dos anos, o conceito de “setor 

informal” tem sido referência de diversas contribuições, muitas das quais dificultaram 

e ainda obscurecem o entendimento das suas configurações no âmbito das 

economias nacionais. Como asseveram Filgueiras, Druck e Amaral (2004, p. 211), o 

termo é polêmico, principalmente, no âmbito da Economia e da Sociologia do 

trabalho, “comportando historicamente desde suas origens inúmeros significados e 

distintos usos, a depender da compreensão teórica e dos objetivos específicos de 
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cada autor”. Nos tempos contemporâneos, este âmbito da economia compreende 

uma gama de situações e de ocupações que fogem às metodologias dos diversos 

institutos oficiais. Da abordagem de “Setor”, a de “Economia informal”, muitas 

discussões e análises foram desenvolvidas no campo acadêmico na tentativa de 

categorizar esse fenômeno e revelar aspectos de sua natureza multiforme.  

O surgimento e utilização do termo “informal”, na década de 1970, buscava 

entender uma possível dualidade existente, entre o que se convencionou chamar de 

“setor formal” e “setor informal”, em economias em processo de industrialização. 

Este dualismo encontrou respaldo no modelo de Lewis (1969), o qual caracteriza os 

países chamados de “terceiro mundo”, com base na existência de dois setores: 

moderno e tradicional. Esta concepção assume o desenvolvimento econômico como 

uma transição entre uma sociedade tradicional – pequenas unidades de produção, 

cujas relações de produção não se pautam ainda no assalariamento e outra 

moderna, na qual a produção acontece em indústrias melhores equipadas e de 

elevada produtividade, com formas de assalariamento estabelecidas e legitimadas. 

Autores como Tavares (2004) e Ramos (2007) criticam este modelo, como aquele 

em que o setor moderno seria munido de capacidade de absorver o tradicional, 

graças, dentre outros, à atenção do Estado. Ao investir no setor moderno, 

possibilitaria o desenvolvimento e, por conseguinte, desapareceria o setor 

tradicional. Este pensamento remete à lógica difundida, na época, do 

desenvolvimento como resultante de um processo etapista de progresso.  

A concepção de marginalidade, por sua vez, goza de grande influência 

nesse período. Na descrição de Alves (2001, p. 54), o debate sobre a “Teoria da 

Marginalidade” acabou influenciando a literatura sobre a informalidade no Brasil, 

principalmente nos anos de 1960/70, representando fonte de interpretação. A partir 

de então, a maioria dos trabalhos sobre desenvolvimento realizados nos países 

latino-americanos pautam-se nesta elaboração teórica. Mais particularmente, esse 

pensamento dualista condiciona a implantação de políticas de natureza 

desenvolvimentista como possível solução para a correção de distorções 

identificadas no desenvolvimento dos países. Fica evidente que o setor 

tradicional/informal era encarado como uma distorção, passível de extinção por meio 

de políticas intervencionistas. 
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O interesse em se estudar a realidade que se aprofundava nesses países, 

surge exatamente no período de transição, considerado por muitos como os últimos 

anos depois de um ciclo de crescimento industrial, no qual os países centrais do 

capitalismo vivenciavam o término dos chamados “trinta anos gloriosos”. Esse 

movimento afeta distintamente os diversos países do globo. Os países periféricos, 

como mesmo afirma Sanches (2008), foram os que mais sentiram os efeitos desse 

processo, em virtude de muitos não terem completado o processo de 

industrialização e, portanto, não terem concretizado a universalização das formas de 

assalariamento. Cabe indagar se tal universalização teria sido possível nos 

contextos particulares destes países considerando seus processos de inserção na 

economia mundial. 

Na década de 1970, a Organização Internacional do Trabalho – OIT 

redesenha os termos “tradicional” e “moderno”. Segundo Krein e Proni (2010, p.9), 

isso se dá na medida em que o “setor informal” passa a ser interpretado como 

fenômeno moderno e decorrente do processo de urbanização. Esta reelaboração 

permite a apresentação de uma abordagem dicotômica, explicada segundo Tavares 

(2004, p. 30), por uma divisão “[...] entre trabalhadores pobres e ricos das áreas 

urbana e rural” e, não mais, “[...] entre a renda do capital e do trabalho”. 

No fim de 1960, a Organização internacional do Trabalho – OIT, havia criado 

o Programa Regional del Empleo para a América Latina y el Caribe (PREALC), 

desenvolvido com fins de melhor entender a realidade dos países latino-americanos. 

Tal projeto continha em seus objetivos, avaliar os efeitos sobre o emprego e a 

distribuição de renda, das estratégias de rápido crescimento econômico 

empreendidas por países atrasados, sob a base da intensificação do processo de 

industrialização. Este enfoque analítico, técnico-científico realizado permitiu 

diagnosticar os efeitos do padrão de crescimento fundamentado na substituição de 

importações que ocasionara, por um lado, baixa demanda de bons empregos e, por 

outro, a constituição de um considerável excedente de trabalhadores. Este último se 

caracterizava por apresentar formas de trabalhos desenvolvidos em pequena escala 

(CACCIAMALI, 1999). Nessas análises surge como evidente a influência teórico-

prática da CEPAL, enquanto teoria explicativa da realidade latino-americana. Aliás, o 

norte dado a estes estudos era justamente a visão da CEPAL de que o crescimento 
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econômico desses países havia sido insuficiente, não permitindo a estruturação dos 

mercados de trabalho, tampouco, universalizar as formas de assalariamento na 

região. 

Nos estudos realizados pela Organização Internacional do Trabalho – OIT, 

em 1972, no Quênia, dois conjuntos distintos de atividades são identificados e 

descritos: a) o setor formal, caracterizado por unidades produtivas organizadas e, b) 

o setor informal, composto por unidades produtivas não organizadas (ALVES; 

TAVARES, 2006, p. 427). Para essa abordagem, o setor informal era definido por 

ser intensivo em trabalho, atuando nos mercados em pequena escala, além de não 

ser regulamentado. (MELO; TELES, 2000, p. 6). Nesse ínterim, as relações 

econômicas daí originárias não se pautavam por uso de contratos, nem pela 

garantia de direitos.  

As ideias da OIT ganham projeção e aceitação por outros órgãos 

internacionais. Fuentes (1997) enfatiza o trabalho do Programa Regional de Empleo 

para América Latina y el Caribe (PREALC), e a importância deste nas análises que 

explicam a estrutura produtiva. Da maneira como estas foram conduzidas e 

delineadas no âmbito desse programa, essa ideia não defendeu qual poderia ser a 

melhor articulação entre o setor informal e o funcionamento do sistema econômico 

(CACCIAMALI; SOUZA, apud ALVES; TAVARES, 2006, p.428). 

De fato, a modernização conservadora nos países da América Latina foi 

limitada; consequentemente, o assalariamento oriundo dessa modernização foi 

inferior ao almejado e ao observado nos países centrais. As transformações 

econômicas empreendidas não vieram sequenciadas de mudanças significativas nas 

estruturas sociais desses países. Pelo contrário, “os períodos de desenvolvimento 

muitas vezes ocorreram na vigência de regimes autoritários que reprimiam os 

movimentos sociais” (SANCHES, 2008, p. 3). Dessa forma, o desenvolvimento 

dessas economias não ocorre de forma homogênea, tampouco logra assalariamento 

equânime e universal.  

Tavares nos relembra que, no pós-1970, embasados pela perspectiva 

desenvolvimentista, uma diversidade de programas sociais foram implantados, 
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especialmente no Nordeste do Brasil41, em virtude do atraso desta região. É bem 

verdade que muitos diagnósticos econômico-sociais passaram a ser demandados e 

financiados pelo governo brasileiro. O objetivo era conhecer a heterogeneidade de 

nosso país e a realidade dessa região, em especial e, com isso, elaborar políticas de 

corte desenvolvimentista capazes de ampliar tanto o leque de oportunidades 

ocupacionais, como aumentar o rendimento dos trabalhadores e proporcionar 

melhoria em suas precárias condições de vida (TAVARES, 2004, p. 29).  

Ao terem como referência o aumento populacional, ocasionado pelas 

mudanças no ambiente produtivo, que promoveu a concentração de renda e de 

riqueza, o Estado lança mãos de estratégias visando minimizar o quadro de 

desigualdade social, evidente em nosso país. Como o curso da história mostrou, 

isso não se efetivou. A própria decadência da Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste – SUDENE é referenciada por Tavares (2004, p. 30) como, 

“amplamente reveladora do que, de fato, representou o desenvolvimentismo no 

Brasil”. 

Nas análises dos autores do PREALC, quando a heterogeneidade produtiva 

se inicia dentro das fronteiras nacionais, a repercussão não poderia ser de outra 

ordem: um mercado desregulamentado, com ocupações de baixo rendimento e 

elevados níveis de desemprego, conduz os trabalhadores a condições de pobreza e 

                                                             
41Em discurso pronunciado na instalação da operação Nordeste já em 1959, Furtado afirma 
a forte tendência de se aprofundar no país a heterogeneidade produtiva, ocupacional e de 
renda. Para isso, o autor propõe ações voltadas à industrialização do Nordeste, quando 
assim afirma: “Ao dar ênfase ao problema da inadequada produção de alimentos, o que 
desejamos é concentrar a atenção em duas direções básicas: a necessidade de 
industrializar o Nordeste e a urgência de organizar na região semiárida uma economia mais 
adequada ao meio. O problema da industrialização é de transparente simplicidade: uma 
economia em que a terra agricolamente aproveitável é fator relativamente escasso e que já 
alcançou um certo grau de densidade demográfica encontra na industrialização a forma 
normal de desenvolvimento econômico. Se se admite como tese pacífica que a região 
centro-sul necessita industrializar-se para crescer, não obstante sua abundância de terras 
de boa qualidade, com igual razão temos que aceitar a mesma tese com respeito ao 
Nordeste”. (FURTADO, 2009, p.77). Ver-se claramente que Furtado era um planejador, a 
exposição acima transcrita, revela a natureza de seus projetos, que não se voltavam ao 
enfrentamento direto de questões estruturais, a ações emancipatórias. A própria criação do 
Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (1958) e, em seguida, da SUDENE 
(1959) representou uma proposta de impulsionar, acelerar o desenvolvimento da região, que 
se desenvolvia díspar e subalterna à região do Centro Sul do país, por meio da 
industrialização.  
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marginalidade. Como mesmo explica Fuentes, ao citar passagens de Souza e 

Tokmann, 

[...] a constituição/formação/estabelecimento do setor informal teria 
como causa um problema estrutural, produto de alguns aspectos 
próprios do modelo de desenvolvimento e estaria formado por parte 
do excedente de mão de obra inserida em unidades produtivas 
pequenas, não-organizadas, pouco capitalizadas e de baixo nível 
tecnológico (FUENTES,1997, p. 35-36). 

De acordo com a visão do PREALC, os determinantes da economia informal 

estariam vinculados, dentre outras fatores, à pobreza, aos movimentos migratórios, 

ao padrão tecnológico e à extensão da heterogeneidade estrutural (SANCHES, 

2008, p. 4). Submersa nessa lógica, portanto, a versão do modelo apresentado no 

PREALC restringia o setor informal a uma funcionalidade de receptor de camadas 

populares advindas do campo, que tinham como característica determinante a 

situação de pobreza. Nas palavras Krein e Proni, 

Nessa versão do modelo, eram as características dos migrantes 
vindos do campo e a insuficiente disponibilidade de oportunidades de 
emprego nos setor formal urbano que determinavam que o setor 
informal funcionasse como um receptáculo para os migrantes rurais 
que aportavam nas cidades. Assim, o setor informal era visto como a 
‘porta de entrada’ ao mercado de trabalho urbano (2010, p. 9). 

Atuando na função de “amortecedor”, o “setor informal” passa a constituir 

alternativa de ocupação e de sobrevivência para uma parte do exército de reserva 

que se conglomerava nos grandes centros urbanos. Mais que isso, passa a ser 

funcional, “[...] ao conjunto das empresas formalmente organizadas por rebaixar o 

custo de reprodução da força de trabalho” (KREIN; PRONI, 2010, p. 9).  

Segundo Krein e Proni, a análises dos autores da época consideravam que 

o “setor informal” tenderia a desaparecer, a partir do momento em que o setor 

moderno se expandisse e se tornasse economicamente viável, propiciando a 

formalização de algumas atividades informais. A recomendação do PREALC de 

estudos voltados a este setor significava, na sua forma prática, exatamente 

conhecer mais de perto atividades que poderiam ser fomentadas pelo Estado, na 

medida em que outras fossem extintas nesse processo (KREIN; PRONI, 2010, p. 9).  
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Corroboramos com Tavares (2004, p. 33), quando enfatiza que o termo 

“setor informal” tem sido aplicado, de forma “utilitária”, principalmente no âmbito da 

política. Para a autora, o grande desafio está em “[...] compreender o fenômeno, na 

medida em que este ora é explicação, ora é solução para a pobreza”. 

Problematizamos aqui o presente momento histórico, para o qual sob a mesma 

concepção teórica, podemos visualizar proposições que nos parecem distintas. 

Como descreve Tavares: 

[...] instituições financeiras internacionais recomendam que se 
ofereçam estímulos à expansão do ‘setor informal’, compreendido 
como atividades de sobrevivência para os extremamente pobres; por 
outro lado, órgãos representativos do governo, e até representações 
sindicais recomendam a organização autônoma do trabalho, ou 
melhor, sob a forma da pequena ou da microempresa, como 
alternativa ao desemprego. (TAVARES, 2004, p. 33). 

A partir do fim do século XX, nos países latino-americanos, assistimos à 

difusão do discurso do empreendedorismo acompanhar as reformas estruturais, 

próprias da hegemonia neoliberal. Esta lógica se associou a intensas privatizações, 

aos programas de demissão voluntária e à expansão do crédito no auxílio ao 

desenvolvimento dos pequenos negócios. Acompanhando essa dinâmica, nos anos 

de 1990, o Brasil fomenta políticas e programas de emprego e renda, com o objetivo 

de reduzir as “assimetrias” existentes no mercado de trabalho brasileiro, 

principalmente, considerando que historicamente este não é um mercado 

“estruturado”. O estímulo às micro e pequenas empresas, cooperativas, iniciativas 

de produção do “setor informal”, pode ser constatado em nível nacional a partir da 

criação de diversos programas, desde o Programa de Geração de Emprego e Renda 

– PROGER42, em 1994, ao Micro Empreendedor Individual – MEI (2009) dentre 

tantos outros surgidos nesse intervalo43. Além de viabilizar caminhos para o 

                                                             
42 O próprio conceito dado por Azevedo (1998, apud MORETTO, 2010, p. 18) aos 

programas de geração de emprego e renda, na revelação de seus objetivos, nos apresenta 
a lógica e o incentivo do empreendedorismo, e a capacidade empreendedora de quem os 
concebem, quando ele descreve: “os programas de geração de emprego e renda têm como 
principal objetivo oferecer uma alternativa de reinserção produtiva para os trabalhadores e a 
auto-sustentação dos empreendimentos”. 
43 Podemos acrescentar, aqui, o crédito voltado ao setor rural, iniciado a partir de 1995, com 
o PROGER rural, posteriormente com o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
– PRONAF, dentre outros. (MORETTO, 2010, p.18-19).  
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trabalhador obter sua renda, estes se veem perpassados por uma lógica de 

incentivo ao desenvolvimento da “capacidade empreendedora” do indivíduo. 

Ideologicamente ressurge a figura do empreendedor e da autogestão, já 

bem referenciado na obra shumpeteriana44; este ganha marca atualizada diante das 

novas configurações do trabalho no capitalismo contemporâneo. Assim, o 

trabalhador é levado a se adequar às mudanças nas regras do jogo. A partir de 

então, o sucesso da atividade passa ser de sua responsabilidade; depende de 

fatores subjetivos como a intuição, motivação, etc. Tal lógica se casa perfeitamente 

com a proposta de “flexibilização do trabalho”. Na descrição de Lima:  

O trabalhador, empresário e patrão de si mesmo, torna-se 
responsável por sua reprodução social, pagando por sua conta, taxas 
e impostos para ter acesso a serviços sociais, sejam estatais, sejam 
privados. Para sobreviver no mercado, depende ainda da busca de 
formação e atualização contínua, adaptabilidade às novas 
tecnologias, capacidade de inovar e se mostrar atento às mudanças, 
enfim, tornar-se flexível, aberto aos novos desafios. (2010, p. 171). 

Desse modo, mediante indicações de manifestação da informalidade hoje, a 

descrição do “setor informal urbano” no estudo do Quênia (1972), não pode 

constituir referência, por caráter especificamente descritivo, que encontrou validade 

em determinado tempo histórico. A partir da década de 1990, diante dos elementos 

que se associam ao novo paradigma produtivo, de especialização “flexível”, e as 

políticas ideológicas pautadas no ataque à presença reguladora do Estado, próprias 

do neoliberalismo, o debate acerca da “informalidade” ganha novos contornos.  

Não é mais possível analisar as manifestações desse fenômeno sobre o 

mesmo ângulo proposto pela OIT. Ademais, não estavam imbricadas nesse 

                                                             
44 Na obra schumpeteriana é visível o destaque da figura do empreendedor, quando ele 
assim afirma: “[...] na vida econômica a ação deve ser decidida sem a elaboração de todos 
os detalhes do que deve ser feito. Aqui o sucesso de tudo depende da intuição, da 
capacidade de ver as coisas de um modo que depois prove ser correto, mesmo que não 
possa ser estabelecido no momento, e da captação do fato essencial, descartando-se o 
não-essencial, mesmo que não seja possível prestar contas dos princípios mediante os 
quais isso é feito” (SCHUMPETER, 1997, p.85). O crédito também é referenciado pelo autor, 
como motor do desenvolvimento, quando ele afirma em outra passagem: A concessão de 
crédito opera nesse sentido como uma ordem para o sistema econômico se acomodar aos 
propósitos do empresário, como um comando sobre os bens de que necessita: significa 
confiar- lhe forças produtivas. É só assim que o desenvolvimento econômico poderia surgir a 
partir do mero fluxo circular em equilíbrio perfeito (p.111). 
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conceito, bases teóricas de análise da “informalidade”, entendida, como mesmo 

afirmam, Krein e Proni (2010, p.9), “como uma maneira de se fazer as coisas”. As 

características essencialmente técnicas45 apresentadas na descrição desse “setor” 

pela OIT não dão conta de explicitar a expressão concreta da realidade desse 

fenômeno na contemporaneidade. Ademais, dificilmente poderão ser identificadas, 

em cada atividade desenvolvida, todas as características apresentadas na descrição 

proposta pela OIT; como mesmo afirma Tavares (2004, p. 32), poderão se encontrar 

duas ou três, que podem estar em uma atividade, e outras, noutras atividades, o que 

comprova a diversidade de práticas desenvolvidas.  

No entanto, à maneira como expomos, a ótica do setor informal como não 

mais representativo do todo das atividades existentes, não o exclui de estar sendo 

reproduzido por outros autores, ou mesmo por órgãos, ou instituições financeiras e 

políticas, de um modo geral. Termo muitas vezes utilizado para mascarar a realidade 

posta de desemprego e precariedade laboral. Neste sentido, o conceito de informal 

propalado a priori pelos oitianos, a nosso ver, não dá conta das novas configurações 

da “informalidade” no mundo recente. Ora, a partir de fins do século XX, as 

economias latino-americanas, de forma particular, se veem subordinadas a novos 

determinantes, impostos pelo regime de acumulação flexível, que tem permitido ao 

capital retornar para o centro da dinâmica de reprodução, formas de exploração do 

trabalho aparentemente suplantadas. Na concepção de Dedecca (2010, p. 179), 

esse processo tem como consequência o enfraquecimento da “institucionalidade da 

sociedade salarial construída durante as décadas de 1950 e 1960, corroendo a base 

de sustentação do modelo de política social”. Seguindo essa mesma ótica, explica 

Sousa: 

[...] a base financeira é minada pelo efeito da redução da massa 
salarial (produto da quantidade de emprego e do nível médio 
salarial), principal fonte dos sistemas fundados nas contribuições de 
salários. Geralmente, os sistemas de proteção social são financiados 

                                                             
45 A existência de um marco teórico conceitual teria levado a OIT a esboçar algumas 
características técnicas do setor informal, delineadas aqui por Tavares (2004, p. 31): “[...] 
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; mercados concorrenciais e sem 
regulamentação”.  
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por contribuições sobre a folha salarial e mesmo as receitas de 
origem fiscal sofrem efeitos negativos a longo prazo, afetando 
aqueles cujo financiamento depende, em grande medida, da 
arrecadação de impostos (SOUSA, 2006, p. 179).  

Diante da tendência à informalização do trabalho, ao crescimento da 

heterogeneidade ocupacional no Brasil e no mundo, a OIT na 90ª Conferência 

Internacional do Trabalho, realizada em 2002, passa a utilizar o termo “Economia 

Informal”, em substituição a “setor informal”. O novo conceito passa a abranger 

outras categorias, a exemplo da microempresa familiar, trabalhador em cooperativa, 

trabalhador autônomo em domicílio, trabalhador terceirizado subcontratado, 

trabalhador em domicílio. Somam-se ainda trabalhadores dependentes “flexíveis” 

e/ou “atípicos”, com formas diversas de assalariamento por microempresas, 

trabalhador em tempo parcial, emprego temporário ou por tempo determinado, 

trabalhador doméstico, “teletrabalhadores”; micros empregadores; produtores para o 

alto consumo; trabalhadores voluntários do “terceiro setor” e da economia solidária 

(KREIN; PRONI, 2010, p.12). Na concepção de Tavares (2004), a ótica apresentada 

pela OIT, avança ao englobar em suas análises o trabalhador autônomo, trabalhador 

assalariado, além do trabalho familiar e em domicílio. 

Ao mesmo tempo, a economia Informal passou a ser utilizada, no âmbito das 

abordagens neoliberais, legalistas46, para imprimir exclusivamente uma ideia de 

assalariamento ilegal. Tendo por base a descrição de Braga, Sanches (2008, p. 8) 

apresenta uma definição de economia informal vinculada diretamente à ausência de 

regulação em suas atividades, ou mais particularmente, a uma mudança em relação 

ao ordenamento jurídico da organização da produção.  

A partir dessas novas determinações, diversos autores têm desenvolvido 

análises tendo por base situações concretas vivenciadas por muitas pessoas no 

cotidiano do trabalho, de forma direta, expressando contradição ao modelo dualista. 

Malaguti (2000) figura dentre os autores a quem nos referimos. Em seu livro, 

intitulado: “Crítica à razão informal”, utiliza o termo “informalidade” para apresentar a 

dimensão assumida por esse fenômeno. Com base nesta definição, delineamos 

nossa análise. 

                                                             
46 As abordagens neoliberais, legalista, foram abordadas por Sanches (2008), cujo 
surgimento se reporta o autor ter se dado a partir da década de 1980.  
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O seu conceito é amplo. O autor compreende que “[...] o setor informal 

expressa apenas um aspecto da informalidade, mas sem esgotá-lo: a segunda [a 

informalidade] engloba o primeiro”. Para o estudo desse fenômeno, Malaguti propõe 

a criação de novos instrumentos teóricos de análise, que fujam de aspectos 

limitados, como é a abordagem de “setor” da OIT. Ressalta a necessidade de 

apreensão de sua lógica, a qual parte definidamente das formas de reprodução 

social (MALAGUTI, 2000). Essa visão permite apreender a inter-relação do formal 

com o informal, considerando ambos como essenciais para o desenvolvimento da 

acumulação capitalista, não sendo estes, portanto, opostos em si. 

Exemplificando essa relação formal/informal, Malaguti (2000, p.99) enfatiza 

os numerosos casos de informalidade nos setores considerados formais. São casos 

facilmente perceptíveis, como o funcionário público que no curso do expediente 

vende variados produtos, a saber: peças de roupas, perfumaria, dentre outros. Ou o 

caso do assalariado formal de uma empresa multinacional que, muitas vezes, faz 

horas extras sem receber compensação. Ou ainda, o mestre de obras que trabalha 

na construção civil sem usar os instrumentos de segurança. Neste ínterim, questiona 

o autor: estes trabalhadores não estariam vivenciando situações de informalidade? 

Para nós, sim, apesar de distintos modos, eles buscam uma complementação de 

renda ou revelam a irregularidade de relações destes com seus empregadores. 

Diante do exposto, longe de sua extinção, essas práticas tidas como 

“informais” têm avançado com projeções inimagináveis, principalmente se 

considerado o contexto de reestruturação do capital que trouxera desastrosas 

consequências para o “mundo do trabalho”. Na década de 1990, este processo 

avança nos países tidos como dependentes, em um contexto marcado pela 

desregulamentação neoliberal dos direitos sociais e trabalhistas que reflete a 

superexploração do trabalho; esta tem se destacado como uma das características 

do desenvolvimento do capitalismo latino-americano. Cacciamali (2000, p. 159), 

exemplificando os efeitos danosos desse momento histórico, cita dados da CEPAL, 

os quais revelam o preocupante crescimento da informalidade na América Latina na 

década de 1990:  
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[...] de cada 100 empregos gerados durante 1990/95, 84 
correspondem ao setor informal. De cerca de 16 milhões de 
empregos criados na América Latina ... no período 1990/94, cerca de 
14,4 milhões corresponderam ao dito setor, que agrupou, assim, 56% 
do total dos ocupados da região, (incluídos os que trabalham no 
serviço doméstico). O setor informal mais dinâmico é das 
microempresas (52% do crescimento anual para 1990/95), setor que 
hoje representa 22,5% do emprego total da região, frente a 20,2% 
em 1990. Os trabalhadores informais por conta própria também 
aumentaram (44% aa) e representam agora 26,5% do total de 
ocupados na região, quase dois pontos percentuais a mais que em 
1990. A ocupação no serviço doméstico aumentou em 3,9% aa, 
empregando-se aqui 7,1% (em 1996) do total dos ocupados frente 
aos 6,7% de 1990.  

No início do século XXI, a disseminação das atividades informais é passível 

de verificação; nos países latino-americanos, estas atividades têm servido de 

ocupação para mais de 50% da PEA. A repercussão desse processo tem sido 

registrada, inclusive, pela imprensa mundial e em diversos jornais do Brasil. Em 

2009, os representantes da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) apresentaram dados referentes ao período compreendido entre 

os anos de 2000-2007 que evidenciam traços dessa realidade degradante. Estes 

dados indicam que, nos países da América Latina, 57% da População 

Economicamente Ativa se encontram na informalidade. Em se tratando do Brasil, 

esses números chegam a ser na ordem de pouco mais de 50%. Segundo o relatório 

divulgado, o número de trabalhadores informais pode atingir dois terços da força de 

trabalho mundial até 2020. A OCDE afirma, ainda, que, atualmente, existe no mundo 

1,8 bilhão de trabalhadores exercendo atividades informais, os quais vivem sem um 

contrato de trabalho ou previdência social, e 1,2 bilhão de pessoas trabalhando com 

contrato e com previdência social. Se os trabalhadores do setor de agricultura 

fossem incluídos, os números em cada região seriam ainda mais elevados, segundo 

o relatório da OCDE (ESTADÃO, 2009). 

Esses dados expressam a diversidade de ocupações informais, na medida 

em que as formas antigas permanecem entrelaçadas a novas, muitas reinventadas à 

“moda” do atual processo de reprodução do capital. Em meio ao retrato das formas 

pretéritas de trabalho informal, conhecidas popularmente na condição de bicos, 

atividades econômicas mais precárias do país – com baixos níveis de remuneração, 

qualificação, estabilidade e contribuição à previdência são desenvolvidas em locais 
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muitas vezes sem qualquer infraestrutura adequada (como os próprios domicílios, as 

vias públicas etc.) reaparecem velhas formas, com nova roupagem. Há autores que 

afirmam que esta gama de ocupações é “algo inerente ao capitalismo, e que 

passaram a fazer parte de sua dinâmica geral de criação de riquezas” (KOWARICH, 

apud ALVES & TAVARES, 2006, p. 426). 

Neste ínterim, Cacciamali (2001, p.2) reconhece a complexa dimensão 

desse fenômeno, e a forma que assume na contemporaneidade. Ao nos remeter ao 

processo de informalidade47, a autora nos insere na lógica dos acontecimentos 

sobrevindos mundialmente sob um contexto de ajustamento estrutural, 

implementado nos países latino-americanos. Requerido para se restabelecer a 

ordem da acumulação capitalista, este ajuste foi regado pela reestruturação 

produtiva, à base das políticas neoliberais que exerceram forte quebra na tentativa 

de estruturação do mercado de trabalho, um retrocesso às conquistas trabalhistas, o 

que condicionou a expansão de empregos sem registro e sem proteção 

previdenciária. Os trabalhadores por conta própria também foram observados em 

seu aumento. Na concepção de Cacciamali (2000, p.160), esse quantitativo teria 

sido induzido por quatro motivos, a saber: a diminuição dos empregos assalariados 

e a ausência de políticas públicas compensatórias; a oportunidade de ganhos 

maiores àqueles dos empregos assalariados; estratégias de sobrevivência por parte 

daqueles indivíduos com expressiva dificuldade de ingresso ou mesmo de 

reinserção no mercado de trabalho e, ainda, pela vinculação de alguns no exercício 

de atividades de baixa produtividade. 

                                                             
47 “Foi adotada esta denominação – processo de informalidade – para significar a corrosão 

ou inadequação de determinadas instituições e práticas sociais e o processo de construção 
de práticas sociais e de definição de instituições, ou seja, o processo de informalidade 
apreende as mudanças nas formas – sociais e jurídicas – das relações sociais no momento 
contemporâneo. Esta categoria analítica foi construída com o objetivo de permitir a 
apreensão, nas dimensões citadas, das mudanças decorrentes das modificações do regime 
de acumulação nos diferentes níveis mundial, regional, nacional etc, e as respostas 
institucionais, bem como aquelas fornecidas pelos atores sociais a esse quadro de 
mudanças. Ressalto que as mudanças estruturais – na produção, no mercado de trabalho e 
institucionais – que estão sendo geradas nesta fase do capitalismo mundial, nas diferentes 
sociedades e territórios, podem apresentar-se em cada um deles com características mais 
especificas ou mais universais impressas por seus processos históricos” (CACCIAMALI, 
2001, p. 2). 
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Com efeito, a flexibilização ganha força no mundo, mais especificamente, no 

Brasil no período pós-1998 como forma de adequação subordinada do mercado de 

trabalho local ao grande capital. Esse quadro abre, consequentemente, espaços 

para a proliferação de atividades informais. Para Cacciamali (2001, p.8), a não 

completude dos pré-requisitos de uma sociedade salarial por parte dos países da 

América Latina tem tornado essas economias alvos de processos de informalização 

do trabalho. No mercado de trabalho destes países, por exemplo, é perceptível o 

crescimento de pequenos estabelecimentos produtivos, do trabalho por conta 

própria, do emprego doméstico e dos contratos de trabalho sem qualquer registro 

junto à Seguridade Social. O que se articula nessas economias, são políticas sociais 

orientadas para aos trabalhadores envoltos nessas atividades. Além de se verificar 

alterações significativas que envolvem os conteúdos dos contratos de trabalho, 

sejam eles, individuais ou coletivos mediante alterações nas legislações trabalhistas 

e suas relações com o Sistema de Seguridade Social.  

Na análise da atual fase do capitalismo realizada por Tavares (2004), a 

atividade informal é apreendida, no contexto de mundialização do capital, como 

produto do movimento de sua acumulação e aparece, por exemplo, nos processos 

de terceirização. Autores com posicionamentos críticos consideram a 

subcontratação e a terceirização como essenciais à acumulação capitalista, 

principalmente por promoverem a superexploração da força de trabalho, muito 

comum em locais onde se concentram as subcontratadas. É possível, então, 

visualizar a funcionalidade do exército de reserva, primeiro por oferecer força de 

trabalho às subcontratadas, segundo por manter outros trabalhadores na reserva, o 

que possibilita o agravamento da precarização, com salários abaixo do seu valor. 

Ademais, no atual momento, o discurso da “autonomia” tem reacendido e 

alimentado a ilusão de liberdade no trabalhador, propalando as “vantagens” de um 

possível autoemprego. Essa suposta “autonomia” surge com outros fins, à medida 

que se torna disfarce do desemprego e, ainda, “fragmenta a classe trabalhadora, 

opera o culto do individualismo, desqualifica as organizações representativas do 

trabalho, fomenta a ordem ideológica dominante e distancia o horizonte 

revolucionário” (TAVARES, 2004, p. 22). E mais, a incorporação de uma “lógica de 

iguais” que tem sido propalada pelo capitalista quando diz ser o trabalhador um 
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“parceiro” da empresa, tem redimensionado determinadas atividades para serem 

funcionais e, em alguns casos, subsumidas ao capital. Problematizando a expansão 

da atividade informal, ora em curso, afirma Tavares: 

Acerca da expansão e do modo como o trabalho informal está se 
relacionando com o capital, pode-se inferir que, caso essa tendência 
persista, a economia informal deixa de ser intersticial, como quer a 
teoria da subordinação, para assumir explicitamente a sua 
funcionalidade ao sistema. Tal possibilidade nos impele a desmontar 
essa rede que torna invisíveis os fios com os quais o trabalho 
informal é articulado à produção capitalista. Deve-se observar que o 
trabalho informal não comporta apenas ocupações excluídas do 
trabalho coletivo, e menos ainda, que se restringe às atividades de 
estrita sobrevivência. Toda relação entre capital e trabalho na qual a 
compra da força de trabalho é dissimulada por mecanismos, que 
descaracterizam a condição formal de assalariamento, dando a 
impressão de uma relação de compra e venda de mercadorias 
consubstancia trabalho informal, embora certas atividades desse 
conjunto heterogêneo divirjam no comportamento (2002b, p. 52). 

Em verdade, os processos de “flexibilização” hoje trazem à tona novos 

termos para caracterizar metamorfoses no contrato social. Os trabalhadores não são 

assalariados formalmente, mas não deixam, enquanto terceirizados, de serem pagos 

mediante leis econômicas de regulação salarial, como nos esclarece Tavares 

(2004). Apesar de o contrato de trabalho estar sendo metamorfoseado em contrato 

comercial, o capitalista continua trocando “parte do trabalho alheio já objetivado, do 

qual se apropria incessantemente sem equivalente, por um quantum maior de 

trabalho vivo alheio” (MARX, apud ALVES; TAVARES, 2006, p. 438). E, ainda, “os 

ramos informais significam tão-somente que as relações capitalistas se desenvolvem 

à margem da legalidade, mas no interior do metabolismo de reprodução da ordem” 

(ROCHA, apud TAVARES, 2004, p.145). Em outro momento, Tavares detalha como 

se processa a lógica de autonomia, e em que medida o trabalhador cria a ilusão de 

não mais estar submisso ao capital; assim descreve a autora: 

Graças aos mecanismos oferecidos pela flexibilização, o capital tem 
transformado relações formais em informais, o que, por 
consequência, embota outras relações. Nessa passagem, em certos 
casos, o que é venda direta de trabalho vivo assume a aparência de 
venda de mercadoria. Com isso, torna-se evidente que pela 
deslocalização do trabalho nega-se a categoria tempo de trabalho e, 
por conseguinte, a subordinação do trabalho ao capital. Contudo, 
essa deslocalização, que os neoliberais traduzem como 
“independência”, apenas cria a ilusão de que o trabalhador adquiriu 
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autonomia, simplesmente porque não sai de casa e não sofre uma 
vigilância direta, como ocorre na empresa. Na verdade, o suposto 
trabalho independente é executado segundo uma obrigação por 
resultados, portanto, sob rigoroso controle e sob maior exploração. 
Trata-se tão-somente de uma falsa autonomia, marcada pelo 
desassalariamento e pela precariedade, mas onde o tempo de 
trabalho socialmente necessário continua determinante (TAVARES, 
2002b, p. 55). 

Com base em tais análises, reconhecemos que o embate entre as forças do 

capital e as forças sociais do trabalho não se extinguiram com as mudanças 

societárias em curso. Ao contrário, tem se mantido efervescente, embora se noticie 

constantemente o fim da sociedade fundada no trabalho e o fim da luta de classes, 

justificando que, por exemplo, os trabalhadores podem se transformar em 

“capitalistas” pelo autoemprego. O indivíduo que se autoemprega, longe de ser 

capitalista, é mera ferramenta do capital. No modelo flexível, este trabalhador tem a 

flexibilidade como carro-chefe, sendo, pois “iludido”, pelo discurso eivado de 

individualismo e autonomia (TAVARES, 2004). 

Isso não quer dizer que se tenham extinguido as formas tradicionais de 

sobrevivência. No entendimento de Tavares (2004, p 141), fazer tal afirmação seria 

“[...] ignorar os efeitos do Laissez-faire na sua versão neoliberal”. Para a autora, com 

as medidas impostas aos trabalhadores pelo programa estrutural, essas atividades 

tendem a se expandir. Hoje, as atividades informais são alvos de ações direcionadas 

pelo Governo Federal, seja através das políticas sociais, seja na legitimação do 

papel do pequeno empreendedor individual, presente em todo o território nacional. 

Tais ações estão presentes no setor de serviços, onde se observa a proliferação de 

trabalhadores por conta própria, a exemplo: ambulantes, camelôs, lavandeiras, 

chaveiros, encanadores, borracheiros, profissionais da área da beleza, etc. Essas 

ações contribuem para reduzir o exército industrial de reserva, mas ao mesmo 

tempo os torna subordinados à dinâmica de acumulação capitalista. 

Na concepção de Tavares, o ambulante e o camelô devem ser encarados 

como vendedores de mercadoria e não como vendedores de força de trabalho. 

Estes, segundo a autora, o são potencialmente, mas ao desenvolverem estas 

atividades, efetivamente são situados como vendedores de mercadorias. Na análise 

da autora, estes não seriam nem produtivos, nem improdutivos; a relação que 
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estabelecem com os compradores “[...] não se caracteriza como uma troca de capital 

por trabalho, nem consubstancia a diferença entre trabalho produtivo e improdutivo” 

(TAVARES, 2004, p. 152). Vejamos abaixo, como Tavares desenvolve sua análise: 

[...] estamos tratando de indivíduos que só têm a força de trabalho 
para vender. Mas, para sobreviver não a estão vendendo ao capital. 
O fato de estarem no circuito do mercado não significa que são 
trabalhadores do capital. Assim, não sendo produtivos nem 
improdutivos ao capital, em princípio, não interessam diretamente ao 
fim capitalista. Contudo, atividades que se enquadram nessa 
categoria se expandem e são recomendadas por organismos 
internacionais, como uma ação política temporária, até que o ajuste 
promovido pela reestruturação produtiva apresente os frutos 
esperados. Ao lado disso, vimos insistentemente que também a 
dimensão produtiva e improdutiva do trabalho vem sendo 
crescentemente colocada na informalidade, como se com essa 
estratégia se estivesse abolindo o sistema salarial (TAVARES, 2004, 
p. 153). 

Diante da própria complexidade desse fenômeno, hoje sob novas 

determinações, destacamos a necessidade de avaliarmos essas atividades, de 

forma a identificarmos seu papel na invasão de diversos espaços indispensáveis ao 

capital em sua dinâmica de valorização. A atividade informal desenvolvida embora 

não resulte na criação de uma mercadoria, é funcional ao capital, na medida em que 

torna o processo de distribuição das mercadorias mais dinâmico, possibilitando a 

circulação e consumo das mesmas. Determinados setores da economia, mais 

particularmente o setor terciário, e o comércio de maneira mais explícita, têm 

reconfigurado seus espaços para se adequar às novas demandas do capital.  

Consideramos nesse trabalho, a figura do ambulante e do camelô, como 

parte “integrante da soma global do trabalho” e, sendo assim, colocamos suas 

reproduções sociais condicionadas pelas leis que regem o capitalismo, pelas leis do 

mercado. Esses são enquadrados no amplo circuito de exploração do capital48, e ao 

se subordinarem à lógica de acumulação capitalista, têm igualmente reproduzido 

discurso da autonomia, expresso no desejo de se transformarem em capitalistas por 

meio do autoemprego. Observamos quase sempre a figura do trabalhador 

                                                             
48 Em consonância com Mészáros, reafirmamos que o capital não extingue nenhum ser 
humano sequer do seu circuito de exploração. Este submete a si a “totalidade do trabalho”. 
Utilizando-nos dos termos de Mészáros (2007, p. 71), “todas as parcelas e variedades, seja 
qual for a sua configuração socioeconômica no presente estágio da história”. 
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explorando trabalhador, particularidade que engloba e se faz representativa, do 

estudo aqui empreendido, com particularidades em nossa região. Evidente, nossa 

intensão não é afirmar que esse trabalhador é produtivo ao capital49, na forma 

abordada por Marx. Até porque como nos esclarece Alves (2001, p. 135) a 

contribuição que esse trabalho tem, é: 

[...] possibilitar a circulação e consumo de mercadorias, contribuindo 
para a realização dos produtos industrializados, objetivando uma 
renda para consumo que satisfaça suas necessidades básicas. 
Desde que suas atividades foram inseridas na divisão social do 
trabalho capitalista, ele também passa a ser explorado. [...] Atuar na 
venda de mercadorias mais populares, possibilitando dessa forma a 
reprodução da classe trabalhadora a custos baixos, deixando-a mais 
suscetível aos menores salários, sem com isso comprometer o nível 
mínio de sobrevivência desses trabalhadores. 

A performance atual do capital age sob “fios invisíveis”, como afirma Tavares 

(2004); dentro da mesma estrutura, o capital utiliza formas antigas e  reinventa 

velhas formas de exploração, institucionalizando-as; faz ainda lançar novas 

modalidades de exploração do trabalho, todas articuladas como único objetivo de 

possibilitar a acumulação infinitamente. Como ressalta Tavares (2004, p. 144-145): 

“[...] todos os trabalhadores mesmos os que não vendem diretamente sua força de 

trabalho, só podem se reproduzir mediante um espaço econômico permitido pelo 

mercado, seja qual for a sua produção”. 

Essa realidade nos revela a necessidade de se criar bases de entendimento 

da própria relação formal/informal nas vias públicas do Brasil, relação que permite o 

trânsito de mercadorias e envolve diretamente a população tida como relativamente 

excedente. Mais do que isso, nos conduz a analisar como o Brasil tem respondido 

                                                             
49 Esse trabalhador só seria produtivo ao capital na medida em que fosse capaz de gerar 
mais-valia para o capitalista, proporcionando a expansão do capital. Para Tavares (2004, p. 
13), “[...] a distribuição dos trabalhadores, quanto à posição que ocupam com relação ao 
circuito de produção e reprodução das mercadorias, traz a vantagem de poder aferir melhor 
a natureza do trabalho de certas categorias profissionais”, só assim entendemos que seja 
possível categorizá-las como produtivas ou improdutivas para o capital. Lógica que também 
nos permitirá identificar a funcionalidade da informalidade à acumulação capitalista. Marx já 
afirmava em O’Capital que o trabalhador tem que produzir essencialmente mais-valia, já que 
a “[...] produção capitalista não é apenas produção de mercadorias, ela é essencialmente 
produção de mais-valia. Por isso, não é mais suficiente que ele apenas produza. Ele tem 
que produzir mais-valia. Só é produtivo o trabalhador que produz mais-valia para o 
capitalista, servindo assim à auto-expansão do capital”. (MARX, 2009, p. 578). 
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às investidas do processo sociometabólico do capital, como as transformações 

repercutiram na reprodução da força de trabalho e na vida da classe trabalhadora. 

Ora, não podemos deixar de nos reportar ao movimento geral do capitalismo 

contemporâneo, tampouco deixar de observar o Brasil como uma referência histórica 

própria, distinta dos demais países, merecendo ser particularizada para fins de 

entendimento dessas transformações no âmbito das fronteiras nacionais e de suas 

inter-relações com processos mais gerais. 
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3 O BRASIL HERDADO: PARTICULARIDADES DE UMA ECONOMIA 

PERIFÉRICA  

 

Essa seção aborda algumas particularidades do desenvolvimento do 

capitalismo em solo brasileiro – desenvolvimento tardio. Destacamos, 

principalmente, os desdobramentos da reestruturação produtiva, intensificada a 

partir do fim do século XX. A análise desse processo histórico nos permite explicitar 

elementos e determinantes centrais da restauração capitalista em nosso país, mais 

particularmente, demonstrar as implicações do uso de processos flexíveis na gestão 

do trabalho e na forma de ser e viver da classe trabalhadora. Processos que 

coibiram, dentre outras coisas, a própria tentativa de estruturação do mercado de 

trabalho brasileiro, cedendo lugar a uma heterogeneidade ocupacional, que tem 

permitido a propagação de variadas formas de reprodução da força de trabalho, a 

exemplo da intensificação das atividades informais, que servem de ocupação para 

um número expressivo da População Economicamente Ativa – PEA. Aliás, na 

contemporaneidade, algumas atividades informais, longe de serem extintas, 

apresentam como aspecto central serem funcionais ao capital. 

Inicialmente, abordamos algumas características do processo de 

desenvolvimento das forças produtivas no Brasil, que permitiram um modo particular 

de industrialização em nosso território, as quais nos oportunizam apreender os 

determinantes da própria expansão do excedente de mão de obra em nosso país. 

 

3.1. DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO NO BRASIL, RESTAURAÇÃO 

CAPITALISTA E DEPENDÊNCIA  

 

O desenvolvimento do capitalismo no Brasil acontece em ritmos e tempos 

distintos se comparado ao continente europeu. Ora, quando “[...] o capitalismo 
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europeu estava em sua fase monopolista, em nosso país se vivenciava ainda a 

acumulação por meio de trabalho escravo” (TAVARES, 2009a, p. 251). Esse 

desenvolvimento tem se caracterizado especialmente pela renovação constante das 

formas de dependência em relação ao “mundo” desenvolvido, com a formação 

interna do parque industrial dependendo significativamente da incorporação de 

partes da estrutura produtiva, já obsoleta para os países centrais do capitalismo. Na 

concepção de Oliveira (2003, p. 139), esse processo tem exigido de nosso país um 

esforço de investimento superior às “forças internas de acumulação”, o que tem 

implicado, historicamente, a intensificação da dependência financeira com o exterior.   

Três elementos não indissociáveis caracterizam o desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil: o papel do Estado, o financiamento de longo prazo e a 

dependência do exterior. A inter-relação entre estes elementos explica, em grande 

medida, a crise brasileira. As alternativas de saída para a crise, postas em marcha, 

evidenciam os determinantes estruturais da ordem vigente. 

Preocupado em compreender o processo de acumulação na periferia, 

Fernandes (1975; 1976) toma como ponto de partida de sua análise o modo como a 

luta de classes condiciona o processo de acumulação nesses países. O esquema 

analítico apresentado pelo autor permite determinar o interesse de classe em termos 

da posição ocupada na ordem econômica. Fernandes afirma que, 

[...] o interesse de classe não abrange, apenas, probabilidades 
lucrativas. Pois ele compreende essa probabilidade como um de 
seus componentes dinâmicos. Essencialmente, o interesse de classe 
diz respeito às condições estruturais e funcionais da ordem 
econômica que garantem a continuidade da posição ocupada e das 
vantagens (ou desvantagens) dela decorrentes. A situação de classe 
define-se, por sua vez, através do grau de homogeneidade 
assegurado socialmente pela ordem econômica à fruição (ou 
ausência) de interesses de classe análogas. (FERNANDES, 1975, 
p. 58). 

Assim, o regime de classe implica, portanto e, logicamente, a reprodução 

crescente da desigualdade, qualquer que seja sua natureza. Nos países 

dependentes, especialmente no Brasil, esta desigualdade tem sido utilizada 

internamente para reproduzir formas históricas de dominação, que têm contribuído 
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para determinar a maneira particular da acumulação interna, a condução da 

produção e apropriação do excedente, desde a época colonial.  

Problematizando o que muitos autores denominam e reconhecem como a 

“Revolução Burguesa no Brasil50”, ocorrida nos anos 1930, Iamamoto tem afirmado 

que: “[...] as desigualdades de temporalidades históricas têm na feição 

antidemocrática assumida pela revolução burguesa no Brasil um de seus pilares” 

(2008, p.130). Significa afirmar que as grandes decisões que envolviam o destino da 

vida nacional se deram de forma isolada e sob o domínio das grandes elites, não 

deixando espaço para processos populares participativos nas grandes decisões, 

configurando o que a autora designa “[...] deliberações de cima para baixo”, 

destituídas historicamente “[...] da cidadania social e política” (IAMAMOTO, 2008, 

p. 130).  

Na abordagem de Fernandes (1976), há uma dissociação entre 

desenvolvimento capitalista e democracia, resultante da política da forma própria de 

acumulação do capital nos marcos do capitalismo dependente. Para o autor, a 

revolução democrática constitui um processo de mudança social que pode ocorrer 

seja pela negativa da própria dependência, realizada no âmbito de uma revolução 

interna, seja pela via da revolução socialista, com a negação completa das 

determinações capitalistas. 

Um ponto particular da análise de Fernandes merece ser ressaltado em 

nossa discussão: o processo de transição do capitalismo competitivo para o 

monopolista no Brasil, o qual acontece mediado pelas movimentações das 

corporações e/ou de suas filiais. Assim, a expansão monopolista se ergue, segundo 

“[...] a forma típica que ela assumiu com referência à parte mais pobre, dependente 

e subdesenvolvida da periferia” (FERNANDES, 1976, p. 255). O objetivo inicial, 

segundo o autor, foi claro: explorar uma série de objetivos com fins especulativos a 

exemplo, dentre outros, da produção e fornecimento de energia, da operação de 

serviços públicos, como transportes, gás, telefones, etc.; além da exportação de 

produtos agrícolas, ou mesmo derivados industrializados; da produção industrial de 

bens de consumo, semiduráveis e duráveis, para o atendimento do mercado interno. 

                                                             
50 Fernandes (1976); Prado Jr (1970); Oliveira (1993, 2003), Iamamoto (2008), dentre outros. 
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Dessa forma, até a Segunda Grande Guerra, a lógica que pautou o desenvolvimento 

do capitalismo no Brasil possibilitou a drenagem de parte significativa dos 

excedentes para fora. Na análise de Fernandes, essa lógica contribuiu para “[...] dar 

vitalidade ao padrão de desenvolvimento econômico inerente ao capitalismo 

competitivo dependente” (FERNANDES, 1975, p. 255).  

Prado Jr (1970) também, a seu modo, nos oferece contribuição primorosa na 

interpretação do desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Ao nos apresentar o 

subdesenvolvimento consubstanciado na formação de uma “conjuntura mercantil” 

precária, nos expõe não somente as debilidades do mercado interno como também 

nos remete ao entendimento das relações da economia com o mercado externo, 

demonstrando a usurpação pelo capital especulativo, das potencialidades internas 

das economias nacionais. O autor explica-nos que o capital internacional, ao não 

fixar raízes nos espaços econômicos nacionais, se insere nestes em busca de 

possibilidades de reprodução acentuadas, explorando sobremaneira o que é próprio 

de cada país. A volatilidade o permite abandonar esses mesmos espaços quando 

lhe apraz. Nas palavras do autor: 

O que conta nele são os braços que podem ser mobilizados para o 
trabalho, as possibilidades naturais que seu solo encerra, o 
consumidor potencial que nele existe e que, eventualmente, uma 
campanha publicitária bem dirigida pode captar. Mas estes mesmos 
valores são por si, nada; porque contam unicamente como parcelas 
de um conjunto que abarca o mundo e somente nele representam 
algum papel (1970, p. 213). 

De fato, o processo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro tem se 

centrado na desigualdade, e não poderia se dar de outra forma, considerando a 

posição histórica deste país, no âmbito da economia capitalista, e da própria lógica 

fundada de acumulação do capital. No entanto, uma particularidade distingue o 

processo de acumulação no Brasil dos demais: a constituição em solo brasileiro, de 

uma espécie de pacto estrutural, cujo sentido político mais profundo foi “mudar 

definitivamente a estrutura do poder, passando as novas burguesias empresário-

industriais à posição de hegemonia” (OLIVEIRA, 2003, p. 65).  

Este processo demandou o aniquilamento de algumas regras vigentes no 

período agroexportador, sem, no entanto, configurar a extinção da forma de 
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acumulação antiga. Em 1930, ocorre, na verdade, a inauguração de um período 

relativamente longo de coexistência de políticas aparentemente distintas, ao mesmo 

tempo inter-relacionadas. (OLIVEIRA, 2003). Como compreender esse período? 

Explica-nos Oliveira, que o Brasil para assegurar a capacidade de importação 

continuou dependente da produção para exportação, materializada pela oferta de 

produtos agropecuários. A produção e venda desses produtos no exterior eram a 

garantia de entrada de divisas, o que inegavelmente beneficiou à empresa industrial 

que então se instalava. Para o autor, esse marco diferencia o processo de 

acumulação vivenciado no Brasil, do modelo clássico de acumulação do capitalismo. 

É importante resgatar essa característica para colocarmos em pauta a discussão do 

papel histórico do Brasil na divisão internacional do trabalho, cujas características 

remontam a essa época, salvo particularidades do atual momento histórico. 

A estruturação industrial-urbana centrada nos setores secundário e terciário 

figura como elemento importante desse processo referenciado por Oliveira (2003), 

embora o autor ressalte a incapacidade inicial do setor secundário em criar 

empregos, provocando certo inchaço do setor terciário. Em se tratando desse ponto 

em específico, a instauração do código de leis do trabalho passa a estabelecer as 

novas formas regulatórias para a relação capital/trabalho. Na aparência, essas leis 

tidas como “protetoras” do trabalho garantiam a estabilidade do trabalhador; na 

essência criavam as bases de cálculo para o nivelamento do preço da força de 

trabalho – diga-se – em um nível favorável a acumulação capitalista.  

A crescente população que aflui às cidades passa a constituir um exército de 

reserva para o capital, além de fomentar a proliferação de favelas e de áreas de 

moradia precária onde passam a viver contingentes de migrantes. A autoconstrução 

de moradias destaca-se como a principal saída encontrada por muitos para garantir 

espaço onde morar nas cidades. O que igualmente representou uma contraforça à 

valorização do trabalhador da cidade, já que essa massa atuou na manutenção dos 

baixos salários, depreciando-os em termos reais. A maior parte das moradias 

populares construídas em nossas cidades revela a ausência de políticas 

habitacionais, compelindo os trabalhadores à construção de suas próprias moradias.  
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Oliveira (2003) ressalta que, embora se falasse em Reforma Agrária no 

campo, essa não ocorre. As forças sociais da época não foram capazes de enfrentar 

setores tradicionais que se opunham a tal mudança. Dessa forma, a industrialização 

faz aumentar as desigualdades na zona rural e impulsiona maciçamente a 

emigração da população do campo para as cidades, as quais crescem em ritmos 

acelerados, havendo descompasso entre expansão urbana e instalação de 

infraestruturas. 

Em análise do período em foco (1930/40), Pochmann relata que no Brasil, 

ocorreu a internalização da sociedade salarial, com o trabalho deixando de ser 

subordinado à velha sociedade agrária, com mudanças significativas frente ao 

avanço da propriedade social, para o autor, mediada “[...] pela difusão do emprego 

assalariado com carteira assinada e pelos diversos mecanismos urbanos de 

proteção e segurança societal” (2010, p. 12). No entanto, ressaltamos que nesse 

movimento, a tentativa de estruturação da sociedade salarial, só se operou de forma 

limitada. A geração de ocupações formais se deu em maior medida na região 

dinâmica do país – o centro Sul – nas cidades onde se agrupavam a produção 

industrial. Ademais, “o abandono do compromisso político do elevado crescimento 

econômico inviabilizou a possibilidade de continuar o movimento de estruturação da 

sociedade salarial” (POCHMANN, 2010, p.24). Logicamente, não foi possível 

expandir tal movimento às outras regiões do país de maneira homogênea.  

O pioneirismo das ações da época foi também ressaltado por Pochmann 

(2010), em que fizeram surgir em 1923, a Lei Eloy Chaves (base da previdência 

social), bem como a própria CLT, em 1943. Desde então, o Estado centraliza ações 

no emprego assalariado urbano, na regulação do mercado de trabalho, servindo 

este de ponto de referência à conformação de um sistema de proteção social e 

trabalhista, que de início descaracterizou o homem do campo, relegando-o ao 

abandono. 

Nesse momento histórico de reprodução capitalista, o papel desempenhado 

pelo Estado ganha destaque, justamente por este passar a regular o preço da força 
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de trabalho e a destinar investimentos em infraestrutura51, subsidiando a empresa 

industrial, colocando-a no centro de tudo.  

De igual modo, o papel da agricultura nesse processo não pode ser 

minimizado. Autores como Oliveira (2003); Fernandes (1975); dentre outros, 

destacam o papel da agricultura, revelando a importância da manutenção, ampliação 

e combinação do padrão primitivo com novas relações de produção no setor 

agropecuário, o que representou ganhos para os setores urbanos. Embasado por 

esse entendimento, Oliveira ressalta duas funções da agricultura em evidência, com 

incidência qualitativamente distinta – nesse processo de acumulação: 

[...] de um lado, por ser o subsetor dos produtos de exportação, ela 
deve suprir as necessidades de bens de capital e intermediários de 
produção externa, antes de simplesmente servir para o pagamento 
dos bens de consumo; desse modo, a necessidade de mantê-la ativa 
é evidente por si mesma. [...] De outro lado, por ser subsetor de 
produtos destinados ao consumo interno, a agricultura deve suprir as 
necessidades das massas urbanas, para não elevar o custo da 
alimentação, principalmente e secundariamente o custo das 
matérias, e não obstaculizar, portanto, o processo de acumulação 
urbano industrial [...] (OLIVEIRA, 2003, p. 42).  

A maneira como esses autores descrevem esse momento, nos conduz ao 

entendimento do porquê Mello (2009, p. 89-90) referenciou o período pós-1930 até 

1955, como um desenvolvimento industrial com caráter restrito. Apesar de esta 

dinâmica ter marcado o fim do modelo agroexportador predominante até então, 

tratou-se de um processo de industrialização ainda “restringido52”.  

                                                             
51 Destaca Oliveira que o investimento em infraestrutura segue acompanhado de uma 

imposição de confisco cambial ao café, para com isso, “[...] redistribuir os ganhos entre os 
grupos das classes capitalistas, rebaixando o custo de capital na forma do subsídio cambial 
para as importações de equipamentos para as empresas industriais e na forma da expansão 
do crédito a taxa de juros negativas reais, investindo na produção (Volta Redonda e 
Petrobras, para exemplificar), o Estado opera continuamente transferindo recursos e ganhos 
para a empresa industrial, fazendo dela o centro do sistema” (OLIVEIRA, 2003, p. 41). 

52Mello (2009) utiliza este termo para fazer referência à limitada base técnica e f inanceira de 
acumulação interna que se revela insuficiente para possibilitar vias mais amplas de 
desenvolvimento das forças produtivas no Brasil, mesmo considerando que a acumulação 
passa a se assentar, desde então, na expansão industrial. Tal estrutura impede a 
constituição de uma indústria de bens de produção, considerada condição necessária para 
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No âmbito de um desenvolvimento ainda incipiente, a universalização do 

bem-estar social não pode se materializar; a desigualdade social e a pobreza 

despontam no Brasil como expressão de um desempenho econômico ínfimo. Ocorre 

a prevalência da “[...] ação de políticas sociais subordinadas ao imperativo do 

crescimento econômico, o que tornou a mobilidade social individual uma das poucas 

alternativas ao conjunto da população de melhora no padrão de vida” (POCHMANN, 

2010, p.17-180). Esse movimento reproduz uma herança de relações sociais 

desiguais, que persistem mesmo em períodos de alto crescimento econômico, 

recolocando o debate da desigualdade para além das altas taxas de crescimento, 

elevando a discussão também para o campo da distribuição da riqueza. 

Somente pelas mãos de Kubitschek e do seu plano de metas (1956-60) e 

através de medidas executadas no período dos chamados cinquenta anos em cinco, 

o Brasil vivencia momentos de aceleração capitalista. O desenvolvimento industrial 

permitiu “[...] taxas anuais de crescimento médio no período 1955-1962 [que] 

atingiram 26,4% e 23,9% respectivamente.” (REGO; MARQUES, 2006, p. 100). Uma 

particularidade desse momento: a intensificação dos coeficientes de inversão para 

acelerar as etapas que fomentam o parque produtivo brasileiro se estabelece 

mediante a articulação entre a empresa privada nacional, a grande multinacional e a 

empresa pública. Este tripé “[...] juntamente com a preservação do velho sistema 

bancário nacional, cindido do capital industrial, vai definir as bases da acumulação 

capitalista brasileira” (GOLDENSTEIN, 1994, p. 65-66). Tratou-se de se acrescentar 

forças à reprodução capitalista no espaço nacional, tendo em vista que destas 

dependia a continuidade das etapas previstas pelo plano de metas, considerando a 

debilidade interna de impulsão desse processo. Nesse sentido, o capital externo foi 

considerado pelo governo forte impulsionador das atividades produtivas. Na 

descrição de Ianni (1965, p. 89), a importância maior veio dos Estados Unidos, 

participação esta que alcançou 32% do total dos investimentos estrangeiros em 

1960.  

                                                                                                                                                                                              
consolidar uma capacidade produtiva compatível com a demanda gerada no interior da 
sociedade brasileira. 
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As implicações desse novo movimento que objetivou dar impulsão às 

atividades industriais produtivas no Brasil, se fazem evidentes: o governo brasileiro 

perdeu o controle da nova estrutura de produção, o ritmo e o sentido da 

industrialização a partir da reintegração no sistema internacional, passavam pela 

gerência dos fluxos do capital externo. Esse processo resulta, futuramente, na 

consolidação da Oligopolização internamente, com grandes ramos industriais 

passando a ser comandados por um reduzido número de grandes empresas. 

Problematizando esse período e as relações estabelecidas entre Brasil e o capital 

externo, Ianni (1965) afirma que em virtude de alguns centros de decisões terem 

sido internalizados somente na aparência, nosso país não pode considerar-se 

autônomo em seu desenvolvimento econômico. Para este autor, a “[...] política 

econômica é um processo político que envolve as classes sociais no Brasil e a 

burguesia industrial e financeira internacional”. (IANNI, 1965, p, 93). Intensifica, 

portanto, o Brasil, os laços de sua dependência, sob base de novos elementos, 

novas determinações.  

O Brasil, no fim da década de 1950 e início da década de 1960 foi palco de 

grande efervescência política e de intensas transformações econômicas. Do lado 

econômico, no início dos anos 1960, ocorre a recessão, anunciada pela queda nos 

níveis de investimentos e no ritmo de crescimento apresentado em 1962. Do lado 

político, a sociedade brasileira atravessa grande instabilidade, com a instauração do 

regime militar, em 1964. As manifestações populares e democráticas foram 

reprimidas veementemente. O Estado se encontra livre para materializar o projeto de 

expansão capitalista no Brasil, por meio da internacionalização da nossa economia. 

As medidas empreendidas desde então foram claras: “[...] a restauração do 

equilíbrio monetário, isto é, a contenção da inflação, como recriação do clima 

necessário à retomada dos investimentos públicos e privados” (OLIVEIRA, 2003, 

p. 93). O programa impulsionador desse processo, escrito e avaliado em diversos 

livros de economia brasileira, consubstancia o Plano de Ação Econômica do 

Governo – PAEG53. Trata-se de um novo passo no processo de industrialização 

                                                             
53 Elaborado para o período 1964-1966 pelos ministros brasileiros Roberto Campos 
(Planejamento) e Octávio Gouvêa de Bulhões (Fazenda), tinha o objetivo de interpretar o 
desenvolvimento recente do país e formular uma política capaz de eliminar as fontes 
internas de estrangulamento que haviam bloqueado o crescimento econômico desde 1962. 
(SANDRONI, 2008, 618). 
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brasileiro, o qual propicia a intensificação da entrada do capital estrangeiro no país, 

com o objetivo de dar novo fôlego ao antigo padrão de financiamento do 

desenvolvimento.  

Problematizando os acontecimentos da década, Goldenstein afirma ainda 

que (1994, p.75), “a nova estrutura do sistema financeiro, a farta liquidez que a 

acompanhava, o ‘controle’ e o ‘milagre54’ econômico somavam-se na contribuição 

para a ilusão geral de que o PAEG havia montado um ‘padrão de financiamento 

novo e eficiente55”. Engano evidenciado de forma clara, a partir de 1974, quando a 

economia brasileira começa a dar sinais de reversão do seu ciclo expansivo. A 

inflação reaparece e o sistema financeiro montado na década de 1960 revela a 

perda de sua funcionalidade, acarretando sérios problemas à expansão da 

acumulação. 

O forçoso salto estatal, no governo Geisel, representado pela implantação 

do II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND, em 1975-1979, cuja finalidade era 

completar a matriz industrial brasileira exige investimentos vultosos e superiores à 

capacidade interna. De acordo com Rego e Marques (2006, p. 100), no II PND, a 

“[...] maioria dos investimentos para o crescimento industrial estava direcionada ao 

departamento I da economia, produtor de bens de capital e bens intermediários”. A 

constatação da incapacidade efetiva interna na composição de um padrão de 

financiamento leva o Estado brasileiro a recorrer ao capital estrangeiro, para 

acrescentar forças ao processo interno de acumulação. O Estado é então levado a 

firmar acordos em condições financeiras de alto risco (GOLDENSTEIN, 1994). De 

fato, cumprem-se algumas das prioridades estabelecidas, ou seja, a intensificação 

das relações com o capital estrangeiro, o que logicamente abre caminhos para que 

este amplie a exploração da força de trabalho interna no país e solape o social, já 

fortemente degradado.  

                                                             
54 Milagre Econômico, iniciado em fins da década, especificamente compreendido entre 
1968-1974, período de intenso crescimento do Produto Interno Bruto – PIB e de expansão 
da produção industrial. 
55 Neste ponto, convém destacar a descrição e análise de Goldenstein para quem: “[...] nos 
momentos de farta liquidez internacional, o Estado brasileiro, aprofundou os laços de 
dependência, aparece como todo poderoso, que distribui recursos para todos os setores 
capitalistas. Sua verdadeira fragilidade só vem à tona nos momentos de restrição de liquidez 
internacional, quando se aprofunda a disputa interna por recursos, os quais não possui, às 
custas do comprometimento da capacidade de acumulação em longo prazo” (1994, p. 67). 
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A constituição do parque produtivo brasileiro longe de melhorar a situação 

da massa de trabalhadores, com a instituição das leis do trabalho e a oferta de 

ocupação na cidade, comparado à difícil situação dos trabalhadores do campo 

significa níveis intensos de exploração do trabalho e de expansão da 

superpopulação relativa. Nesses termos, Oliveira (2003, p. 126) nos remete à 

análise da expansão da acumulação no Brasil, considerando-a como um processo 

que permite ampliar a taxa de exploração da força de trabalho, lógica obscurecida 

pela já explicitada mobilidade social do período. Para tal análise, o autor se apoia no 

exame dos salários reais dos trabalhadores urbanos: “[...] o nível do salário mínimo 

real em 1968 era ainda mais baixo que em 196456”.  Esta situação se perpetua, 

segundo Pochmann (2010, p. 21) até 1985, quando a participação dos rendimentos 

do trabalho cai, consideravelmente, para 50% da renda nacional (1964-1985). No 

mesmo período, o índice de Gini alcança a marca de 0,6. (POCHMANN, 2010, p.21). 

Reiteramos aqui o abordado anteriormente: ao considerar apenas os rendimentos do 

trabalho, este índice “[...] expressa, em grande medida, a distribuição intra-salarial 

da renda” e, não a desigualdade no país como um todo. (FILGUEIRAS; 

GONÇALVES, 2007, p.209). 

A incapacidade de a economia enfrentar uma série de contradições internas 

que a debilitavam, transforma-se em um dos principais elementos que dilui o 

nacional-desenvolvimentismo e sua propagação pós-1980. Dentre as contradições 

básicas, reiteramos aqui: o abismo social e a dependência econômica com relação 

aos investimentos exteriores. Para Fernandes, o Brasil e, assim como ele, os demais 

países latino-americanos mergulham num verdadeiro dilema, cuja dimensão o autor 

resume em duas realidades ásperas: primeiro, possuir estruturas econômicas, 

socioculturais e políticas internas que lhe permite absorver as mutações do 

capitalismo que, em contrapartida, bloqueiam a integração nacional e o 

desenvolvimento autônomo; segundo, a dominação externa, que ao mesmo tempo 

em que instiga a modernização e o crescimento, impossibilita a revolução nacional e 

a efetivação da autonomia. Seria correto afirmar que estamos diante de faces de 

uma mesma moeda. Para o autor, “[...] Os setores sociais que possuem o controle 

                                                             
56 Tendo por base o Anuário Estatístico do Brasil e Conjuntura Econômica OLIVEIRA (2003, 
p.79) nos apresenta o índice de variação do salário mínimo real de 1964 em São Paulo, ser 
na ordem de (+16), contrastando com o índice de 1968 (-1,8).  
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das sociedades latino-americanas são interessados e responsáveis por esta 

situação quanto os grupos externos, que dela tiram proveito”. (FERNANDES, 1981, 

p. 26).  

Trata-se, portanto, de uma dependência estrutural, que ultrapassa os 

próprios aspectos de uma colônia e invade a dinâmica de países ditos 

independentes, sem, contudo, romper com a lógica de acumulação imbricada nas 

relações de exploração e apropriação, própria e empreendida pelos países centrais 

do capitalismo, ditos desenvolvidos. Ao analisar o subdesenvolvimento, Fernandes 

(1975), com base na concepção de classes, nos apresenta particularidades do 

circuito civilizatório capitalista, caracterizado por articulações econômico-político-

sociais atreladas aos interesses dos grandes centros. Para esse autor,  

[...] as economias nacionais dependentes organizam-se basicamente 
em função de condições, oportunidades e limitações impostas pelo 
mercado mundial e, através dele, pelas economias nacionais a que 
se articulam em posição heteronômica (FERNANDES, 1975, p. 26). 

Encontramo-nos diante de um verdadeiro descompasso histórico57 do 

desenvolvimento das forças produtivas entre o centro e a periferia. Tomando por 

base o relato de Alves (2005), enquanto, no Brasil, se elaborava o II PND com 

finalidade de possibilitar a reprodução interna do capital, em meados dessa mesma 

década, nos países centrais, um novo surto reestruturante já estava em curso. 

Nesses países, a disseminação do paradigma flexível passa a ditar, de forma 

predominante, os rumos e a conformação da estrutura produtiva, bem como as 

formas de organização do trabalho.  

Com seu desenvolvimento hipertardio, o Brasil, passa a experimentar os 

primeiros impulsos “reestruturantes”, com processos flexíveis de produção e gestão 

da força de trabalho, apenas na década seguinte (1980), a partir da crise da dívida 

externa. Nesse contexto, “[...] a deterioração das contas externas do país debilitou 

ainda mais as condições de reprodução do capitalismo industrial no Brasil”, 

evidenciando a necessidade para o capital de promover mudanças que 

                                                             
57 Destaque nosso para enfatizar que os movimentos de reestruturação produtiva do centro 
e periferia se deram em períodos distintos. No caso brasileiro, principalmente, por sua 
condição de país que se desenvolveu tardiamente. 
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assegurassem sua permanência enquanto modo dominante de produção e de 

reprodução social (ALVES, 2005, p. 120).  

O período iniciado nos anos 1980 foi marcado pela elevação da taxa 

internacional de juros, o que agravou o serviço da dívida externa brasileira, ao 

mesmo tempo em que facilitou a entrada de capitais voláteis, especulando no 

mercado financeiro. Na concepção de Lacerda (2002, p. 88), a situação de 

endividamento, “[...] colocou a questão externa como variável determinante do ajuste 

interno que se seguiu implicando restrições fiscais e monetárias e arrocho dos 

salários que determinaram uma forte diminuição da atividade produtiva interna”. O 

endividamento aparece, portanto, como solução para os problemas financeiros do 

Brasil e, concomitantemente, serve de abertura à financeirização. As medidas 

implementadas revelam, sobretudo, o uso da superexploração do trabalho, nos 

termos apontados por Marini (2008a). O arrocho salarial, desse período, evidencia a 

violação do valor da força de trabalho, é a opção brasileira para contornar as 

restrições externas.  

A deterioração do cenário da economia brasileira, com a crise do balanço de 

pagamentos, o estrangulamento das contas externas e altos índices inflacionários, 

coloca o Brasil à mercê dos ajustes impostos pelo Fundo Monetário Internacional – 

FMI. Implicou clara adoção de políticas recessivas com fins de promover o 

“equilíbrio” no balanço de pagamentos e a aquisição de meios de pagamentos para 

o serviço da dívida. Esse processo culmina na imposição de medidas de ajustes 

visando à reestruturação produtiva, à adoção de processos flexíveis, com novas 

formas de produção e organização da força de trabalho. Com efeito, trata-se de uma 

nova ofensiva do capital sobre o trabalho, configurando um verdadeiro retrocesso 

com relação às conquistas trabalhistas. Principalmente, porque as manifestações da 

crise do capital evidenciam fortes implicações para a não realização no mercado 

mundial do que se produzia internamente no Brasil. O capital internacional não 

estava mais interessado em financiar formas de produções pretéritas, o que implicou 

a ruptura com o modelo de produção substitutiva e na submissão às novas regras 

mundiais da produção capitalista.  
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Frente à alta e persistente inflação então existente no Brasil, o receituário 

neoliberal se mostra determinante e implacável sob o então governo Collor (1990-

1992). Nesse momento, as bases internas de sustentação da economia foram 

solapadas pela política comercial de liberalização, acirrando a competitividade, 

pressionando a indústria nacional à modernização, com vistas à inserção no 

mercado externo (BEHRING, 2008). A partir de 1994, com o Plano Real, sob o 

governo de Fernando Henrique Cardoso, esse processo se intensifica, a estabilidade 

financeira valida as reformas implementadas na última década do século XX, 

retirando de nosso país a capacidade de fazer política econômica.  

A propósito, esse período foi favorável justamente aos investimentos 

externos diretos voltados, em grande medida, à compra das empresas nacionais, o 

que significou entrega escancarada do patrimônio nacional ao capital transnacional. 

Problematizando esse processo, Pochmann (2010, p. 28) cita o caso da privatização 

dos bancos públicos58, que teria repercutido no fechamento dos bancos privados 

nacionais e na expansão dos estrangeiros, totalizando dez anos depois, menos de 

170 bancos em todo o país, redução significativa se considerarmos que em 1995 

existiam 230 bancos entre públicos e privados. Dentre as consequências das 

privatizações, especificamente no caso dos bancos, destacamos o desemprego e o 

uso da terceirização; esta última, de início, passa a ser utilizada como justificativa 

para as empresas se concentrarem em atividades centrais e externalizarem aquelas 

atividades que julgavam secundárias, o que não ocorreu de fato. 

                                                             
58 No início do século XXI, o crescimento do poder do capital privado transnacional no âmbito 

do sistema bancário brasileiro mostra-se evidente. Jinkings (2006, p.190) analisa os dados 
do Banco Central, cuja evolução do sistema nacional se expressa pelo aumento do 
percentual dos bancos com controle estrangeiro no Brasil, que alcançou em 2003, 20,73%; 
quando em 1997, esse número não ultrapassa os 12,82%. No setor bancário, os programas 
de qualidade total e de remuneração variável foram altamente difundidos, criando nos 
trabalhadores a ilusão da possibilidade de se tornarem parceiros do capital, práticas eivadas 
de discurso ideológico que tenta mascarar a realidade. Ora, sabemos que contradições 
estruturais inerentes à sociabilidade capitalista determinam relações antagônicas entre as 
classes e frações de classes que compõem o todo social. Deste modo, parece-nos 
impossível que trabalhadores e capitalistas se associem de fato, pois seus interesses são 
contraditórios.  
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 Esse processo tem nos revelado que as formas de subcontrato e a 

terceirização são fios condutores de uma gama de configurações pertinentes à 

acumulação capitalista no Brasil, as quais acirram a degradação do assalariamento 

e promovem condições precárias de trabalho para as classes trabalhadoras. Na 

medida em que esse processo rende ganhos expressivos de lucratividade, minimiza, 

ao mesmo tempo, a capacidade de resistência sindical dos trabalhadores, 

dificultando sua organização no espaço de trabalho. O caso dos bancos figura 

apenas como um exemplo, dentre tantos outros, dessa onda privatizante59. As 

consecutivas privatizações no Brasil associadas a forte onda de fusões e aquisições 

no próprio setor privado, expressam, em grande medida, a desnacionalização de 

nossa economia. Por isso, afirmarmos que esse processo minou o projeto de 

desenvolvimento nacional.  

Por certo, a crescente presença de empresas estrangeiras em nosso país, 

fez crescer a remessa de lucros e, consequentemente, reduziu o nível dos recursos 

que permaneceram em solo brasileiro, debilitando o fechamento das contas 

nacionais e a condução das políticas internas. Uma verdadeira perda de autonomia 

do Brasil na gestão dos próprios recursos.   

Todo esse processo repercutiu negativamente no volume do emprego 

gerado no âmbito do mercado de trabalho, durante a década de 1990, com efeitos 

nefastos à classe trabalhadora. Os dados apresentados por Pochmann fazem 

referência ao saldo total negativo de 3,2 milhões de empregos assalariados formais 

destruídos na economia somente da década em referência. Deste total, 17,1% 

teriam sido provenientes da reformulação do setor produtivo estatal. “[...] Ou seja, de 

cada cinco empregos perdidos, nos anos de 1990, um pertencia ao setor estatal”. 

(POCHMANN, 2001b, p.29). Nos anos 2000, por exemplo, nosso país passou a 

ocupar o terceiro lugar no ranking do desemprego mundial, contrariando as altas 

taxas de formalização dos anos de 1980, que se faziam em torno de 70%.   

No Brasil, o período histórico em análise é também caracterizado por intenso 

processo de descentralização produtiva o qual permitiu às indústrias tradicionais, a 

                                                             
59 Alguns outros exemplos: A companhia Vale do Rio Doce (1997); Telebrás (1998); 
Eletropaulo (1999), dentre outras. 
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exemplo da têxtil, sob a alegação da concorrência internacional, lançar mão de 

estratégias de desterritorialização se reimplantando em outras regiões. O objetivo foi 

claro: a busca de espaços em que pudessem produzir com menores custos, em 

geral onde se podiam contratar por menores salários, frágil organização sindical, 

incentivos fiscais, etc. Explicitamos aqui, o caso do setor calçadista, com diversas 

empresas se transferindo para a região de Franca, no interior de São Paulo, ou da 

região do Vale dos Sinos, localizada no Rio Grande do Sul, para os estados do 

Nordeste, como Ceará e Bahia, segundo nos relata Antunes (2006, p. 18). Além 

disso, muitas dessas empresas aproveitaram o fator da proximidade com as fontes 

de matéria-prima, como cana-de-açúcar, algodão, frutas, cacau, dentre outros, isso 

para produção dos respectivos produtos: açúcar e álcool, têxtil, sucos, chocolates. 

A implantação de indústrias e a criação de postos de trabalho em 

determinados estados da região Nordeste têm sido facilitadas pelos governos locais, 

por meio da oferta de isenções fiscais e de outros subsídios. As modificações nas 

formas de contrato, além do uso indiscriminado do trabalho terceirizado têm 

facilitado grande rotatividade da força de trabalho. Mais claramente, tratou-se da 

utilização de uma miríade de atividades informais, as quais muitas vezes invadiram 

os próprios espaços domésticos. No setor têxtil, por exemplo, Antunes (2006, p.18) 

faz referência a uma diminuição de 50% no nível de emprego formal, com utilização 

da terceirização da força de trabalho, com uso crescente da força de trabalho 

feminina. Esta estratégia tem transformado o lar de muitas trabalhadoras em 

extensão da fábrica.  

Não podemos deixar de nos referir ao período reestruturante, como um 

momento propício ao fortalecimento de pequenas empresas e de incentivo ao 

desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais – APLs60, de forte impulsão no 

                                                             
60Para RedeSist (apud GONÇALVES; GUIMARÃES, 2005, p. 3), arranjos produtivos são: 

“[...] Aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais – com foco em um 
conjunto específico de atividades econômicas – que apresentam vínculos mesmo que 
incipientes. Geralmente envolvem a participação e a interação de empresas – que podem 
ser desde produtoras de bens e serviços finais até fornecedoras de insumos e 
equipamentos, prestadoras de consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre 
outros – e suas variadas formas de representação e associação. Incluem também diversas 
outras instituições públicas e privadas voltadas para: formação e capacitação de recursos 
humanos, como escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e engenharia; 
política, promoção e financiamento”. 
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Nordeste. Segundo o site “Inova Brasil61” (2010), já foram investidos mais de R$ 95 

milhões em APLs do Nordeste.  

Na figura abaixo, podemos visualizar a localização das Apls no Nordeste e, 

com isso, os focos produtivos de interesse do capital, bem como o produto 

característico de cada localidade.  

FIGURA 01 – ARRANJOS PRODUTIVOS DO NORDESTE  

 

FONTE: IPEA (apud, INOVA BRASIL, 2010). 

Na verdade, as APls constituem em subsidiárias da acumulação capitalista, 

favorecendo, sobretudo, ao grande capital. A maneira como se instituem os 

investimentos privados ou programas do Estado direcionados a estas, não resulta no 

desenvolvimento regional. Reflete, se muito, no aumento da capacidade produtiva 

de determinados espaços isolados, quando se considera que os outros espaços que 

                                                             
61 Trata-se de um programa impulsionado pelos Estados e pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), realizado em parceria com os governos 
locais. Esse programa tem por objetivo investir em projetos que “potencializem o 
desenvolvimento regional, em especial [incentive] os pequenos produtores, por meio do uso 
de instrumentos integrados”. 
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não são produtivos ao capital ficam relegados ao abandono. Principalmente, se 

considerado que os incentivos do Estado são de cortes setoriais e/ou regionais. 

Revela, sobretudo, a capacidade do capital em espraiar-se em espaços diversos 

extraindo o que é próprio de cada região.  

No caso do estado do Rio Grande do Norte (RN), os principais arranjos 

produtivos são: Petróleo e Gás (Natal, Mossoró e Alto do Rodrigues), Apicultura 

(Apodi, Serra do Mel, Mossoró), fruticultura (Açú-Mossoró), Artesanato (Caicó, 

Timbaúba dos Batistas, São José do Seridó, Serra Negra do Norte), 

caprinovinocultura/caprinocultura (Lages, Afonso Bezerra). (SEBRAE, apud CGEE62, 

2004).  

A partir da década de 1990, a economia do Nordeste no contexto de 

mundialização, resulta de nova dinâmica regional, não mais comandada pelo Estado 

e, sim, pelo mercado. Referimo-nos à suspensão, a partir de então, de uma política 

regional que vinha sendo conduzida no país com o objetivo de desconcentrar as 

atividades produtivas sediadas no centro sul para outras regiões do país63. 

Explicitando um pouco esse movimento de desconcentração produtiva pós-1960, se 

apoiando nas análises de Cano, Araújo (2000, p. 117) considera tratar-se de um 

processo de integração do mercado nacional, de um movimento que “[...] forçava o 

surgimento de ‘complementaridades’ inter-regionais e fazia desenvolver-se 

‘especializações’ regionais importantes”. Para a autora, esta constitui uma 

alternativa, frente à incapacidade de “industrializações autônomas”, como assim 

desejava o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste – GTDN, no fim 

da década de 1950. Tal interrupção, comandada pelo mercado e referendada na 

condução das políticas públicas atingiu, sobretudo, o rumo da economia regional e a 

divisão social do trabalho nas diversas localidades.  

A análise desenvolvida por Diniz (1995) esclarece bem esse processo de 

reconcentração das atividades produtivas a partir desse período. Para a autora, se 

                                                             
62 CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. 
63 Descreve-nos Araújo que, embora ainda muito concentrado, esse processo de 
desconcentração iniciado em 1960, permitiu que entre 1970 e 1990, o Sudeste caísse de 
65% para 60% seu peso no PIB brasileiro. O Nordeste, Norte e Centro Oeste ganhavam 
relativa importância quando passam juntos de 18% para 23% de participação no PIB 
brasileiro (ARAÚJO, 2000, p.117). 
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trata de um movimento reverso pautado na política econômica conduzida em nível 

nacional, de bases eminentemente neoliberais, apoiado em mudanças tecnológicas 

e na reestruturação produtiva, mudanças intensificadas em nosso país, a partir dos 

anos 1990 e que, aqui, ao longo do texto, já explicitamos algumas características 

desse momento. Dantas e Brettas corroboram tal análise ao afirmarem que: 

As mudanças políticas e econômicas ocorridas nas últimas décadas 
tendem a romper a prioridade dada à montagem de uma base 
econômica que ia lentamente desconcentrando atividades para as 
regiões periféricas. A crise do Estado, principal incentivador das 
políticas regionais, deixou as decisões dominantes para serem 
tomadas pelo mercado, o que causou interrupção do movimento de 
desconcentração (2006, p. 8). 

Desse modo, o movimento anterior de desconcentração produtiva fez surgir 

determinados espaços, com especializações, a exemplo do desenvolvimento de 

Polos produtivos em alguns pontos do Nordeste do País, o que significou 

especificamente a intensificação da heterogeneidade regional. Mas, com a 

“globalização”, nos anos 1990, esta heterogeneidade orientou-se, doravante, para 

fins de integração produtiva, processo pautado em uma lógica da acumulação mais 

complexa que passava a vigorar nesses espaços, tendo por base a reprodução de 

uma dinâmica diversa e desigual. Para Araújo, a partir desse período: 

A nova organização dos espaços nacionais tende a resultar, de um 
lado, da dinâmica da produção regionalizada das grandes empresas 
(atores globais) e as resposta dos Estados nacionais para enfrentar 
os impactos regionais seletivos da globalização. Tende-se a romper 

o padrão dominante no Brasil das últimas décadas, onde a prioridade 
era dada à montagem de uma base econômica que operava 
essencialmente no espaço nacional – embora fortemente penetrada 
por agentes econômicos transnacionais – e que ia lentamente 
desconcentrando atividades em espaços periféricos do país. O 
Estado nacional jogava um papel ativo nesse processo, tanto por 
suas políticas explicitamente regionais, como por suas políticas ditas 
de corte setorial/nacional, como pela ação de suas estatais. 
(ARAÚJO, 2000, p.119).  

Assim, no atual contexto, a expansão dos arranjos produtivos locais tem se 

revelado estratégias traçadas pelo capital para se reproduzir na periferia do sistema. 

Diante das regras definidas pela divisão internacional do trabalho no mercado 

mundial, esta foi a parte que coube às economias do Nordeste do Brasil. Dentro 

deste contexto, temos a chamada “guerra fiscal” que representa bem a guerrilha 
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entre os Estados para se tornarem sede dessas indústrias. Para Araújo (2000, p. 

127), a deflagração da guerra fiscal, busca “[...] contribuir para consolidar alguns 

‘focos de dinamismo’ em suas áreas de atuação”. Resultou, de fato, em relegar 

áreas tidas como espaços não competitivos, deixando à margem as possibilidades 

de desenvolvimento, dentro das quais pequenos espaços são valorizados e 

integrados à dinâmica mais geral de acumulação capitalista.  

As desigualdades intra-regionais são, portanto, refletidas na concentração e 

intensificação dos investimentos em polos. No Rio Grande do Norte, mais 

especificamente, estes processos acontecem no litoral oriental, concentrador das 

atividades turísticas, industriais e comerciais e na região de Mossoró, com a 

agricultura irrigada e a indústria extrativa (petróleo e sal). Determinam, 

concomitantemente, as formas de reprodução da classe trabalhadora nestes 

espaços, relegando os demais a altos índices de empobrecimento. Afirmamos com 

isso que o histórico hiato social construído não se resolve com “focos” de 

desenvolvimento.  

Citamos aqui o Polo Assú/Mossoró, no Rio Grande do Norte, para 

exemplificar nossa abordagem. Este se caracteriza pela expansão das atividades 

agrícolas que tem se dado através da construção de espaços produtivos que 

refletem práticas novas, de reorganização do trabalho e do espaço, ao mesmo 

tempo em que inspiram uma lógica antiga de produção extensiva e de exploração 

aprofundada, que tem possibilitado a consolidação da produção primária na região. 

Esse programa se revela concentrador, tendo contribuído para agravar a 

heterogeneidade regional. Significa afirmar a incapacidade desse processo 

construído, de reverter “[...] uma realidade inspirada nos modelos de planejamento 

ditados exclusivamente de cima para baixo. Com isso, nota-se a ausência de uma 

discussão que defina qual o real papel da agricultura familiar para o 

desenvolvimento do Polo (e do estado)”. (NUNES; SCHNEIDER; FILIPPI, 2006.). 

Para esses autores,  

[...] o que vem sendo construído é um tipo de desconexão a partir da 
crescente commoditização da agricultura familiar, isto é, um 

desenvolvimento contínuo de processos e de reorganização do 
trabalho e do espaço, de acordo com os padrões da moderna ciência 
agrícola introduzidos mediante a difusão de modelos técnicos 
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promovidos pelas empresas globalizadas. Sem uma política de 
diversificação, os agricultores familiares se movem apenas a partir 
das oscilações do mercado (produção de frutas para a exportação), 
aumentando a competição, em um número cada vez mais reduzido 
de agricultores, elevando a dependência destes do mercado e 
acirrando ainda mais o caráter desigual do desenvolvimento. 

Corroboramos com Araújo (2009a, p. 2), quando afirma que o Estado 

Federal destaca-se como agente importante no desenho e implementação de 

políticas de desenvolvimento; todavia, os governos subnacionais são igualmente 

relevantes, no enfrentamento das desigualdades em nosso país, principalmente, 

quando o foco é a construção de uma “[...] política nacional de desenvolvimento 

regional (e não apenas uma política federal)”. Entretanto, reconhecemos que tais 

soluções são passiveis de amenizar as desigualdades, mas não podem extingui-las 

no âmbito do sistema capitalista. 

É evidente que houve um aumento da participação do Nordeste no PIB 

brasileiro, o que sinaliza certo dinamismo à região. Os dados entre 1995-2008, por 

exemplo, mostram que a região Nordeste ganhou maior participação, avanço que 

ficou concentrado em 0,9 pontos percentuais entre 1995-2002 e, 0,1 entre 2002 e 

2008, significativos se considerado a perda de participação do Sudeste64. (IBGE, 

2010). Estas mudanças que têm se processado no Nordeste e, em particular no 

estado do Rio Grande do Norte, têm se expressado no aumento de empregos 

formais e crescente número de assalariados. Tal realidade tem conduzido, inclusive, 

as recentes elaborações de autores como Araújo (2009) e Pochmann (2010). Cada 

um a seu modo, tem se voltado à certificação dos pontos considerados por estes, 

como avanços da política do governo Lula, principalmente no campo social, que teria 

atingido o Nordeste em particular, principalmente, quando da reprodução de uma 

possível “redução da desigualdade no país”.   

Araújo (2009b), por exemplo, tem enaltecido a opção estratégica da política 

econômica do país que teria beneficiado o Nordeste, quando associada a uma 

                                                             
64 A perda de participação do Sudeste se resume, no primeiro período (1995- 2002) de -2,4 
pontos percentuais e, no segundo, -0,7 pontos (2002-2008). Os dados também apresentam 
o bom desempenho das regiões Norte, (0,5 ponto percentual) e Centro-Oeste (0,4 ponto 
percentual) para primeiro período e, 0,4 pontos percentuais de ambos, para o segundo 
período. O Sul ganhou 0,7 pontos percentuais entre 1995-2002 e perdeu 0,3 entre 2002 e 
2008, em contrapartida. (IBGE, 2010). 
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política de transferência de renda. Principalmente, na opinião da autora, se 

considerado que esta região possui 28% da população do país, 50% de sua 

população ocupada percebendo um salário mínimo. O crescimento do salário 

mínimo real de 50% entre 2002 e 2008, permitiu dinamizar o mercado interno, 

destaca Araújo (2009b). Já o Pochmann (2010, p. 47-48), tem referenciado a 

valorização salarial em números quando afirma que cerca de 1 trilhão foram 

colocados nas mãos dos trabalhadores de salário base entre 2003 e 2010. Das 

diversas modalidades de políticas de transferência de renda à população, entre 2002 

e 2008, houve um adicional de R$ 170 bilhões. (POCHAMANN, 2010, p. 47-48).  

Apesar dos dados apresentados pelos autores sinalizarem certos avanços 

na economia do Nordeste, não se pode negligenciar o fato de que esta região, em 

se tratando do mercado de trabalho, ainda se destaca como a menos formalizada, 

em que apenas 30% das ocupações são classificadas como formais. Um número 

que se mantém baixo, apesar desta região ter sido apresentada como aquela que 

obteve maior avanço na proporção de ocupações formais do período considerado 

(aumento de 27,4%). De certo, as atividades informais no Nordeste têm garantido 

ocupação para considerável número de pessoas, no entanto, estas ocorrem sob o 

jugo de precárias condições de trabalho e de baixa remuneração que nos imprimem 

a reinvenção de formas pretéritas de ocupação e remuneração do trabalho, já 

relatadas por Marx em O’Capital (2009), a exemplo do trabalho por peça65. O 

capitalista acirra a concorrência entre os trabalhadores, os exclui dos direitos 

trabalhistas dando-lhes um tratamento de parceiro do capital. Promove mudanças no 

sentido de autonomia, o que, concomitantemente, propicia ganhos exorbitantes ao 

capital. Teixeira faz referência a peculiaridades dessa nova maneira de pagamento, 

utilizada pelo capital na atualidade, ao descrever: 

Diferentemente do salário por tempo, do salário negociado e 
estabelecido no contrato de trabalho, a receita dos trabalhadores 
‘vendedores de trabalho objetivado’, ao contrário, depende do 
quantum de mercadorias que eles fornecem às unidades finais de 
produção. O valor do seu dia de trabalho se mede pelo trabalho 

                                                             
65 Um exemplo que expressa essa realidade, foi apresentado pelo trabalho de Rodrigues 
(2010) nas Apls, voltadas à produção de jeans em Pernambuco. No estudo, o autor explicita 
as precárias condições de trabalho e as formas de remunerações reinventadas à moda do 
atual modo do capital se reproduzir, reintegrando a lógica e as formas de exploração, o 
salário por peça.  
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despendido, pelo número de unidades que produzem. Seu salário é, 
portanto, determinado por sua capacidade de produção por unidade 
de tempo (TEIXEIRA, 1995, p. 10).  

De igual modo, convém relembrarmos a crítica à propalada queda da 

desigualdade em nosso país. Na realidade, como mesmo já desenvolvemos nesse 

texto, o cálculo da desigualdade tem se restringido a bases equivocadas, quando se 

negligenciam os rendimentos do capital, portanto, como afirmar a redução desta no 

âmbito nacional? Por certo, a proteção da renda na base da pirâmide social 

brasileira, com aumento do salário mínimo e políticas de transferência de renda, 

previdenciárias e assistenciais, aliviou um pouco o quadro social degradante em 

nosso país. Não estamos aqui a desconsiderar esse fato, todavia, em nenhum 

momento nos é permitido afirmar que é possível sobreviver de um salário mínimo no 

Brasil, e dar garantias futuras aos trabalhadores e suas famílias. Afirmar isso seria 

um tanto pretensioso e enganoso.  

Na verdade, entre os políticos, a realidade propalada de queda da “pobreza 

e da desigualdade” tem consagrado o discurso acerca das benesses da inserção da 

massa populacional no mercado de consumo. Faz-se suficiente, aqui, evidenciar as 

propagandas do governo federal que expõem a lógica do consumo, em 

demonstrações numéricas do aumento da compra de bens como: fogão (98,5%66), 

geladeira (93,9%), máquina de lavar roupas (44,8%), celulares, dentre outros 

(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2010). É notória a afirmativa de que o consumo se 

relaciona à renda; também não desconsideramos que a posse de determinados 

bens garante certa comodidade, daí o desejo de possuí-los. Queremos apenas 

ressaltar o uso ideológico do consumo e do consumismo para legitimar políticas e 

estratégias governamentais e conformar segmentos da classe trabalhadora. No 

Brasil, o estímulo ao consumo foi notório, e o resultado deste se deu pelo aumento 

da demanda de determinados bens de consumo e/ou duráveis, o que propicia à 

economia a dinâmica requerida, e ao capital a acumulação necessária, sem 

entraves em curto prazo, considerando aqui sua natureza intrínseca.  

                                                             
66 Percentual de domicílios com cada característica no total de domicílios particulares 
permanentes (%). (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2010).  
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A estratégia do capital, materializada pelo Estado, diante dos processos 

reestruturantes foi intensificada com base em uma ideologia pautada no apoio ao 

desenvolvimento local, alternativa considerada, em tese, capaz de fomentar o 

desenvolvimento social e econômico das regiões. De acordo com esta lógica, ao 

trabalhador combina duas alternativas: tornar-se patrão de si mesmo, ou procurar 

qualificação para melhorar sua empregabilidade, o que não significava garantia de 

ocupação, apenas mais um elemento de enfrentamento da crescente concorrência 

por postos de trabalho. Isso porque o desemprego não mais se limita aos indivíduos 

com baixa escolaridade67; inúmeras estatísticas atestam que o perfil do desemprego 

também se modifica ao longo dos anos.  

Nesse sentido, cidades têm se revelado lócus por excelência dessas 

transformações. Principalmente, como afirma Araújo (2000), considerando-se que a 

fase de desconcentração no Brasil tem se mostrado modesta, gerando uma 

tendência de concentração espacial do dinamismo econômico em algumas sub-

regiões (focos dinâmicos). Para a autora, a repetição de concentração espacial, que 

reflete diretamente o acirramento de desigualdades regionais, se dá num contexto 

mais complexo (década de 1990). Isso porque a inserção do país e das regiões na 

economia mundial implica envolvimento numa maior competição; o Estado 

apresenta ainda maior debilidade para definir e implementar estratégias que possam 

rebater os custos sociais oriundos da maior desigualdade regional. Ademais, não se 

desconsidera o fato de que o Brasil é uma “[...] federação em crise, como têm 

ressaltados vários estudos recentes da FUNDAP” (AFFONSO; SILVA apud, 

ARAÚJO, 2000, p. 127). 

No caso do Nordeste, cita Pontes (2006, p. 334), as “[...] cidades médias68 

passaram por significativas reformulações nos seus papéis”. A dinâmica foi alterada 

                                                             
67 Entre 1992-2002, por exemplo, o aumento da escolaridade mostrou-se insuficiente para 

impedir o desemprego. Neste período, “[...] para os indivíduos com catorze anos de estudo, 
por exemplo, a variação do desemprego foi de 76,9% - uma diferença três vezes maior que 
a verificada para aqueles que têm três anos de estudo” (POCHMANN, 2006, p. 66). 

68 Para Pontes, a cidade média destaca-se como: “[...] um centro urbano com condições de 
atuar como suporte às atividades econômicas de sua hinterlância, bem como atualmente ela 
pode manter relações com o mundo globalizado, constituindo com este uma nova rede 
geográfica superposta à que regularmente mantém com suas esferas de influência. Esta 
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na medida em que, “[...] as cidades médias do Nordeste também têm maior 

crescimento do que as cidades grandes, as metrópoles de menor porte continuam 

crescendo em níveis superiores àqueles das grandes metrópoles”, como afirma 

Araújo (2008, p. 3). Natal tem crescido mais que Recife e Salvador, por exemplo. 

Nesse sentido, há uma necessidade clara de uma política para essas cidades 

“médias” e para as metrópoles de menores portes. Principalmente, se consideradas 

as transformações ocorridas no modo de produção capitalista nas últimas décadas, 

as quais tiveram implicações significativas na estrutural do território, sobretudo, nos 

estados do Nordeste.  

Com efeito, as mudanças no cenário brasileiro, com a invasão da 

flexibilização no “mundo do trabalho”, reconfigurando as condições e relações de 

trabalho anteriormente estabelecidas, refletiram sobremaneira no (des) 

assalariamento de parcela considerável da População Economicamente Ativa, e o 

desemprego. Constituíram estas, no fulcro propulsionou do aumento do exército de 

sobrantes para o capital, na ampliação significativa da superpopulação relativa. 

Notoriamente a expansão dos serviços, setor inscrito na esfera de reprodução do 

capital, constituiu importante papel na absorção da mão de obra, mas este tem, 

enfim, um limite, quando não pode absorver por completo. As informações 

apresentadas, embora não revelam a totalidade das reais implicações desse 

momento para a classe trabalhadora, evidenciam quão precárias têm sido as 

relações e condições de trabalho em nosso país, denunciando a problemática das 

ocupações no território brasileiro. Faz, igualmente, surgir certo desencanto e 

descrédito no meio acadêmico quanto à possibilidade de o Brasil voltar a gerar 

condições mais favoráveis ao seu mercado de trabalho e à vida de sua população, 

em particular, de variados segmentos da classe trabalhadora. 

Nesse sentido, poderemos afirmar que a “reforma” no papel e nas estruturas 

do Estado foi geradora de desemprego, em um contexto de reestruturação 

produtiva, o qual permite estratégias que envolvem programas de demissão 

voluntária, a instituição de organizações sociais e de agências executivas. As 

                                                                                                                                                                                              
segunda rede à que nos reportamos, diz respeito ao sistema de relações realizadas sob o 
território com áreas rurais ou outras cidades próximas ou mais ainda distantes sobre as 
quais ela exerce uma condição de comando”. (2006, p. 334). 
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relações trabalhistas modificam sua natureza, a estabilidade perde espaço em 

beneficio das formas flexíveis de contrato (BERHING, 2008). Essas mudanças 

resultam em aumento na demanda por serviços sociais em um contexto, no qual o 

paradigma econômico neoliberal insiste no corte de gastos, na regressão de direitos 

sociais, na focalização das politicas sociais.  

A perda ou restrições dos direitos constitucionais que foi justificada em nome 

do equilíbrio fiscal, está na concepção de Berhing (2008) integrada à 

macroeconomia do Plano Real, que impôs constantemente uma lógica de gestão 

dos recursos. O objetivo inicial foi claro: destinar o máximo de recursos para 

investimentos do Estado, bem como e, principalmente, para pagar os encargos 

financeiros da União, manter com isso, firme os compromissos assumidos com o 

Fundo Monetário Internacional – FMI. Paradoxalmente, quando nossa Constituição69 

apontava, inicialmente, para uma perspectiva de ampliação e universalização de 

direitos, o processo de ajuste estrutural e de contrarreforma do Estado restringe as 

possibilidades de materialização de direitos. O agravante disso tudo: estas mesmas 

políticas existentes serviram de alvo a inúmeras críticas, de ataque ao Estado, e a 

forma intervencionista deste. Ademais, no contexto neoliberal na qual esboçamos 

nossa análise, não poderemos afirmar que estas tenham sido conduzidas de forma 

autônoma, o que se configura na subordinação das políticas sociais à reorientação 

macroeconômica. 

Analisando o contexto mais recente – início do século – Filgueiras e 

Gonçalves (2007, p. 161) relatam e destacam que a junção das políticas econômicas 

ortodoxas para propiciar crescentes superávits primários, com políticas de combate 

à pobreza, implicou a redução das já limitadas políticas universais. Poderemos 

considerar a Desvinculação das Receitas da União70, como exemplo desse 

                                                             
69 Nesta, a seguridade passou a ser composta pela previdência social, assistência social e 
Sistema Único de Saúde.  
70 A partir de 1994, os governos começaram a desvincular 20% do total de impostos e 
contribuições federais conforme as suas conveniências políticas. Preferencialmente, estes 
recursos foram revertidos para o pagamento de juros da dívida pública. Segundo estudo do 
Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal – UNAFISCO, citado por Filgueiras e 
Gonçalves (2007, p. 159), “os recursos desviados, via mecanismo da DRU, corresponderam 
a 18% do total arrecadado da CPMF no período 1997-2006. Segundo Pochmann (2010, p. 
34), esta desvinculação tem representado quase dois terços do superávit primário. 
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movimento contraditório, uma vez que a resguarda de 20% das receitas 

governamentais constitui importante fator para os elevados superávits primários. 

Além de cobrir os serviços da dívida, estes recursos servem também, de acordo com 

Boschetti e Salvador (apud BOSCHETTI, 2009, p. 335), “[...] para cobrir 

aposentadorias do poder público, investimentos em infraestrutura dos Estados e 

vale-transporte e auxílio alimentação de servidores públicos”. Trata-se de um 

verdadeiro ataque aos direitos previstos constitucionalmente, não sendo os mesmos 

reconhecidos, universalizados. Como destaca a autora, 

Diversas contrarreformas, como a da previdência de 1998, 2002 e 
2003, sendo as primeiras no Governo Fernando Henrique Cardoso e 
outra no Governo Lula, restringiram direitos, reforçaram a lógica do 
seguro, reduziram valor de benefícios, abriram caminho para a 
privatização e para a expansão dos planos privados, para os fundos 
de pensão, ampliaram o tempo de trabalho e contribuição para 
obterem a aposentadoria (BOSCHETT; SALVADOR, apud 
BOSCHETT, 2009, p. 333). 

Em relação ao sistema previdenciário, Pochmann (2010) chama a atenção 

para os crescentes problemas de financiamento dos custos dos beneficiários 

atendidos e para as consequências significativas do crescimento das aposentadorias 

decorrentes do envelhecimento da população e da admissão de novos beneficiários 

sem prévia contribuição. Estes resultados sintetizam o desaparelhamento do setor 

público, da burocratização e fragmentação dos recursos públicos. Acrescente-se a 

isso, a compressão sobre o mercado de trabalho, haja vista a contenção dos valores 

dos benefícios sociais71. 

Além da PEA ingressante anualmente, o mercado sofre pressão por parte 

daqueles que continuavam inseridos em ocupações, com fins de complementação 

de suas rendas, em virtude dos baixos rendimentos da aposentadoria, estas que na 

maioria das vezes, são precárias. Dessa forma, a concentração maciça de 

trabalhadores tem pressionado o mercado de trabalho por vagas, no contexto de 

                                                             
71 Segundo dados apresentados por Pochmann (2010, p.31): “[...] em 2007, que cerca de um 

terço dos aposentados e pensionistas mantinham-se ainda ativos no interior do mercado de 
trabalho, enquanto o país possuía quase 8 milhões de trabalhadores desempregados. 
(POCHAMNN, 2010, p. 31). 
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uma economia já comprometida com a destruição de ocupações, herança da década 

de 1990. Adicione-se a isso, o surgimento de outras formas de ocupação, muitas 

das quais não regulamentadas. Todo esse movimento tem afetado negativamente o 

ambiente social como um todo e pressionado o sistema de proteção social. 

Ademais, as transformações internas no âmbito do mercado de trabalho, 

também refletem os movimentos macro de nossa economia, os quais se encontram 

inter-relacionados. Na divisão internacional do trabalho, o papel desempenhado pelo 

Brasil tem sido caracterizado por muitos autores, como uma reinserção, cuja 

especialização produtiva tem se dado de forma retrógrada. Para Filgueiras e 

Gonçalves (2007), esse processo configura por um lado, a “reprimarização” de 

nossa economia, papel segundo o autor, protagonizado pelo agronegócio e pelas 

indústrias de baixo valor agregado, sob novas bases tecnológicas. Por outro lado, 

representa o fortalecimento de alguns segmentos industriais próprios da Segunda 

Revolução Industrial, “[...] muitos desses últimos segmentos serão integrados em 

redes transnacionais” (2007, p. 90).  

A análise de Gonçalves fornece-nos informações importantes no 

entendimento da posição ocupada pelo Brasil no contexto da economia internacional 

e as particularidades do padrão de acumulação interno. No entanto, não 

reproduzimos aqui a tese de “reprimarização” defendida pelo autor. Corroboramos 

com Magalhães, quando ele afirma que:  

[...] confirmar ou não a tese de Gonçalves seria, meio século depois, 
cair na mesma armadilha em que a CEPAL caíra, qual seja, apontar 
a natureza dos produtos envolvidos nas trocas internacionais como 
determinantes de nossa dependência. Não o são. (MAGALHÃES72, 
2010, p. 19) 

                                                             
72 Ao analisar a evolução das exportações brasileiras entre 1995 e 2006 e, todo o constructo 

que a envolve, Magalhães revela que esta excede a lógica do domínio dos produtos 
primários agregados, quando tem se alargado em um movimento complexo marcado pela 
entrega de reservas nacionais, do uso das fronteiras brasileiras por empresas estrangeiras 

como plataforma exportadoras e da exportação de bens indispensáveis à reprodução da 
força de trabalho nos ditos países centrais. Sem dúvidas, se desenvolveu “[...] conforme os 
supostos teóricos e metodológicos da dependência”. (MAGALHÃES, 2010, p.18). Supostos 
estes que vários autores aqui já trabalhados, a exemplo de Marini (2008), Furtado (2000), 
Fernandes (1975, 1976) apontavam cada um, a seu modo, demonstrando o sentido 
estrutural da dependência brasileira. 
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Nascimento, Cardozo e Cunha (2009) contribuem com o debate, 

argumentando que a discussão de “reprimarização da economia” não perdeu o seu 

sentido, apenas está fora do lugar. Para os autores, “[...] o lugar do referido debate 

repousa na análise do conjunto da conta corrente do balanço de pagamentos e não 

somente na pauta de exportação”. Esta compreensão é pertinente para se enxergar 

que o Brasil ainda não foi capaz de abolir sua dependência de saldos comerciais 

originados pelas commodities primárias e, que as mudanças dos últimos anos, 

conduziram não a uma “reprimarização”, mas a um aprofundamento de sua 

dependência. (NASCIMENTO, CARDOZO E CUNHA, p. 2009, p. 20).  

Na atualidade o crescimento brasileiro é sustentado pela expressiva 

exportação de commodities agropecuária, hoje maior exportador de carne bovina e 

de minério de ferro, graças às fortes importações chinesas73. Provavelmente, a forte 

expansão dessa prática na época presente é o que tenha contribuído para alimentar 

o discurso de “reprimarização”. No entanto, nosso entendimento revela ser esta a 

reprodução da vocação brasileira, que evidencia a dependência estrutural desse tipo 

de produção. Dependência esta que não pode ser percebida no âmbito apenas do 

processo de trocas de mercadorias no comércio internacional, outros elementos, 

determinações que se inscrevem no mesmo plano de acumulação merecem ser 

consideradas, como mesmo nos sugerem Magalhães (2010), Nascimento, Cardozo 

e Cunha (2009). 

Ao referenciarmos essa posição assumida pelo Brasil, pretendemos 

demonstrar essencialmente que a arquitetura da economia mundial não apresenta 

caráter inovador, no que se refere ao circuito produtivo como um todo, mas promove 

a reprodução da própria dependência. Reprodução esta tão bem referenciada nas 

obras de Marini ([1973] 2008), quando o autor nos alerta sobre a expansão da 

acumulação capitalista pela via da reprodução da própria dependência dos países 

periféricos. Portanto, trata-se de uma reprodução dependente, considerando as 

relações de classes e a natureza das relações de produção.  

                                                                                                                                                                                              
 
73 A constatação do afirmado acima se reproduz no fato de que “[...] com o simples 
arrefecimento do crescimento chinês, que de 10% ao ano regrediu para 8%, a queda das 
exportações brasileiras já provocou uma forte retração do PIB agropecuário”, cita Oliveira . 
(2010b, 373). 
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Enfim, as características aqui sintetizadas, apresentam peculiaridades sob 

as quais o capitalismo vem se desenvolvendo no Brasil. Elas evidenciam o modo 

como o capital se apropria inclusive de formas antigas e tidas, hoje, como 

alternativas para se reproduzir, impulsionando forçosamente o trabalhador a 

ocupações precárias, que evidenciam a espoliação desses trabalhadores e de 

recursos naturais promovidos no âmbito do atual padrão de acumulação.  

No cerne desses processos, ganha cada vez mais realce as atividades 

informais presentes tanto no âmbito da produção como da circulação de 

mercadorias, mesmo se considerado, na atualidade, um quadro favorável de 

crescimento das ocupações formais em nosso país, que constituem um novo 

movimento no âmbito do mercado de trabalho brasileiro. Vejamos um pouco a 

reconfiguração das ocupações no Brasil e como estas se relacionam com a 

informalidade. 

 

3.2 MERCADO DE TRABALHO NO BRASIL E NO NORDESTE: A 

RECONFIGURAÇÃO DAS OCUPAÇÕES E A INFORMALIDADE EM RELAÇÃO 

COMBINADA 

 

No início do século XXI, a condução político-ideológica do Brasil está sendo 

analisada por pesquisadores e especialistas da realidade brasileira como estratégia 

reveladora de um “novo-desenvolvimentismo”. Não é difícil entender essas análises, 

tendo em vista que a política do governo Lula foi traçada visando ações que 

aliassem crescimento econômico e desenvolvimento social. Na sua agenda está 

explicita a tentativa de restabelecer as bases salariais, ampliar e formalizar o 

emprego, combater a pobreza, dentre outras. Para Mota (2010, p. 19), poder-se-ia 

defender esse projeto, pelo menos em tese, já que seus aspectos, na aparência, 

“rechaçam medidas neoliberais”.  
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Reconhecemos o atual momento rico de determinações, também de difícil 

apreensão, por se tratar de um contexto com mudanças recentes, balizado por 

movimentos contraditórios. Nesse sentido, concordamos com a afirmativa de Mota 

(2010, p. 20) para quem estamos diante de um palco de conciliação de iniciativas 

aparentemente contrárias: “[...] as diretrizes do receituário liberal e a pauta 

desenvolvimentista”.  

Neste início do século, as ações voltadas para o mercado de trabalho 

brasileiro – ponto específico de análise dessa seção – buscam dar formas a um 

movimento diverso daquele vivenciado na última década do século passado, cuja 

característica mais evidente era a própria crise do emprego, com altos índices de 

desemprego e baixa qualidade das ocupações.  

Convém ressaltar que apresentar esse novo movimento, apenas nos 

permitirá caracterizar o comportamento desse mercado, a tendência apresentada 

pelos dados estatísticos que apresentaremos, não sendo possível apreender em 

termos quantitativos, por exemplo, a totalidade da formalização ou informalidade no 

espaço como um todo. Mas, intentamos dar curso à complexa análise demandada 

pelo atual momento histórico, pelas transformações mais recentes. É importante 

essa apresentação para nos inquirirmos as determinações postas, numa tentativa de 

demonstrar o que é velho e o que é novo neste cenário mais recente. Com efeito, o 

quadro mudou, a realidade não está inerte mesmo que os efeitos destas mudanças 

tenham revelado “consenso” e não perspectivas de superação da ordem. 

Já em 1999, com a desvalorização cambial, o mercado de trabalho brasileiro 

vivenciava novo quadro. Há, a partir de então, uma interrupção na trajetória de 

queda na geração de empregos formais, paralisando um pouco, as teses 

persistentes de inempregabilidade empreendida no âmbito da literatura sobre o tema 

nesse período. A ampliação da oferta de novos postos de trabalho deveu-se tanto ao 

aumento do preço do dólar, como à positiva expansão do saldo comercial, que 

embora tenha sido seguido por baixa expansão da produção nacional, permitiu a 

recuperação do nível geral de emprego. É importante frisar que, nesse período, 
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[...] a política macroeconômica continuou com a prioridade de manter 
baixa a inflação; e o poder público manteve a passividade, sem agir 
para melhorar a qualidade da inserção do país na globalização. A 
inflação e o crescimento do produto foram contidos, mas melhoraram 
bastante os resultados do balanço de comércio, com as exportações 
crescendo mais fortemente e as importações ampliando-se mais 
suavemente que na década de 1990. (BALTAR; KREIN; MORETTO, 
2006, p.2006, p. 5). 

Pochmann (2008, p. 72), por sua vez, faz referência ao desempenho do 

setor industrial e ao setor terciário, como protagonistas do desempenho e da 

expansão do segmento organizado74 do mercado de trabalho no Brasil, a partir 

desse período. O setor terciário, embora não tenha registrado o desempenho de 

períodos anteriores, quando respondia pela quase totalidade dos postos urbanos 

gerados, ainda responde por duas, de três vagas abertas no setor organizado 

urbano, indica o autor. Todavia, cabe ressaltar que a ampliação do emprego ocorre 

em maior nível nos serviços domésticos remunerados, nos trabalhadores por conta 

própria e no grupo de empregadores não agrícolas; estes últimos, decorrentes da 

proliferação de pequenas e médias empresas, como explicam Baltar, Krein e 

Moretto (2006). 

Após uma década de decréscimo do emprego com carteira assinada, 

verificamos a ampliação quantitativa dos postos de trabalho formais. Assim, a taxa 

de ocupação75 passa de 51,5%, em 1999, para 52,8% em 2002, atingindo 53,6% em 

2004 (BALTAR, KREIN, MORETTO, 2006, p. 106). Em 2008 e 2009, esta atinge 

57,5% e 56,9% respectivamente, nível de ocupação significativo para o período, cuja 

ocupação por sexo, ainda se concentra entre os homens, com 57,4 dos ocupados 

pertencendo ao sexo masculino, em 2009 (IBGE/PNAD, 2009). Nesse sentido, a 

taxa de desemprego segue uma tendência de queda, mais expressivamente após 

2006, quando cai de 9,4%, em 2005 para 8,5%, em 2006, sequenciada em 2007, por 

8,3%, e em 2008 (7,2%), mesmo que esta ganhe novo fôlego, em 2009 (8,4%), 

conforme gráfico abaixo.  

 

                                                             
74 Pochmann (2002, p.65) compreende como segmento organizado, “os postos de trabalho 
mais homogêneos, gerados por empresas tipicamente capitalistas, fundamentalmente os 
empregos regulares assalariados".  
75 Relação entre o número de pessoas ocupadas e a população em idade ativa. 



126 
 
 

GRÁFICO 03 – TAXA DE DESEMPREGO (população desocupada/PEA em %) 

 

FONTE: Síntese dos Indicadores. IBGE/PNAD, 2009. [Elaboração própria]. 

Em 2010, a taxa volta a cair, fechando em 6,7%, segundo a Pesquisa 

Mensal de Emprego/IBGE. (2011). Sair da casa dos 9% foi significativo, mas essas 

pequenas oscilações, além de outros elementos, têm influência no quadro geral do 

mercado de trabalho, como por exemplo, o crescimento da PEA que pressiona 

constantemente o mercado por vagas e a própria qualidade das ocupações. 

Logicamente, se contrastarmos o Brasil de 1990 com o de 2010, é perfeitamente 

possível visualizar a existência de uma nova dinâmica, em que “[...] a economia 

nacional transitou da queda acumulada de mais de 1 milhão de empregos formais, 

para o desempenho do mercado de trabalho extremamente dinâmico, com a 

geração de quase 6% do total de 45 milhões[...]” (POCHMANN, 2010, p. 42). No 

entanto, devemos ponderar: o aumento da formalização do trabalho não promoveu 

grandes alterações na estrutura ocupacional brasileira. Principalmente, 

considerando as possíveis oscilações existentes, com o aumento do desemprego, 

em 2009, associado a dois fatores: o aumento de pessoas à procura de emprego e a 

redução da capacidade de geração de emprego, expressa pelo menor crescimento 

da população ocupada, mesmo com sinais de crescimento no ano seguinte.  

Ademais, não podemos esquecer que o nosso país carrega uma herança de 

um mercado de trabalho estruturado sem “romper com as características de uma 

0

2

4

6

8

10

1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

6,5 6,2 6,1 
 7,0  

7,8 

9,0 
9,6 9,3 9,1 

9,7 
9,0 9,4 

8,5 8,2 
7,2 

8,4 

TAXA DE DESEMPREGO



127 
 
 

economia de baixos salários, com trabalho informal e elevada rotatividade do 

emprego” (POCHMANN, 2008, p. 200). Tal afirmação se sustenta na análise do 

peso que ainda comportam as ocupações informais em nosso país; apesar da 

propalada queda da informalidade nos dias atuais, ainda se verifica que pouco mais 

de 50% da PEA encontra-se em ocupações informais. Ademais, a existência hoje 

dessas ocupações é fruto de uma tendência de o capital fazer uso de novas formas 

de trabalho, associadas às já existentes, que têm por fim, disfarçar a lógica de 

exploração operante a partir da denominada acumulação flexível.  

No nível mesmo da grande mídia já se evidencia o desafio da economia 

brasileira frente à criação de postos de trabalho que permitam absorver a PEA 

ingressante. Reportagem do jornal Estadão (09 de novembro de 2010), noticia: “A 

economia brasileira terá de criar a cada ano pelo menos 1,5 milhão de empregos 

extras até 2020 apenas para absorver a mão de obra que se tornará população 

economicamente ativa do País”. Na concepção de Pochmann (2010, p. 43), há um 

esforço em vencer esse saldo existente, quando somente no período de 2008-2010, 

no governo Lula, ocorreu a geração de 7,5 milhões de novas ocupações. Ainda 

segundo a reportagem do Estadão, no total dos países que compõem o G-20, o 

desafio é criar 21 milhões de postos de trabalho formais, por ano, para conter o 

desemprego no interior de suas economias. “Se todas as 192 economias forem 

consideradas, o mundo terá de criar 440 milhões de empregos em dez anos, tarefa 

que a OIT admite ser o maior desafio da década para os políticos” (OIT apud 

ESTADÃO, 2010). 

Na atualidade, no que concerne ao mercado de trabalho, as ações 

governamentais se voltam a alimentar a expansão dos trabalhos por conta própria e 

pequenos negócios, quando propõem e subsidiam a reprodução dessas atividades. 

A criação do programa Microempreendedor individual76, constitui exemplo claro. 

                                                             
76 “O Empreendedor Individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza 
como pequeno empresário. Para ser um empreendedor individual, é necessário faturar no 
máximo até R$ 36.000,00 por ano, não ter participação em outra empresa como sócio ou 
titular e ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou o piso da categoria”. 
(SEBRAE, 2011). Portal do empreendedor: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio (2011). A figura do MEI – Microempreendedor Individual foi criada pela Lei 
Complementar Federal nº 128, de 19/12/2008, que alterou a Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
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Segundo o SEBRAE (2011), existiam no Brasil até fevereiro de 2011, 925.346 

empreendedores informais, com aproximadamente 24% desse total, situados na 

região Nordeste. Esta região perde apenas para o Sudeste, que tem comportado 

pouco mais de 45% do total. A concentração desses indivíduos nestas regiões pode 

ser problematizada considerando as características estruturais que elas apresentam. 

Mesmo que distintas e com particularidades decorrentes de seu desenvolvimento 

histórico, seus atributos têm determinado ocupações por demais precárias. O 

Sudeste por ter diminuído o grau de formalização nos últimos anos, sendo 

responsável por comportar massa significativa de desempregados e de indivíduos 

em ocupações precárias. Um conglomerado populacional excedente expressivo, 

acumulado durante décadas, proporcionalmente maior, desde o surto 

industrializante vivenciado pelo país. O Nordeste, por ser considerada a região mais 

pobre de nosso país, com menores índices de industrialização.  

O programa governamental destina-se a inúmeras categorias e negócios de 

baixo valor agregado, a exemplo dos camelôs, ambulantes, engraxates, etc. no 

discurso oficial, estes deixam de desenvolver uma atividade em extinção, e passam 

a ter uma ocupação, agora reconhecida. Apesar do acesso a alguns direitos, como 

contrapartida da contribuição previdenciária, as condições de trabalho não são 

alteradas, muitas destas atividades cumprem ainda a função de extensão da fábrica, 

se reproduzindo precariamente.  

Esses questionamentos se fazem pertinentes considerando a 

heterogeneidade ocupacional, característica permanente de nosso mercado de 

trabalho, cuja especialidade é ainda ocupar significativa parcela da população na 

condição de trabalhador “por conta própria” e sem carteira assinada, configurando a 

reprodução constante da informalidade no mercado de trabalho brasileiro.  

Analisando os dados apresentados pelo IPEA (2011, p. 5), constatamos o 

aumento de postos formais no período considerado. Estes passaram de 28,5 

milhões em 2001 para 41 milhões em 2009. Analistas do instituto têm atribuído tal 

aumento ao crescimento dos empregados com carteira assinada que ascendeu 

                                                                                                                                                                                              
Porte, estipulando a criação do Microempreendedor Individual a partir de 1º de julho de 
2009. (Portal do empreendedor: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 2011). 
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46%, seguido dos funcionários públicos77, com crescimento de 38%, bem como dos 

trabalhadores domésticos que foram acrescidos em 30%. No gráfico abaixo 

poderemos observar a evolução do número de trabalhadores no Brasil no período 

entre 2001 e 2009. 

GRÁFICO 04 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE TRABALHADORES. BRASIL, 2001 
A 2009 (em milhões). 

 

FONTE: IPEA, 2011. 

Segundo o IPEA (2011, p. 7), o processo de formalização tem ocorrido muito 

mais como resultado dos favoráveis saldos de postos de trabalho com carteira 

assinada e de funcionários públicos, do que mesmo, com a redução das ocupações 

denominadas informais. Aliás, somente a partir de 2006, observa-se uma queda dos 

postos informais, da ordem de 250 mil, nos moldes estatísticos considerados78. No 

                                                             
77 Nesse ponto em específico, faz-se importante enfatizar a descrição de Pochmann (2010, 
p. 45) para o qual a recomposição da remuneração e do emprego do funcionalismo público 
– de 486 mil servidores do Governo Federal, em 2002, para 545 mil, em 2009 – 
especialmente na educação, ao responder por 50,3% dos novos ingressantes no setor 
público federal, e na Justiça e Advocacia da União (um quarto dos novos empregos), não 
alterou o peso relativo da despesa de pessoal no PIB, que em 2002 era de 4,9% e manteve 
o índice em 2009. 
78 É importante ressaltar que o estudo do IPEA parte da análise dos dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) em que: “entende-se por trabalhadores 
formalizados aqueles que apresentam vínculo evidente de contrato de trabalho, ou seja, os 
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entanto, apesar ter sido registrada tendência de queda nas ocupações informais, 

estas, em 2009, ainda respondem pela ocupação de 51,5% da PEA. No nosso 

entendimento, a posição assumida pelos postos informais, diante do aumento da 

ocupação formal, pode ser explicada da seguinte maneira: a quantidade de postos 

formais gerados se deu em número insuficiente para absorver toda a PEA existente. 

Também não representa regra no âmbito do mercado de trabalho que a oferta de 

postos formais repercuta na queda dos informais nas mesmas proporções. Um 

segundo ponto seria, aqui, a reafirmação de que determinadas modalidades de 

trabalho informal pela flexibilidade que carrega, demonstrando ser alternativa 

adequada à reprodução do capital, não tendem a desaparecer, mas se reproduzirem 

em setores importantes para a acumulação capitalista.  

Quando analisamos o total de formalizados por região, notamos que o 

Sudeste apresenta nível menos significativo de aumento na proporção dos postos 

formais (aumento de apenas 14%), se comparado às demais regiões. Apesar desta 

região, em 2009, ainda apresentar número de formalizados superior a 50% dos 

ocupados (IPEA, 2011, 7-8). Cf. gráfico abaixo: 

GRÁFICO 05 – PROPORÇÃO DE TRABALHADORES FORMALIZADOS EM 
CADA REGIÃO* DO BRASIL 2001 – 2009. 

 

FONTE: IPEA, 2011. 

                                                                                                                                                                                              
funcionários públicos estatutários, militares e trabalhadores com carteira assinada; entende-
se por trabalhadores não-formalizados os sem evidência direta de contrato ainda que este 

possa ser verificado, como no caso da prestação de serviços. (IPEA, 2011, p. 2-3) 
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Nesse ponto, as regiões Norte e Nordeste se destacam por apresentarem 

maior aumento na proporção de postos formais, acréscimo de 27,4% e 24,6%, 

respectivamente (IPEA, 2011, p. 7-8). No Nordeste, mesmo sendo observado esse 

aumento de formalizações, continua sendo a região menos formalizada como já 

sinalizado anteriormente. Chahad, ao analisar o grau de informalidade para o 

período de 1992-2005, demonstra um início de queda, mesmo que de forma 

incipiente. Chama ainda atenção o autor, ao fato de que, essa queda se deu com 

mais propriedade nas regiões não metropolitanas, por menores que estas sejam. 

Isso se efetivou, segundo o autor, graças à expansão do mercado formal, nas 

referidas regiões. Expansão oriunda do “estímulo fiscal, ou de crédito, ou mesmo 

menor custo unitário da mão de obra”. Ou ainda, “decorrente de um ambiente mais 

favorável para as negociações coletivas entre patrões e sindicatos”, o que não 

ocorreu nas metrópoles. (CHAHAD, 2006, p. 49). 

O aumento de formalizações no Nordeste se associa, principalmente, aos 

movimentos decorrentes da reestruturação capitalista, com o capital fragmentando-

se para reproduzir-se em territórios diversificados, como já destacamos em tópico 

anterior. Citamos, aqui, o Complexo Industrial de Suape, em Pernambuco. Somente 

o Estaleiro Atlântico Sul abriu uma quantidade de vagas para cidades como Ipojuca, 

em Pernambuco, equivalente a 15% da população local, considerando que, hoje, a 

cidade tem 70 mil habitantes, segundo o Censo de 2010. Soma-se a esta, a refinaria 

instalada no município de Abreu e Lima, ambas responsáveis pela geração de cerca 

de 20 mil empregos locais. (TRABALHO, 2010, p. 14). E mais, segundo a assessora 

da prefeitura de Ipojuca: 

[...] em 2000 o Complexo tinha mais de 70 empresas, sendo que 30 
estavam no território de Ipojuca e as demais em Cabo de Santo 
Agostinho. ‘Dessas empresas que estavam em Ipojuca, desenhamos 
as cadeias produtivas para entender o que acontecia com o 
município e identificamos algo em torno de dez mil postos de 
trabalho oferecidos, onde encontramos em torno de 500 ipojucanos’. 
(TRABALHO, 2010, p. 14). 

 

A instalação do Complexo Suape, em Pernambuco, relatado aqui, no âmbito 

da expansão da ocupação, representa a lógica empreendida pelo capital em solo 



132 
 
 

brasileiro, expressa pela concentração de focos de dinamismo, já que não se pode 

visualizar essa realidade de expansão das ocupações no todo da região Nordeste. 

Muitas outras cidades são relegadas à extrema pobreza, à dependência de recursos 

diretos do Governo Federal.  

A análise dos dados já apresentados até o presente momento, já nos 

permite afirmar ser ainda a região Nordeste, o nicho da informalidade. A constatação 

está no fato de que ainda é expressivo o número de desocupados desta região; em 

2009, os índices eram superiores à média nacional (8,4%). Nesse sentido, ganham 

destaque: Pernambuco (12,1%); Sergipe (11,4%); Alagoas (10,0%); Rio Grande do 

Norte (9,9%) e Bahia (9,3%). (IBGE/PNAD, 2009). No Rio Grande Norte, em 

específico, o número de desocupados, se associa ao baixo saldo (diferença entre 

admissões e demissões) de empregos formais acumulados durante todo o ano de 

2009, o pior dos últimos cinco anos, afirma o SEBRAE (2011b), embasado nos 

dados do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE/CAGED. Dados estes de janeiro 

a setembro deste ano, cujos desligamentos se mostram superiores às admissões, 

no quantum de 423 postos de trabalho.  

Os dados apresentados revelam a degradante situação de pauperismo e 

mesmo miséria de segmentos da classe trabalhadora presentes na região Nordeste. 

Fazem parte de uma realidade sociohistórica complexa e díspare.  No semiárido 

nordestino, a crise do algodão, por exemplo, agravou a difícil situação da população 

que habitava os espaços dominados pelo complexo pecuário/agrícola. Os 

investimentos realizados nesta região pelo Estado e pelo capital têm contribuído 

para tornar mais complexa e grave a questão fundiária, herança perversa de nossa 

história, como descreve Araújo (2000). Para o estado do Rio Grande do Norte, a 

produção de algodão tem referência histórica, principalmente, porque no início do 

século XX, esta foi acionada pela economia brasileira, para fomentar a participação 

no processo de integração do mercado nacional. Sua derrocada acentuada nos anos 

1980 revelou a dependência de determinadas localidades fundamentalmente ligadas 

a tal produção, com a situação socioeconômica agravada, especialmente, dada a 

inexistência de outras culturas agrícolas ou de áreas de industrialização. Isso 

decorre, principalmente, da não priorização destes espaços pelo capital produtivo 

com fins de reprodução. Assim, estes não recebem a atenção devida por parte do 
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Estado, ou quando esta ocorre se materializa em ações de cunho assistencialistas, 

imediatistas. É comum, portanto, que os trabalhadores destas áreas, imersas em um 

conflito de classes, se tornem alvo de dominação política, por intermédio do 

consentimento. Explica-nos Oliveira que: 

[...] o consentimento sempre foi o produto de um conflito de classes 
em que os dominantes, ao elaborarem sua ideologia, que se 
converte na ideologia dominante, trabalham a construção das 
classes dominadas a sua imagem e semelhança. (2010a, p. 26). 

Na atual conjuntura, o espaço geográfico ganha particularidade inequívoca, 

quando permite o espraiamento da lógica do capital. As fronteiras dos diversos 

territórios foram “alargadas”, portanto, para fins de valorização do capital. A 

flexibilidade permite ao capital se deslocar sem barreiras ou limites, procurando 

explorar a força de trabalho e novos territórios quando e onde lhe aprouver. Como 

mesmo nos esclarece Harvey (2006, p. 52-53), a “[...] expansão geográfica e a 

concentração geográfica são ambas consideradas produtos do mesmo esforço de 

criar novas oportunidades para a acumulação capitalista”. 

No núcleo dessa discussão, Tavares (2002b, p. 25) enfatiza a afirmativa de 

Pochmann, e cita: “O Nordeste vem se transformando no que Pochmann denomina 

de ‘grande feira mundial de concorrência pelos menores custos do trabalho”. Essa 

afirmativa revela que, na prática, o capital circula e se instala no espaço físico 

propício a sua reprodução e à acumulação. Se o Nordeste, ou qualquer outra região, 

oferece vantagens na oferta de mão de obra barata, o que reduz os custos 

empresariais, é nela que o capital instalará os mecanismos técnicos e de 

infraestrutura necessários a sua reprodução. Ressaltamos que, a terceirização e a 

relação empresa-cooperativa79, têm sido utilizadas pelo capital como experiência 

bem sucedida da expansão, nessa região, dos processos flexibilizantes.  

Quando observamos o número de ocupados por regiões, com destaque para 

contribuição previdenciária, a precariedade ocupacional é ainda mais evidente: ora, 

                                                             
79 Tavares (2002b, p. 26) exemplifica a égide da flexibilização e sua invasão no espaço 
nordestino, citando o caso no estado do Ceará, e a instauração da empresa Kao-lin, de um 
grupo empresarial de investidores de Taiwan. Segundo a autora, a referida empresa 
contrata apenas a mão de obra especializada, a exemplo de engenheiros, administradores, 
etc. A montagem das peças cabe à “subcontratação”, por meio das cooperativas. 
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mais de 40% dos trabalhadores no Brasil trabalham sem ter garantidos os seus 

direitos mínimos. No caso do Nordeste, essa situação é ainda mais crítica. Mesmo 

que tenha sido registrado acréscimo de contribuintes de 2008 para 2009, mais 60% 

dos ocupados ainda se encontram em ocupações desprotegidas. 

GRÁFICO 06 - OCUPADOS EM QUALQUER TRABALHO, POR REGIÕES E QUE 
CONTRIBUEM PARA PREVIDÊNCIA – 2008/2009. 

 

Fonte: IBGE /PNAD. 2009. Indicadores 2008/2009. [Elaboração própria]. 

Os dados acima evidenciam o elevado nível de desproteção social dos 

ocupados no Nordeste. Estes trabalhadores estão envolvidos em atividades 

informais, sem qualquer garantia de direitos. No Rio Grande do Norte, por exemplo, 

“[...] o emprego doméstico cresceu 12,63% em 2009. Do total de 12 mil postos de 

trabalho criados, nove eram informais”, noticia o jornal Tribuna do Norte (2011). 

Segundo a mesma reportagem, “[...] atualmente existem 5,2 milhões de domésticas 

informais e 1,9 formais no Brasil”. Esta é a expressão de uma realidade dura que 

caracteriza o mercado de trabalho Potiguar e Nordestino, perfeitamente associada à 

dinâmica mais geral brasileira. A saída para a sobrevivência de muitos 

trabalhadores, de um modo geral, no nosso país, tem sido inserirem-se em 

ocupações e/ou na execução de atividades à margem da legislação, sem qualquer 

proteção previdenciária. 
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Nestes termos, corroboramos com Tavares para a qual (2002b, p. 25) “[...] 

só é possível pensar a questão social no Nordeste se formos capazes de 

compreender as particularidades dessa região e o modo como a mesma se insere 

na economia globalizada”. Essa compreensão dos determinantes da questão social 

no Nordeste, fundada nas elaborações de Tavares, nos permite reafirmar que essa 

região não foge às determinações gerais vistas em nível nacional. Nossa classe 

trabalhadora sofre – independente de região – as agruras do desemprego, 

subemprego, com exploração de toda ordem. Uma particularidade: no Nordeste esta 

situação é agravada pelos condicionantes do desenvolvimento desigual brasileiro. 

Com efeito, as atuais condições e relações de trabalho, no Brasil, de um modo geral, 

têm incitado constantemente o crescimento das práticas informais, as quais passam 

a servir de peça fundamental e condição de ocupação considerável da força de 

trabalho ativa. 

A análise dos ramos em que ocorreram formalizações de modo mais intenso 

em nosso país evidencia que a informalidade é expressiva no setor agrícola. Em 

2009, “[...] apenas 10,8% dos trabalhadores eram formais”. (IPEA, 2011). Nesse 

ponto, fazem pertinentes as afirmativas de Guerra, Silva e Aguiar (2010, p.69), para 

as quais: 

A concentração de terras e a expansão do latifúndio, como incentivo 

ao agronegócio no país, têm contribuído para a reedição de práticas 
conservadoras no campo. O caso de trabalhadores rurais que se 
submetem aos acordos estabelecidos e condições de troca impostas 
por proprietários de terras para sobreviver é emblemático. Nessas 
situações, encontramos os meeiros, arrendatários, parceiros, 
comodatários e diaristas.  

Tratam-se, sem dúvida, de situações degradantes de serviço, nas quais 

muitos são impelidos a romper a própria relação com o empregador e passam a 

“aceitar” relações informais de trabalho, aliás, de própria escravidão. Não à toa que 

dados do Censo agropecuário de 2006 já assinalavam que cerca de 3.557.042 

milhões de trabalhadores no Brasil se encontravam em relações precárias de 

trabalho, a exemplo do trabalho temporário, semiescravo e, até mesmo, escravo80.  

                                                             
80Em 2003, o Brasil obteve um recorde no resgate de trabalhadores, sendo mais de 5 mil 
pessoas libertadas pela ação do Grupo Móvel de Fiscalização. De 1995 a 2003, foram 
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Nos ramos urbanos, a incidência da informalidade se deu mais no setor de 

construção e dos serviços (comércio e reparação, alojamento e alimentação e 

serviços domésticos). No entanto, os dados mostram que a formalização foi mais 

intensa exatamente nesses ramos, em torno de 32%, para os setores agrícolas e de 

construção. (IPEA, 2011, p. 15). Convém lembrar, aqui, que o setor de construção e 

os serviços elencados são onde, historicamente, tem se concentrado maior número 

de trabalhadores com baixa escolaridade, o que nos permite pressupor a baixa 

qualidade das ocupações, e relações informais de trabalho. 

No Brasil, faz importante também destacar, com base no estudo do IPEA 

(2011, p. 10), que as formalizações atingem mais fortemente o grupo que apresenta, 

no mínimo, a certificação do ensino médio (aumento absoluto de mais de 90%). No 

entanto, a proporção dos trabalhadores formais entre aqueles com 8 a 10 anos de 

estudo caiu de 44,6% em 2001, para 41,6% em 2009. No nosso entendimento, estes 

últimos podem está inseridos em outra categoria, como por exemplo, os por conta 

própria, ou mesmo empregadores, em resposta à proliferação de programas que 

incentivam essas ocupações.  

Esse pequeno esboço nos permite problematizarmos a projeção assumida 

pelas atividades informais na contemporaneidade. A lógica de desaparecimento 

destas ocupações se encerra com isso, dando lugar a uma realidade complexa, em 

que diversas práticas se reproduzem, possibilitando a reprodução ampliada do 

capital. E suas reproduções se dão num processo interligado ao das ocupações 

formais, as tornando peças de um mesmo quebra cabeças. A constatação está no 

fato de que os saldos positivos de empregos formais na atualidade não implicam 

diretamente a eliminação proporcional das ocupações informais, como mesmo nos 

apresentou os dados do IPEA.  

Diante desse entendimento, partirmos para o estudo da realidade local, no 

desvelar das expressões contemporâneas da informalidade nos recantos do RN. 

Reconhecemos a complexidade de se apanhar a realidade de uma singularidade 

sem perder de vista as conexões com a totalidade social.  Todavia, o caminho até 

                                                                                                                                                                                              
10.776 trabalhadores libertados. Nos anos de 2003 e 2004 foram libertados 7.169 
trabalhadores (ORGANIZAÇÃO..., 2005).  
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aqui percorrido nos possibilitará desvelar os nexos dessas relações, que nada mais 

são do que o reflexo de um movimento do capital, num circuito real de reprodução 

ampliada, sem restrições espaciais; o que importa, na verdade, é a capacidade 

deste se reproduzir em qualquer espaço que desejar. 
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4 INFORMALIDADE E SUAS EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS NOS 

RECANTOS DO RIO GRANDE DO NORTE  

 

Nessa seção problematizamos as expressões da informalidade na via 

pública da cidade de Pau dos Ferros, situada em um recanto do estado do Rio 

Grande do Norte. A análise requer o conhecimento dos meandros da dinâmica que 

envolve as atividades do comércio de rua local, espaço particularizado pela 

circulação de mercadorias e pela significativa mobilização de pessoas, envoltas em 

relações sociais determinadas. Tal percurso, acrescido de bases teóricas 

norteadoras, permite-nos refletir sobre as particularidades da problemática do 

emprego nesse território, sem deixar de apreendê-las no movimento real da 

economia brasileira que, por sua vez, se insere na dinâmica mais ampla de 

reprodução do capital em geral. 

 

4.1 LEITURAS SOBRE A DINÂMICA SOCIO-HISTÓRICA E ESPACIAL DE PAU 

DOS FERROS: EM BUSCA DA APREENSÃO DAS OCUPAÇÕES OBJETO DE 

ESTUDO 

 

As características da dinâmica do município de Pau dos Ferros, inserido no 

Alto Oeste Potiguar do estado do Rio Grande do Norte, estão associadas à já 

referenciada heterogeneidade regional, que tende a se agravar com a expansão do 

capital em condições de dominação territorial. Historicamente essa ocupação 

geográfica tem sido observada em constante transformação, todavia uma 

característica tem se mantido: a crescente concentração da renda e da riqueza. No 

decorrer do nosso estudo, foi possível apreender a realidade de desigualdade 

existente em nosso país, em que alguns espaços se desenvolveram em detrimento 

de outros. Como vimos, ao longo dos anos, algumas localidades foram relegadas à 

condição de dependência com relação a outros territórios, ou mesmo, de forma 

direta, ficaram à margem de investimentos por parte do Estado.  
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Esta última condição expressa a realidade da grande maioria dos 167 

municípios que compõem o estado do Rio Grande do Norte. Ao considerarmos a 

dinâmica socioeconômica do nosso estado durante décadas, analisada 

recentemente por alguns autores, a exemplo de Clementino (2003, p.17), esta tem 

sido vista como resultante de uma lógica de continuidade de concentração e 

polarização de investimentos que proporcionaram o desenvolvimento das forças 

produtivas e, consequentemente, de determinadas relações de produção e de 

circulação de mercadorias. Significa afirmar que os grandes focos de dinamismo 

desse estado continuam sob a direção da capital, Natal, por meio dos atrativos 

turísticos, as bases industriais e comerciais que lhes são peculiares, e do município 

de Mossoró, graças à agricultura irrigada e à indústria extrativa petrolífera e 

salineira.  

Ademais, não podemos desconsiderar em nossa análise a própria forma 

como se deu a criação de grande parte dos municípios do Rio Grande do Norte no 

século XX. Para Bezerra (2009), a criação desses municípios foi determinada por 

critérios pouco rígidos, resultando em uma fragmentação territorial desordenada, 

sem qualquer preocupação com os impactos infraestruturais e sociais. Como aponta 

Clementino, o reflexo desse processo foi a criação “[...] de atrativos como o Fundo 

de Participação dos Municípios sem exigir contrapartidas em serviços a ser prestado 

à população local” (CLEMENTINO, 1997, p. 5).  

Relata ainda Bezerra (2009), que o objetivo desse processo foi a ampliação 

sobremaneira dos centros de consumo e, principalmente, a produção/reprodução da 

classe política estadual e nacional. Lógica que se adéqua significativamente à 

reprodução do capital nesses espaços. Na descrição do autor: 

 

[...] o Rio Grande do Norte passou por um processo de 
transformação para atender ao projeto de desenvolvimento nacional, 
por outro lado, percebe-se que na busca pela (re) produção do poder 
político de alguns grupos locais, muitos municípios foram criados 
sem levar em consideração questões de ordem socioeconômica e 
infra-estruturais, primordiais ao funcionamento destes espaços e ao 
bem-estar de sua população. As sedes municipais destes espaços 
ganharam status de cidade sem possuírem ao menos feições 
urbanas para tal. (BEZERRA, 2009, p.7). 
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Assim, segundo dados do IBGE (2010), o Rio Grande do Norte se apresenta 

por possuir mais de 90% de municípios, com população inferior a 20 mil habitantes; 

suas sedes recebem oficialmente a denominação de cidades. Este quadro reflete, 

portanto, a dinâmica socioeconômica da região, conduzida por um processo de 

urbanização que desencadeou, de maneira acelerada, o desenvolvimento de 

núcleos urbanos de pequeno porte. No entanto, ressalta Bezerra (2008, p.5), que 

não se trata de uma realidade particular do nosso estado, mas de um processo, fruto 

de um contexto mais geral, já apontado inclusive no censo de 2000, o qual 

assinalava que 84,31% das 5.507 cidades brasileiras apresentavam população 

inferior a 20 mil habitantes. Completa Bezerra: “[...] para cada cidade com população 

acima de 20 mil habitantes, existem 12 cidades pequenas”. 

No Alto Oeste Potiguar, atualmente, apenas os municípios de Pau dos 

Ferros e São Miguel superam essa quantidade populacional referenciada (IBGE, 

2010). Esses dois municípios tornam-se, assim, pontos de referência na oferta de 

produtos e serviços para a região, atraindo forte circulação de pessoas e 

mercadorias. Pau dos Ferros, em especial, ganha destaque na medida em que o 

setor terciário tem se mostrado dinâmico, o seu núcleo urbano é caracterizado por 

um comércio bem diversificado, pela presença de serviços variados, a exemplo de: 

bancos e financeiras, correios, serviços de saúde, clínicas e hospitais e, 

principalmente, serviços de educação a exemplo de escolas, faculdades, dentre 

outros. No mapa abaixo, poderemos melhor observar a localização de Pau dos 

Ferros e dos demais municípios.  
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MAPA 01 – LOCALIZAÇÃO DA CIDADE DE PAU DOS FERROS - RIO GRANDE 

DO NORTE  

 

FONTE: IBGE (2010 apud PRAXEDES, 2010, p. 97). Nota: Cartografia elaborada por 

Josué Alencar Bezerra, jun. 2010. 

 

Os dados referentes ao Produto Interno Bruto (PIB) do município de Pau dos 

Ferros, em 2008, revelam mais claramente a participação do setor terciário, 

expressa na cifra (em mil reais) de R$ 125.130, em contraposição aos 6.483 do 

setor agropecuário e 12.877 da indústria, os quais, juntos sequer ultrapassam R$ 

20.000. (IBGEb, 2008). 

É inegável que a localização às margens da rodovia federal (BR 405) e a 

adjacência com as fronteiras da Paraíba e do Ceará têm facilitado sobremaneira a 

dinâmica observada no município de Pau dos Ferros e o desenvolvimento da 
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economia local. Principalmente, se considerados dois importantes fatores elencados 

por Lima e Bezerra (2009, p. 7): a distância da sede de Pau dos Ferros dos outros 

centros presentes no nosso estado, a exemplo da sede municipal de Mossoró e a 

perda de dinamismo e importância de outros centros como: Catolé do Rocha e 

Sousa, municípios do estado da Paraíba. Cf. mapa abaixo. 

MAPA 02 – ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS CIDADES DE PAU DOS FERROS E 
MOSSORÓ NO OESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

 

Fonte: Lima e Bezerra (2009). Cartografia: Josué Alencar Bezerra, out. 2009.  

A região polarizada por Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, 

compreende 37 (trinta e sete) municípios81. Logicamente, não queremos aqui 

proceder a comparativo sobre a natureza da polarização dessa cidade com grandes 

centros urbanos, mas destacar sua importância para a região a que nos referimos. 

Aliás, sua relevância tem sido relatada por autores como Praxedes (2010); Silva 

(2003); Lima e Bezerra (2009), Dantas e Praxedes (2010), por mobilizar 

considerável população advinda, especialmente, dos municípios do seu entorno.  

                                                             
81 Esses municípios compõem o Alto Oeste Potiguar ou Região do Alto do Apodi, que 
compreende as microrregiões de Pau dos Ferros, São Miguel e Umarizal. Região que, em 
termos populacionais, ultrapassa na atualidade os 242 (duzentos e quarenta e dois) mil 
habitantes. IBGE (2010).  
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A presença do Ensino Superior em Pau dos Ferros, por exemplo, é 

emblemática na medida em que consideramos a atuação da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte (UERN), hoje com oferta de 882 (oito) cursos somente no 

Campus Avançado Prof.ª Maria Elisa de Albuquerque Maia – CAMEAM, com sede 

na referida cidade. Esta universidade tem se expandido pelo interior do estado, 

mediante as atividades desenvolvidas no âmbito dos núcleos avançados, tal é o 

caso dos implantados em Umarizal, Alexandria e São Miguel. Acrescentamos a 

recente implantação do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN (2009), 

além, é claro, de outras faculdades privadas. Ressalta-se, ainda, que está em 

construção a Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, com previsão de 

término para 2012 (O MOSSOROENSE, 2011). Abaixo, sedes da UERN e IFRN em 

Pau dos Ferros para visualização.  

FIGURA 02 – PAU DOS FERROS: SEDES DA UERN E IFRN - 2011 

 

Fonte: Google Maps. (2011). Identificação da autora. 

                                                             

82 O Campus da UERN com sede em Pau dos Ferros e o Núcleo de Umarizal a este 
interligado, oferece atualmente, os seguintes cursos: Ciências Econômicas 
(CAMEAM/NAESU); Letras (CAMEAM, UERN E PAFOR); Pedagogia, Administração; 
Educação Física (CAMEAM/PAFOR); Enfermagem; História (CAMEAM/PAFOR); Geografia. 
Alguns como vimos são ofertados em conformidade com o Plano Nacional de Formação de 
Professores – PAFOR. Juntos estes cursos totalizam 1.715 (hum mil setecentos e quinze) 
alunos matriculados no semestre 2011.1. Ainda apresentamos mais 65 (sessenta e três) 
matrículas que correspondente, atualmente, ao número de alunos do mestrado em Letras.  
Essas informações evidenciam presença e importância do Ensino Superior para a região. 
(CAMEAM, 2011). Ressaltamos que os serviços de ensino superior em específico não se 
limitam ao atendimento da população dos municípios do Rio Grande do Norte, esses 
abrangem também cidades dos estados da Paraíba e do Ceará.  
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Essa dinâmica urbana em curso na cidade de Pau dos Ferros tem resultado 

também, dentre outras coisas, no aumento da especulação imobiliária na cidade. Na 

concepção de Praxedes, esta tem acontecido com mais propriedade na Zona Sul da 

cidade, onde se concentram as pessoas de maior poder aquisitivo. Para autora, a 

elevada demanda por moradia na sede de Pau dos Ferros decorre e provém das: 

“[...] proximidades dos campi da UERN e IFRN, devido a grande quantidade de 

estudantes e funcionários, que procuram residir próximos ao seu local de trabalho ou 

estudo” (PRAXEDES, 2010, 103). 

Não sem razão que toda essa mobilidade tem conferido a Pau dos Ferros o 

quinto lugar no ranking dos municípios do Rio Grande do Norte em relação à renda 

média (R$ 558,62). Este é o único município da região do Alto Oeste Potiguar que 

se encontra entre os vinte no ranking, de acordo com os dados apresentados em 

recente pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (estudo intitulado: 

“Emergentes dos emergentes: Reflexões Globais a Ações Locais para a nova 

Classe Brasileira”) (FGV, 2011).  

No entanto, tais dados evidenciam também o nível de renda de nosso 

estado; os inúmeros municípios cuja população vive miseravelmente, com uma 

renda inferior a essa apresentada por Pau dos Ferros; importante ressaltarmos: 

ainda mínima! Dentre os 167 municípios do estado, apenas 8 (oito) superam uma 

renda média de R$ 500,00, tendo a capital, Natal, no topo com renda  média de 

R$ 1002,03 (hum mil e dois reais e três centavos). Em contrapartida, temos 40 

(quarenta) municípios no estado que sequer alcançam uma renda média de R$ 

300,00. (FGV, 2011). A concentração de renda e riqueza é emblemática em nosso 

estado; este pode ser um dos reflexos do que ocorre em todo o país e expressão 

concreta da lógica da acumulação capitalista assentada na desigualdade.  

Em se tratando especificamente do desenvolvimento de Pau dos Ferros, 

Lima e Bezerra (2009) estimam que esta cidade tenda a se desenvolver 

economicamente a partir da pobreza das demais cidades. Isso ocorre, na medida 

em que concentra a maioria dos principais serviços existentes na região, tem um 

comércio mais desenvolvido, que tem atraído investimentos e investidores e, ainda, 

possui uma posição geográfica bastante atraente; assim, a realidade não poderia ser 

outra. Os autores supracitados centram suas análises na difícil realidade vivenciada 
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pela população das pequenas localidades do entorno de Pau dos Ferros, que não 

possuem a mesma dinamicidade e sofrem com a ausência de um “suporte 

econômico” que atenda às suas necessidades mais urgentes. Tal situação as relega 

à busca de atendimento dessas necessidades em centros maiores, como Souza na 

Paraíba, Mossoró no Rio Grande do Norte e, sobretudo, em Pau dos Ferros, pela 

proximidade geográfica. 

A problematização acima exposta relaciona-se, sobremaneira, com a própria 

origem desses municípios e com as características sócio-históricas da região em 

que se inserem. Há uma dinâmica e existem componentes estruturais que 

determinaram a reprodução material nesses territórios desde sua origem. Não 

podemos esquecer, essencialmente, que a maioria dos municípios da região do Alto 

Oeste Potiguar tem sua criação vinculada à base econômica agropecuária e, 

especialmente, à cultura algodoeira. Pau dos Ferros, por exemplo, têm em seu 

nascedouro, como marca de sua história, as nascentes atividades pastoris do ciclo 

do gado, no século XVIII, cujo processo evolutivo teria, segundo Barreto (1987, p. 

3),“[...] constituído o fulcro propulsor do expansionismo demográfico e do 

alargamento das fronteiras territoriais do Nordeste brasileiro [...]”. Território que teria 

servido e se vinculado, portanto, a essas trilhas que, mais tarde, tornaram-se 

primordiais ao transporte do algodão e de outras mercadorias para o consumo e, 

cujo destino era os territórios de Mossoró, sertões do Cariri; Rio do Peixe, dentre 

outros (BARRETO, 1987).  

Dessa forma, foi possível, portanto, o desenvolvimento de uma embrionária 

economia mercantilista que, ao longo de décadas, cresce de forma significativa, 

principalmente depois da queda do ciclo do algodão (1880-1915), a qual relega 

muitos espaços pequenos do seu entorno ao abandono, diante da inexistência de 

outras economias, tidas como produtivas para o capital. 

Pau dos Ferros se enquadra, portanto, em uma região economicamente 

frágil.  Embora sua dinâmica não seja o reflexo in natu das características que 

assumem os grandes centros urbanos constituídos por indústrias e setores de ponta, 

agrega certos elementos que se destacam como indispensáveis ao desenvolvimento 

do município, de seu principal núcleo urbano e da região como um todo. No entanto, 

há outros elementos, tão importantes quanto os que a tornam atrativo de mobilidade, 
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que refletem o lado frágil da região na qual se insere e determinam, sobremaneira, a 

forma de acumulação interna, e a condução da reprodução material dos indivíduos 

de um modo geral. Referimo-nos aqui, por exemplo, à problemática encontrada no 

âmbito do espaço intraurbano da cidade de Pau dos Ferros, sede do município de 

mesmo nome. Ou seja, observando a paisagem, identificamos problemas surgidos 

com o crescimento, oriundos das mudanças na organização do espaço urbano local, 

que ocorrem pari passo a questões de ordem econômica, reflexos de um processo 

de crescimento urbano, que não segue acompanhado de politicas de planejamento 

territorial e de atuação pública na dotação de infraestruturas e de serviços 

compatíveis com tal crescimento, a exemplo do que ocorre ademais na maioria das 

cidades brasileiras. 

Em recente pesquisa realizada por Dantas e Praxedes (2010), esta situação 

se desvela de maneira concreta. As autoras relatam a diversidade de formas de 

mensuração encontradas para caracterizar a divisão urbana da cidade de Pau dos 

Ferros. Uma oficialmente apresentada pela Câmara Municipal, por exemplo, não é a 

mesma utilizada por outros órgãos que atuam na cidade. Segundo a abordagem 

oficial apresentada pela Câmara, Pau dos Ferros é composta por: 14 bairros, 7 

conjuntos habitacionais e 3 núcleos habitacionais. Com efeito, a expansão urbana 

da cidade de Pau dos Ferros tem ocorrido de modo acelerado evidenciando conflitos 

no uso e apropriação do espaço e uma presença ainda tímida do Estado. Há 

dificuldades quanto à estruturação do espaço urbano, principalmente na área que 

tomamos para estudo: o centro da cidade. A ausência de um Plano Diretor que 

direcione a implantação de serviços e atividades em muitos espaços torna ainda 

mais difícil a organização do território.  

Quando pesquisávamos as formas de regulação econômica das atividades 

desenvolvidas pelos vendedores do comércio de rua local, questionávamos certo 

funcionário da prefeitura municipal acerca do Plano Diretor. Relatava-nos, na 

ocasião, em entrevista que o Plano Diretor do município está em elaboração desde 

2010, por uma empresa contratada pelo atual gestor, Leonardo Rêgo. Segundo 

nosso entrevistado, além de caro, há certas complicações para a preparação do 

Plano, principalmente, em virtude do crescimento da cidade. No relato do 

entrevistado, a situação se apresenta do seguinte modo: 
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[...] A gente sabe que todas as cidades começaram... já começaram 
errado, têm ruas tortas, têm ruas... construções tomando....adiante 
de outras construções, isso aí é desde que a cidade começou, mas o 
Plano Diretor vem pra arrumar isso aí. [...] Não é um projeto barato 
também, não é barato, é um projeto caríssimo, até porque é 
complicado, é um projeto complicado, Pau dos Ferros cresceu muito. 
[...] Pau dos Ferros cresceu muito, são muitos bairros, esses novos 
bairros já estão obedecendo às normas já do Plano Diretor. Então, 
cada loteamento que surge, já é tudo feito dentro do Plano Diretor já, 
esses novos loteamentos... agora o antes da cidade quando ela foi 
construída isso aí fica mais difícil de arrumar, é mais complicado. 
Mas ele está andando, o Plano Diretor está andando, não tá parado 
não, ele está mudando, porque é como eu falei, ele é demorado. É 
muita coisa pra se fazer. Você pega uma cidade do tamanho de Pau 
dos Ferros é muita coisa pra arrumar e não se arruma de um dia pra 
outro, entendeu? É demorado, mas tá em andamento, o prefeito está 
trabalhando. (11ºENT./FUNC. PREF83). 

 

Na entrevista com o funcionário da prefeitura e na visita à Secretaria de Meio 

Ambiente, responsável pela condução desse projeto, pudemos perceber que o 

trabalho de produção do Plano Diretor da cidade, ainda está no início e não tem 

prazo para término, apesar de o nosso entrevistado ter citado algumas ações 

realizadas, como: audiência pública, elaboração de mapas, coleta de dados de 

empresas, dentre outras. Todos afirmam que está em andamento, mas não 

obtivemos maiores esclarecimentos acerca desse projeto. 

A pesquisa realizada por Dantas e Praxedes (2010) também revelou que a 

segregação social não é mais uma realidade que se origina e se prende aos grandes 

centros urbanos do país. Em Pau dos Ferros, esse fenômeno também se evidencia. 

Para as autoras, em Pau dos Ferros essa realidade se desvela na medida em que: 

 

[...] áreas como Nações Unidas e Princesinha do Oeste são 
habitadas e conhecidas por concentrarem uma população de maior 
poder aquisitivo, enquanto o bairro Riacho do Meio e o conjunto 
habitacional Manoel Deodato, neste se encontra inserida a favela 
Beira Rio, e abrigam uma parcela significativa da classe média baixa 
da cidade (2010, p. 7).  

                                                             
83 Número de ordem das entrevistas, sequenciado da abreviação do nome Entrevistado (a). 
O objetivo foi excluir, por completo, o risco de explicitação de identificação dos 
entrevistados.  
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Estamos falando de uma realidade recorrente nos centros urbanos 

capitalistas de um modo geral, resguardas as particularidades. A segregação sócio-

espacial ganha corpo em Pau dos Ferros e se caracteriza por um processo em que 

diferentes classes sociais tendem a se agrupar em determinados espaços. Em 

alguns, se concentram visivelmente construções estruturadas, enquanto em outros 

ainda é perceptível a existência de números expressivos das popularmente 

conhecidas “casas de taipa”, como aquelas existentes nos bairros Riacho do Meio e 

Conjunto Habitacional Manoel Deodato. Relatam-nos Dantas e Praxedes (2010, p. 

8), que somente no conjunto citado, aproximadamente 199 casas são de taipa, com 

o agravante de que a maioria foi construída às margens do Rio Apodi-Mossoró. Já 

as casas do bairro Riacho do Meio, encontram-se próximas ao açude 25 de março, 

susceptíveis a problemas em épocas chuvosas. Para as autoras, a iniciativa da 

prefeitura municipal, em parceria com o Ministério das cidades, que tem por objetivo 

a construção de 50 (cinquenta) novas moradias, parece não ter grande expressão 

face à dimensão do problema apresentado.  

Deste modo, não é preciso fazer grande esforço para visualizar os desafios 

e dificuldades decorrentes da ocupação de espaços sem infraestrutura adequada. 

Os riscos de alagamentos e enchentes, de derrocadas das estruturas físicas das 

casas de taipas construídas são enormes, se considerado principalmente, os tempos 

chuvosos, normalmente, entre os meses de janeiro e junho.  

Convém ainda destacar, que os riscos naturais e as dificuldades relativas à 

proximidade com o Rio Açú-Mossoró não atingem apenas os residentes no conjunto 

citado pelas autoras. Toda a área central da cidade de Pau dos Ferros, inclusive 

aquela tomada como lócus para estudo empírico, na qual se concentra o comércio 

de rua dessa cidade, está suscetível a riscos dessa natureza, devido à proximidade 

com o rio, o qual corta a cidade. Dessa forma, como destaca Feitosa (2010), a área 

central se torna naturalmente “[...] área de influência do rio, os principais riachos e o 

escoamento dos esgotos que cortam as ruas foram impermeabilizados e 

interrompidos, alagando-as, empossando e não infiltrando no solo” (FEITOSA, 2010, 

p. 165). Na avaliação do autor, “[...] as irregularidades do terreno e os altos índices 

pluviométricos em determinadas épocas do ano fazem com que em tempos de cheia 



149 
 
 

o rio alague as ruas”. (2010, p. 161). Essas enchentes colocam em risco a 

população da área. 

Apesar das mudanças visíveis na paisagem dessa cidade, alguns ambientes 

não foram adaptados ou revistos para enfrentar tais riscos e/ou dificuldades. Ao 

contrário, os riscos são os mesmos; por certo, aumentou a frequência destes. As 

figuras abaixo retratam a pesquisa realizada por Feitosa (2010), nas quais podemos 

visualizar a paisagem da área central de Pau dos Ferros nos anos de 1970 e 2009, 

realidade que ainda perdura. 

FIGURAS 03 E 04 – ÁREA CENTRAL DE PAU DOS FERROS EM 200984 e1970 

 

Fonte: Feitosa (2010, p. 165). Nota: A figura 04, à direita, foi cedida a Feitosa pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

O exposto acima evidencia marcas da dinâmica de uma região fragilizada 

por alguns componentes de ordem estrutural, como é a do Alto Oeste Potiguar. Pau 

dos Ferros tem se desenvolvido movida por uma dinâmica preponderante do setor 

de serviços (públicos e privados), com destaque para a forte presença da 

administração pública no valor dos serviços, participação que atingiu 45,6985% em 

                                                             
84 A figura 03 apresenta a localização do comércio de rua da cidade de Pau dos Ferros. 
Apesar das bancas não estarem montadas considerando as chuvas, mas ao fundo ainda é 
possível se observar uma banca de frutas semi-montada.  
85 Pau dos Ferros em 2005: PIB dos Serviços (79.777,13); Administração Pública 
(36.450,32). (IBGE, 2008c). 
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2005. (IBGE, 2008c). No entanto, trata-se de uma dinâmica que não tem 

possibilitado a formação de uma base econômica própria e sólida ao município, 

tampouco tem permitido o desenvolvimento social deste.   

Ao analisarem a dinâmica urbana de Pau dos Ferros, Dantas e Praxedes 

(2010) relatam que apesar da importância que o setor terciário representa para este 

município e para a região, esta apresenta certa “opacidade” se considerada a 

dinâmica empreendida na mesorregião em que está inserida. As autoras se apoiam 

para tal em fatores como: a fragilidade do próprio setor, a carência de estratégias 

voltadas à geração de emprego e renda, que se soma, dentre outras coisas, à 

necessidade de crescimento de suas próprias receitas, bem como à relativa 

dependência de transferências constitucionais, de recursos advindos do Fundo de 

Participação dos Municípios – FPM e da própria debilidade das Políticas Públicas, 

de um modo geral. A título de exemplo, em Pau dos Ferros, 3.546 famílias recebiam 

em 2010 os benefícios do Programa Bolsa Família, totalizando R$ 3.828.850,00 

(três milhões oitocentos e vinte oito mil e oitocentos e cinquenta reais). (PORTAL 

TRANSPARÊNCIA, 2010). Não é muito difícil encontrar famílias inteiras sendo 

sustentadas por esta fonte financeira, ou mesmo por benefícios provenientes da 

aposentadoria, ou seja, da Politica de Assistência Social nos moldes atuais. Não 

podemos deixar de mencionar que esse número não expressa a totalidade dos que 

necessitam desse benefício no referido município.  

Diante desse contexto, não poderíamos encontrar uma situação favorável à 

questão ocupacional nesse município. Dados do Ministério do Trabalho (2011) 

apontam que, em dezembro de 2009, existiam apenas 2.658 trabalhadores 

formais86, os quais se situam especialmente na administração pública, a qual 

emprega mais de 35% (951) deste total; 17% (467) pertencem aos serviços e 

36,27% (964) ao comércio. Tais dados evidenciam onde se concentram as 

ocupações neste município, em sua maioria no setor terciário, como já arguimos 

anteriormente. Se considerarmos o fato de que em 2000, o número de empregos 

formais era na ordem de 2.562, em nove anos, o acréscimo não ultrapassou os 100 

(cem) postos de trabalho. Deste modo, podemos afirmar o quão expressiva tem se 

                                                             
86 Compreende os empregados com carteira, militares e estatutários. (MTE, 2011).  
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revelado a problemática das ocupações de informais87 nesse espaço, 

principalmente, se considerarmos que, em 2000, estas já se aproximavam dos 5.000 

postos de trabalho (MTE, 2011).  

Outro ponto que merece atenção são as linhas de crédito apresentadas pelo 

Ministério do Trabalho88. A que mais foi acionada em Pau dos Ferros, de um total de 

R$ 731.920,11, correspondente a 55 contratações, no período entre janeiro de 2009 

e março de 2009, foi a do FAT – empreendedor popular (2.078,00) e o PROGER 

urbano (729.842,11). Essas linhas de crédito, na verdade, se configuram em 

instrumentos de política pública, que no discurso oficial aparecem como estratégia 

de combate ao desemprego. São destinadas ao financiamento de atividades 

produtivas de microempresas e aos chamados empreendedores informais.  

O quadro apresentado nos revela as expressões da questão social 

materializada em uma cidade do Nordeste, que se vê agravada pelos determinantes 

históricos estruturais desta região, problematizados aqui neste estudo. Como 

pudemos observar, a maioria das ocupações em Pau dos Ferros tem sido postos de 

trabalho fundados em relações informais, nos referindo aqui aos trabalhadores sem 

carteira assinada e ao trabalho por conta própria. Fundamentalmente essas 

ocupações tem-se dado, mais expressivamente, no comércio e serviços, ramos mais 

propícios a essas práticas e cujas expressões são de articular maior flutuação da 

mão-de-obra. Se analisarmos os dados apresentados pelo Ministério do Trabalho no 

que diz respeito a essa flutuação de mão de obra, constataremos sem grande 

esforço o relatado anteriormente, quando se observa que entre o período de janeiro 

de 2011 a março de 2011, o saldo89 de ocupações do comércio foi de apenas 15, e 

dos serviços (-2). (MTE, 2011).  

O fato é que as determinações presentes, atualmente, têm se materializado 

e relegado muitos a se submeterem a relações empregatícias desfavoráveis, a se 

ocuparem em empresas que recebem muitas vezes, nominalmente, o título de 

                                                             
87 Compreende os empregados sem carteira e os conta-própria. (MTE, 2011). 
88 Linhas de créditos apresentadas pelo MTE (2011): Empreendedor Popular; FAT giro 
setorial; FAT PNMPO; FAT pró-inovação; PROGER exportação; PROGER rural; PROGER 
turismo; PROGER urbano. Destas, somente apareceram valores para o Empreendedor 
Popular e o PROGER urbano. (MTE, 2011). 
89 Diferença entre ligados e desligados para o período. 
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formais mesmo que suas contratações beirem à irregularidade. Outros são 

conduzidos a trabalharem por conta própria, a difundirem a lógica do 

“empreendedorismo”. 

Pau dos Ferros, portanto, não foge à lógica mais geral de reprodução do 

capital, a qual compreende, dentre outros, nesta fase da acumulação, o incentivo ao 

empreendedorismo, o discurso da autonomia, de enfrentamento do desemprego 

pela via do “individual”, do auto empregar-se. Dados apresentados pelo SEBRAE 

local (2011b), no que se refere ao número absoluto de formalizações no município, 

ainda se mostram tímidos, se considerados – os expressivos – números de informais 

apresentados nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Em Pau dos 

Ferros somente 100 formalizações foram registradas até dezembro de 2010, pelo 

Programa Micro Empreendedor Individual – MEI que começou em 2009. Deste total, 

10 (dez) atividades foram elencadas pelo SEBRAE, como mais representativas. 

TABELA 01 – ATIVIDADES QUE MAIS FORMALIZARAM (%) - 2010 

Nº ATIVIDADES (%) 

01 Cabeleireiros 12,5 

02 Lanchonetes, casas de chá, de suco e similares 7,3 

03 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 7,3 

04 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene 

pessoal 

7,3 

05 Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados 

anteriormente 

4,2 

06 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 4,2 

07 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 3,1 

08 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 

ventilação e refrigeração 

3,1 

09 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas 2,1 

10 Atividades de contabilidade 2,1 

FONTE: SEBRAE (Fev/2011b). Escritório de Pau dos Ferros. 

Há uma diversidade de atividades, que podem ser enquadradas na categoria 

de pequenos serviços. Em sua maioria, trata-se de atividades que podem ser 

exercidas com pouca qualificação profissional, com exceção da confecção e da 



153 
 
 

contabilidade. Pressupomos que a baixa formalização em Pau dos Ferros até o 

momento, pode ter origens em alguns fatores como: falta de informação dos 

informais, apesar de ser ativa a mobilização do SEBRAE com palestras em diversas 

localidades; não enquadramento de alguns nos requisitos necessários a inserção no 

programa; o fato de que muitos exercem a atividade informal na condição de 

complementação de renda e por isso não se interessam, ou mesmo, a característica 

de que muitos têm sua origem na agricultura e suas aposentadorias são tomadas a 

partir da sindicalização rural.  

Destacamos que a informalidade é fenômeno visível na cidade de Pau dos 

Ferros, o que não a diferencia muito da realidade de outras cidades brasileiras, já 

que a problemática do emprego é fruto de uma dinâmica mais geral da economia do 

país, particularizada aqui pelas caraterísticas apresentadas da região em que Pau 

dos Ferros se insere. Nesse sentido, surge o interesse em desvelar um pouco mais 

da dinâmica comercial que retrata uma gama de situações e relações fundadas em 

atividades erguidas à base do trabalho informal – aquelas desenvolvidas na via 

pública da cidade de Pau dos Ferros – que compõem parte significativa do comércio 

de rua desta localidade.  Este é objetivo do próximo tópico, quando trataremos de 

apresentar um pouco da infraestrutura desse comércio, da mobilidade de pessoas e 

mercadorias presentes naquele espaço em particular, dentre outras coisas. Em 

muitos pontos priorizamos a apresentação dessa dinâmica pelos próprios 

vendedores, as figuras vivas de toda essa dinâmica, que revelam em alguns trechos, 

particularidades que poderiam passar despercebidas ao pesquisador.  

 

4.2 INFORMALIDADE E PRECALIZAÇÃO LABORAL EM PAU DOS FERROS: UMA 

ANÁLISE DA DINÂMICA COMÉRCIO DE RUA LOCAL  

 

4.2.1 Particularidades da atividade e caracterização dos vendedores do 

comércio de rua local 

 



154 
 
 

O comércio de rua de Pau dos Ferros acontece em um entrocamento 

próximo ao qual, em uma distância de poucos centímetros umas das outras, 

encontram-se as bancas, bem como as lojas do comércio formal local. Referimo-nos 

a um verdadeiro labirinto de corredores estreitos com mercadorias diversificadas 

expostas. Em dias de maior movimento, muitas vezes, fica impossível transitar e se 

deslocar entre uma banca e outra, ou mesmo, entrar nas lojas, dada a quantidade 

de produtos nas próprias calçadas. Identificar e diferenciar um dono de uma banca e 

outra, se torna ainda mais complexo. Portanto, “[...] é uma banca colada na outra, 

uma banca colada na outra. Você pra passar entre uma banca e outra você passa 

se torcendo né, você passa se torcendo, é uma banca colada na outra, essa lá...é 

mais de feira mesmo [...]”, relata-nos um funcionário da Prefeitura, quando 

questionamos as formas de regulação sobre o uso do espaço urbano e sobre as 

atividades econômicas realizadas pela prefeitura naquele espaço.  

Segundo o funcionário, a Prefeitura tem dificuldades na organização das 

bancas e dos vendedores do comércio de rua. Descreve-nos inclusive que, em 

2007, a Prefeitura tentou realizar uma contagem das bancas, objetivando organizar 

o espaço, com fins de facilitar a movimentação dos vendedores e, principalmente, 

dos consumidores, pedrestres que circulam nas calçadas e entre as bancas. Na 

época, eles contaram 200 bancas, número que se iguala ao contabilizado por nós 

em 2002 (SILVA, 2003), quando de nosso primeiro levantamento durante pesquisa 

realizada. No relato de nosso entrevistado: 

Havia pessoas que tomavam o espaço de outras, outras penetravam 
assim na via pública onde você trafega, onde trafega os veículos e 
isso aí foi feito essa contagem e procurou-se dar uma arrumada. 
Quer dizer, quem estava assim muito próximo da via onde trafegava 
o veículo a gente procurou afastar essa pessoa mais pra parte 
interna da rua, certo? Pra não correr muito risco nem pra quem está 
passando na via pública como pra o próprio feirante que está 
vendendo, isso aí foi feito. Não quero dizer que tenha se organizado 
a feira, porque é impossível até por conta do espaço, o espaço é 
muito pequeno. A feira se expandiu, ela pega ali a lateral do Mercado 
Público, tanto ao leste como ao sul e se estende por aquela rua ali, 
atravessa a 7 de Setembro e vai até depois do açougue municipal, 
passa em frente ao açougue municipal e já  vai lá até perto do posto 
segundo melo.  (11º ENT./FUNC. PREF., 2011). 
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Nesse pequeno esboço traçado pelo entrevistado, foi possível observar um 

pouco a localização desse comércio, que se espraia pelas imediações da Praça da 

Matriz e articula as ruas: Pedro Velho, Teófilo Rêgo, Adolfo Fernandes, Francisco 

Marçal, 7 de Setembro e Bevenuto Fialho. E, até mesmo, o posto de Gasolina ao 

qual se referiu o funcionário da Prefeitura, como ponto final de extensão desse 

comércio. Na planta, abaixo, poderemos observar a extensão a que nos referimos.



156 
 
 

PLANTA 01 - CIDADE DE PAU DOS FERROS E PERÍMETRO DE ESTUDO 

 

FONTE: http://www.uern.br/mestrado/letras/ (2010).  
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É possível constatar, ainda, a proximidade do comércio com outros tipos de 

serviços, tais como: hospital, correios, bancos, casa lotérica e até mesmo uma 

escola. Ao se concentrarem em um só ambiente espacial, esses serviços terminam 

por atrair maior número de pessoas no centro da cidade e no próprio comércio, uma 

vez que muitos se deslocam para a cidade de Pau dos Ferros com intenções 

variadas: receber seus rendimentos; fazer compras e pagamentos em geral; se 

corresponder via correios; ver questões de saúde; acesso a faculdades, haja vista 

que as pequenas cidades do entorno, como já relatamos, não oferecem tais 

serviços. A localização central destes serviços, portanto, constitui aspecto facilitador 

do consumo, além de oferecer suporte ao atendimento de outras necessidades.  

Essa dinâmica pode ser visualizada também pela circulação de carros de 

linha, que se deslocam diariamente de diversas localidades para a cidade de Pau 

dos Ferros conduzindo mercadorias e pessoas. Aproximadamente, 125 (cento e 

vinte e cinco) carros de 22 (vinte e duas) localidades diferentes dirigem-se para o 

centro da cidade90. Alguns veículos, inclusive, vêm de longa distância, como 

Mossoró/RN91 e até de cidades de outros estados, a exemplo de Catolé do Rocha, 

na Paraíba/PB. São carros variados, tipo: “D10”, “D20”, “vans”, “micro-ônibus”, 

dentre outros. Alguns são adaptados à situação, são revestidos na parte superior e 

lateral por lonas para evitar sol e chuva. Na parte interior, tábuas de madeiras dão o 

formato de acento aos passageiros. 

 

 

 

                                                             
90 Ressaltamos que se trata de uma estimativa, que teve origem na contagem dos carros 
durante o período de observação. Levando em consideração a grande mobilidade desses 
carros, primamos também pelo contato direto com os motoristas, o que deu validade a 
nossa contagem, na medida em que nos permitiu a confirmação de tais informações, além 
de adicionar particularidades dessa mobilidade. 

91No caso específico de Mossoró, só registramos duas “Vans”. No entanto, muitos se 
locomovem de Mossoró para Pau dos Ferros, ou vice-versa, em carros pequenos, tipo táxi, 
o que impossibilitou a nossa contagem. Ademais, primamos no momento da pesquisa 
contabilizar carros maiores, que comportam mais de 08 (oito) pessoas.  
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FIGURA 05 – PAU DOS FERROS: CARROS DE LINHA 

 

Fonte: Pesquisa de Campo. Dez 2010/Fev2011. 

 

Ressaltamos se tratar de veículos inadequados para o transporte de 

pessoas e que são bastante desconfortáveis, principalmente se considerada 

algumas distâncias mais longas. Na tabela abaixo, podemos observar a quantidade 

de carros contabilizados, bem como as localidades de origem, ou seja, de onde eles 

saem em direção a Pau dos Ferros.  
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TABELA 02 – PAU DOS FERROS: ESTIMATIVA DOS CARROS DE LINHA SEGUNDO 

MUNICIPIO DE ORIGEM  

Nº ESTIMATIVA DOS CARROS DE LINHA  QUANTIDADE 

01 ÁGUA NOVA – RN 02 

02 ALEXANDRIA-RN 16 

03 CATOLÉ DO ROCHA -PB 02 

04 CORONEL JOÃO PESSOA - RN 01 

05 DR SEVERIANO - RN 15 

06 ENCANTO – RN 08 

07 LUIZ GOMES - RN 12 

08 LUCRÉCIA - RN 01 

09 JOSÉ DA PENHA - RN 10 

10 MAJOR SALES - RN 07 

11 MARCELINO VIEIRA - RN 04 

12 MARTINS - RN 01 

13 MOSSORÓ - RN 02 

14 PARANÁ - RN 05 

15 PILÕES - RN 02 

16 PORTALEGRE - RN 05 

17 RAFAEL FERNANDES - RN 01 

18 RIACHO DE SANTANA - RN 08 

19 SERRINHA DOS PINTOS - RN 02 

20 SÃO MIGUEL - RN 16 

21 TENENTE ANANIAS - RN 04 

22 UMARIZAL - RN 01 

TOTAL 125 

Fonte: Pesquisa de Campo. Dez 2010/Fev2011. 

 

Sabemos que as estruturas dos transportes e das próprias estradas 

constituem parte fundamental da dinâmica de acumulação do capital, por permitir 

acelerar o processo de circulação deste, seja facilitando o fluxo das mercadorias, 

sua distribuição e/ou possibilitando às pessoas o acesso aos mercados de consumo. 

À medida que o comércio se expande, os capitais se multiplicam, logicamente em 

uma escala proporcional ao tamanho da região e as condições objetivas de 

infraestrutura. Não podemos esquecer que, sem a esfera da circulação, a 

acumulação é interrompida. Por essa razão, Harvey nos lembra (2006, p.73): “O 

Capital – Marx nunca cansa de enfatizar – não é uma coisa ou conjunto de 

instituições, o capital é um processo de circulação entre produção e realização”. E 

ainda acrescenta: 
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Esse processo deve expandir, acumular, reformar constantemente o 
processo de trabalho e os relacionamentos sociais na produção, 
assim como mudar constantemente as dimensões e as formas da 
circulação (HARVEY, 2006, p. 73).   

 

Na figura 6, poderemos visualizar a área central de Pau dos Ferros, o 

perímetro de maior fluxo comercial e a localização dos carros de linha. 

FIGURA 06 – PAU DOS FERROS: LOCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE RUA E 

CIRCULAÇÃO DE CARROS DE LINHA 

 

Fonte: Adaptado do Google Maps. (2011).  
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Outra particularidade em relação aos carros de linha merece destaque: a 

localização estratégica das áreas de estacionamento escolhidas, pontos de saída 

para direção geográfica das cidades de origem destes e a proximidade com o 

próprio comércio, fator facilitador desse fluxo. 

O comércio de rua local, em cor “azul” na figura 6, se mostra visível pelas 

lonas interligadas por cordas e presas ao chão que se articulam em meio às lojas do 

comércio formal. Sua extensão foi readequada, quando parte da Rua Pedro Velho, 

cortada pela Rua Adolfo Fernandes, foi calçada, e o local passou a dar lugar a uns 

quiosques92, construídos pela Prefeitura Municipal. Na figura 7, podemos visualizar a 

estrutura de quiosques montados.   

FIGURA 07 – PAU DOS FERROS: CENTRO DA CIDADE  

 

Fonte: Pesquisa de Campo93. Dez 2010/Fev2011.  

                                                             

92Apesar de não termos nos aprofundado na investigação desses quiosques, sabemos que 
as licenças de funcionamento são de antigos vendedores do mercado público, uns alugaram 
os pontos, outros ainda estão por lá. Ressaltamos que quiosques não foram inclusos na 
nossa contagem, somente as bancas. A descrição somente foi feita mediante a localização, 
e a ocupação de um espaço antigamente ocupado pelas bancas. Inclusive na pesquisa que 
fizemos em 2002 (SILVA, 2003), essa era a realidade que tínhamos. Trata-se de ações da 
atual gestão municipal efetivada em conformidade com a lógica das reformas da Praça da 
Matriz e da construção da Praça de Eventos, que também possuem quiosques. Nesses, são 
vendidos produtos artesanais, confecção e, principalmente, lanches e refeições. 

93 A imagem da Praça da Matriz foi extraída do viicmelp.blogspot.com, inserida na figura 

para fomentar a caracterização.  
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Entre as segundas e sextas-feiras, a dinâmica do perímetro em estudo tem 

nos apresentado um número reduzido de bancas. Nestes dias, em média, 

contabilizamos 50 bancas/dia, um quantitativo pequeno, se comparado ao dia de 

maior movimentação – o sábado, quando há maior fluxo entre municípios 

circunvizinhos e a cidade de Pau dos Ferros, dia em que chegamos a contabilizar 

139 (cento e trinta nove) bancas. Esse número aproximado, verificado na semana, 

se deve a uma movimentação de vendedores residentes em Pau dos Ferros, que 

laboram no comércio de rua todos os dias, e não somente aos sábados. Fato que 

nos sugere as seguintes situações: tais vendedores têm essa atividade como única 

fonte de renda, não estando com isso envolvido em atividades paralelas, sejam 

estas públicas, privadas ou mesmo de forma autônoma. Quando as possui, estas se 

ocorrem em horário diferente daquele do comércio de rua, que geralmente na 

semana fecha às 11 horas, máximo meio-dia, poucos são os que se estendem a 

esse horário; geralmente somente aqueles que têm lojas em frente.  

Existe também a probabilidade de estar ocorrendo uma espécie de 

revezamento de vendedores. A depender do horário, as vendas são conduzidas por 

algum familiar (algumas bancas são geridas por familiares, ou seja, trabalham na 

banca mulher, marido e filhos e, dependendo do horário, estes se revezam para 

venda). Assim, algum ou alguns membros da família podem exercer atividades 

paralelas e ocorrer uma espécie de revezamento. 

Ademais, registrou-se a existência de alguns vendedores, de idades mais 

elevadas, que exercem a atividade de comerciante para complementar a renda, 

considerando os baixos rendimentos provenientes das aposentadorias. Nossa 

pesquisa revelou que os vendedores, acima de 50 anos de idade, chegam a ser 

28,93% do total contabilizado no levantamento feito. Por isso, encontram-se na rua 

todos os dias da semana. 

Em dia de maior movimento – o sábado – a dinâmica se amplia e a 

movimentação muitas vezes é de difícil mensuração. Não podemos desconsiderar 

que as atividades que dinamizam a economia local movimentam uma população 

flutuante superior à residente.  
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Em uma sexta feira, dia de feira municipal, que acontece normalmente aos 

sábados, mas que havia sido antecipada para a sexta, por conta das festas de fim 

de ano, chegamos ao número já citado de 139 (cento e trinta e nove) bancas, 

mediante levantamento. No entanto, a apreensão de determinadas características, 

imprescindíveis a nossa pesquisa, só puderam se efetivar por meio da observação 

do desenvolvimento da atividade de 121 bancas; as demais, apesar de estarem 

montadas, encontravam-se inativas.  

No curso de nossa análise, reconhecemos que esse número contabilizado 

pode se mostrar superior. Ora, além das bancas montadas, nos dias em que 

realizamos a contagem, pudemos verificar espaços vazios entre algumas, ou nas 

laterais de algumas ruas, que, segundo informação dos próprios vendedores 

presentes, tratava-se de espaços de bancas não montadas, que costumeiramente 

estão presentes aos sábados. Embora esse número seja maior em outros dias, não 

significa, porém, que possa igualar ao número de bancas encontradas (200) em 

pesquisa realizada em 2002 (SILVA, 2003). Notoriamente, as bancas que não se 

encontravam montadas não puderam ser contadas. Tal situação revela as 

oscilações da própria movimentação dos vendedores, a qual faz com que em um dia 

se contabilize um número e, em outro dia, número diferente – característica da 

flexibilidade e mobilidade da própria atividade, que apresenta facilidade de ingresso 

e de saída. A impossibilidade de obtermos uma quantidade precisa de bancas 

permite-nos apenas uma aproximação da dimensão desse comércio que assume 

diferentes facetas a depender do período em análise.  

Com efeito, as bancas se distribuem na venda de diversos produtos e 

podem ser enquadradas nas seguintes categorias94: produtos agropecuários; 

industrializados (confecção, tecidos e calçados); mistos (miudezas em geral) e 

piratas (CD/DVD). Cf. gráfico 7. 

 

 

                                                             
94

 Não encontramos como pressupúnhamos, inicialmente, a venda de produtos artesanais; 

estes só são vistos como parte das vendas dos quiosques, não das bancas. 
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GRÁFICO 07 – PAU DOS FERROS: DISTRIBUIÇÃO DOS VENDEDORES 

SEGUNDO PRODUTO COMERCIALIZADO (%) 

 

Fonte: Pesquisa de Campo. Dez 2010/Fev2011. 

Os produtos agropecuários são maioria e assumem a forma de: cereais, 

grãos, frutas e verduras, leite, produtos derivados do leite, dentre outros, o que 

delineia a natureza e a dimensão desse comércio e, em particular, a característica 

da região. O diferencial está na presença do revendedor que traz nova dinâmica à 

oferta deste produto naquele espaço, hoje, não mais restrito à venda dos pequenos 

produtores locais. Aliás, essa é uma característica presente na maioria dos 

vendedores de rua: eles atuam como revendedores das mercadorias, excetuando 

alguns casos. Estes tipos de produto provêm de diversas localidades, em sua 

maioria, dos estados da Bahia e do Ceará. Os vendedores compram de 

fornecedores e de outros produtores da região. Em alguns casos, os chamados 

fornecedores são donos de pontos comerciais de frutas formalizados, os quais 

abastecem e repassam parte dos produtos aos vendedores de rua. Há uma 

articulação diversa que envolve a compra e a venda desses produtos. Alguns 

chegam, inclusive, a atuar aos sábados como vendedores, estabelecendo 

concorrência com os demais e em condições mais favoráveis por meio do 

barateamento do preço, já que a compra do produto se dá em maior escala.  

Os produtos industrializados, categorizados aqui na venda específica de 

tecidos, confecção ou calçados, são comercializados por aproximadamente 30% dos 

vendedores. Alguns compram diretamente das fábricas, ou mesmo de lojas maiores, 
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especializadas no tipo de produto vendido, com nota fiscal. Outros compram das 

grandes feiras espalhadas pelas cidades do Nordeste, a exemplo, de Fortaleza/CE; 

Natal/RN etc. Há, ainda, outros que produzem sua própria mercadoria, 

especificamente, aqui, nos referimos à produção de peças íntimas. Essa produção, 

em particular, ganha formas variadas de distribuição: parte destina-se à venda direta 

ao consumidor no comércio de rua, outra parte é repassada para revendedores. Há 

toda uma clientela envolvida, fixa e flutuante, que cria uma rede informal que supera 

a lógica do próprio comércio de rua e sua estrutura direta. 

As bancas, que denominamos mistas, vendem produtos variados: 

brinquedos, quadros, bolsas, bijuterias – “[...] têm de tudo um pouco”! Não é difícil 

perceber que a maioria dos produtos comercializados não tem qualquer 

comprovação fiscal e pode ser facilmente encontrada nas chamadas lojas de um 

real. Em geral, nos referimos a produtos importados, originalmente fabricados em 

outros países como: Taiwan, China etc. e, como sabemos, tais produtos adentram 

no nosso país, muitas vezes, através de transações pouco confiáveis, ou mesmo, 

pela via do contrabando.  

A compra da mercadoria se dá especificamente de duas maneiras: 

vendedores adquirem seus produtos em cidades como São Paulo, Recife, dentre 

outras, e nas próprias lojas locais, como nos descreve certo entrevistado: “[...] é, eu 

compro aqui no Dadá importados, no Sobral, de um rapaz que traz mercadoria lá de 

São Paulo, Recife”. (8º ENT.).   

Quanto aos comerciantes de produtos “piratas”, CDs e DVDs não originais, 

observamos que estes perfazem menor quantidade, não chegando a 5% dos 

vendedores pesquisados. Provavelmente, a apreensão de muitos produtos piratas, 

há alguns anos, na cidade, tenha inibido este tipo de venda no comércio de rua. 

Somam-se a estes fatores, a concorrência dos mochileiros, presença visível da 

venda de porta em porta.  

Observemos, na figura abaixo, a estrutura das bancas e os produtos 

comercializados. 
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FIGURA 08 – PAU DOS FERROS: ESTRUTURA DAS BANCAS E PRODUTOS 
COMERCIALIZADOS95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo. Dez 2010/Fev2011. 

                                                             
95 Mais figuras poderão ser visualizadas nos anexos desse trabalho. 
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Quanto à localização, as bancas de produtos agrícolas e de lanches se 

concentram em frente ao açougue municipal, local onde as pessoas estão 

concentradas, sobremaneira aos sábados, para fazer feira de frutas e verduras. No 

corredor, entre as lojas, concentram as bancas de confecção, tecidos, calçados e 

mistos. Inclusive, aqueles comerciantes proprietários de lojas aproveitam para 

colocar suas bancas em frente das mesmas e atuar nas duas modalidades de 

comércio. 

Na alocução da nossa primeira entrevistada, que trabalha há mais de dez 

anos no comércio de rua, a estrutura do comércio de rua, em Pau dos Ferros, é vista 

no tempo dando-nos um sentido de “redimensionamento de ocupação”. Ela 

esclarece que algumas pessoas realmente abandonaram a atividade, se deslocando 

para outras ocupações. Além do mais, há também o que denominamos aqui, de 

“ampliação espacial de bancas”, ou seja, o alargamento de algumas bancas, de 

produtos específicos, que segundo nossa entrevistada, foi se dando com o tempo, 

em detrimento do tamanho de outras. Para ela, a feira diminuiu e ao mesmo tempo 

se modificou. 

Assim, descreve: 

[...] assim, [a feira] foi diminuída e foi substituída uma parte. [...] você 
foi hoje ali de frente a minha banca e só tem uma banca pequena e 
do outro lado não tinha, mas ali naquele canto, naquela banquinha 
pequena é uma banca grande, porque o rapaz não veio hoje, é o filho 
daquela mulher que tava com história “ai, num sei o que, tá faltando 
dinheiro” é assim os fitudim. Ali é banca do filho dela, é do 

comprimento da minha banca96. E você também notou que na saída 
não tinha uma banca, é uma banca de confecção porque o rapaz 
hoje vai pra Pereiro, não coloca nem hoje, nem amanhã só a partir 
de quarta-feira. (ENT.1).  

 

É bem verdade e de fácil percepção que as bancas de confecções, por 

exemplo, ocupam parte considerável das ruas e possuem estruturas que se 

destacam das demais, o que sinaliza o olhar descritivo de nossa entrevistada, e que 

constatamos por meio da observação. Ademais, o próprio funcionário da Prefeitura 

                                                             
96 A banca de nossa entrevistada tem 6,5 metros de cumprimento e 1,40 metros de largura. 
Chegamos a ver bancas de confecção com cerca de 10 metros de cumprimento, enquanto 
outras bancas que vendem outros produtos têm 3 metros, 7 metros em média, etc. Os 
tamanhos são variados. Há também aqueles que são donos de mais de uma banca. 
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já havia feito menção à desproporção do tamanho de algumas bancas, se 

comparadas a outras.  

Alguns vendedores deslocam-se, ora se instalando em comércios de rua, 

ora vendendo de porta em porta, possuindo pontos fixos em diferentes feiras da 

região, nas quais expõem seus produtos em dias de maior movimentação. 

No comércio em Pau dos Ferros, apesar de os produtos agropecuários ainda 

representarem a maioria das vendas, as bancas de produtos industrializados 

(confecção e calçados) se destacam em termos de tamanho e de estrutura de 

vendas. Sutilmente, a dinâmica do comércio tem se modificado em resposta às 

novas determinações do processo de reprodução do capital, resguardada as 

particularidades da região. Principalmente, se considerado o fato de que o comércio 

de rua, de um modo geral, tem sido utilizado essencialmente para facilitar a 

distribuição de distintos produtos, principalmente, os advindos de fábricas e lojas de 

departamento.   

Ademais, o formato do comércio de rua também se particulariza no tempo 

por certa mobilidade populacional nos últimos anos; tomamos por base, o número de 

vendedores distribuídos por faixas de tempo na atividade. Dos vendedores 

presentes no perímetro de estudo, no dia contabilizado, 30% trabalham no comércio, 

há menos de 3 (três) anos, apesar de 50,41% dos vendedores estarem naquele 

local há mais de 10(dez) anos. Essa movimentação recente descrita reflete a 

realidade de uma atividade caracterizada pela facilidade de ingresso e saída, ou 

seja, alguns efetivamente podem ter saído da atividade, e outros terem ingressado, 

logicamente, não numa relação direta e condicionada. A entrada pode estar 

associada à falta de emprego e/ou complementação de renda. A causa para saída 

pode ter sido a concorrência de outras bancas maiores, ou o crescimento do próprio 

comércio formal, como mesmo nos têm relatado os entrevistados. 

Nosso 7º entrevistado aborda, pelo ângulo da concorrência, a questão da 

dimensão assumida pelo comércio de rua, destacando principalmente a relação com 

as lojas. Vejamos a descrição: 
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[...] antes era mais, diminuiu mais, porque a competição... A 
concorrência pode-se dizer não das bancas porque o que tá 
aumentando mais é as lojas, porque existe muitas, muitos 
vendedores. [o surgimento das lojas tá prejudicando as bancas?] [...] 
tá, porque existe lojas que vendem também barato, assim no caso, 
produtos que não seja de marca, são mais barato que vende em 
lojas. Que antes as lojas vendiam coisas, como é que se diz, mais 
caras e hoje em dia não é mais assim. [...] loja de confecções, de 
roupas, que tem muitas aqui em Pau dos Ferros. [...] a gente sentimo 
mais na venda da loja. [...] porque, eu acho que sim, teve gente que 
deixou, que antes tinha banca e hoje tem só loja. Quem vai abrir uma 
loja acaba com a banca. (ENT.7). 

 

Na parte final da descrição, nosso entrevistado 7 (sete) faz referência a 

pessoas que tinham banca anos atrás no comércio de rua e, ao conseguirem colocar 

uma loja, acabaram por optar pela loja, deixando o comércio de rua mediante a 

extinção da banca. Essa afirmação de nosso entrevistado não foi difícil de ser 

verificada. O sonho com o próprio negócio, seja na forma de “loja” ou “mercadinho”, 

é algo que foi relatado nas entrevistas. Inclusive, temos como exemplo e foram 

entrevistados, dois casos de vendedores que têm banca e loja, com a diferença que 

para uma, a loja veio primeiro, enquanto para a outra, foi a banca. A mãe de nosso 

entrevistado se adéqua a esse último caso. Tinha uma banca, cresceu e hoje tem 

uma loja, mas mantém a banca, na qual nosso entrevistado vende diariamente.  

As lojas de calçados podem servir, aqui, de exemplo para o caso em que o 

“formal” age algumas vezes como concorrente do comércio de rua local. A oferta do 

produto de forma diversificada, as formas de pagamento facilitadas por conta do 

crédito na loja e até a própria conservação dos produtos, têm atraído principalmente 

os consumidores residentes na cidade, o que tem feito com que o consumidor do 

comércio de rua seja o das cidades circunvizinhas, ou mesmo, os da zona rural e, ao 

comprarem à vista, acabam levando o produto em menor quantidade. O depoimento 

de uma vendedora de rua, do ramo de calçados, descreve bem essa análise quando 

a mesma nos expunha as dificuldades com a concorrência e de quem são hoje seus 

clientes. Vejamos: 

[De que concorrência que a senhora fala?] [...] tanto de feira como 

de loja, por que... principalmente, depois que abriu o Paraíba 
Calçados, depois que abriu caiu 80% pra gente, porque eles tem 
condições de vender com muito tempo pra pagar e a gente só vende 
à vista. [...] a gente só vende à vista e quem sempre compra a gente 
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assim, os freguês é mais dos interior, dos sítio, é o pessoal que 
procura mais a gente pra comprar. [...] pessoal de Pau dos Ferros 
também a maioria só compra mais em loja, eles não compram muito 
não à nós, eles num compra muito não. Os nossos freguês mesmo é 
de fora. (ENT. 3).  

 

Diante das questões aqui explicitadas, podemos arguir que há uma relação 

“dialética” entre o comércio formal e informal. Algumas vezes, o formal age como 

complementar na oferta e distribuição de produtos aos vendedores de rua, como 

aqueles produtos importados. Em outro momento, pode atuar como concorrente, a 

depender da dimensão do mercado a que nos referimos, da característica do 

consumidor, e do tipo do produto comercializado, como foi aqui expresso pelo 

exemplo dos calçados. 

Num tipo de comércio como o de rua, são muitas as desvantagens se 

comparado aos das lojas, aparentemente formais. Desvantagens que envolvem a 

estrutura do comércio, a condição de trabalho dos vendedores, e a própria conquista 

do consumidor, hoje, conduzido a exigir qualidade no que compra tamanha a 

diversidade na oferta dos produtos no mercado como um todo. E isso é uma 

característica que reflete a realidade, Brasil a fora, independentemente da cidade em 

referência. Ademais, é uma atividade de risco, quando os vendedores se articulam 

em relações, muitas vezes, situadas entre o legal e ilegal. 

Em cidades maiores, como São Paulo, a pressão sobre esse tipo de 

comércio é maior; a fiscalização quanto à oferta de produtos proibidos é mais 

intensa. Notadamente, isso se faz visível, também, porque em São Paulo, o exército 

de desempregados é maior, por ser uma cidade em que se concentraram os efeitos 

negativos da crise na produção e no emprego, como resultado do modelo 

econômico implementado no fim do século passado.  

A estrutura das praças de comércio nas diversas vias públicas já denota a 

condição de vida dos indivíduos envolvidos. As bancas, barracas, seja qual 

denominação adotemos, são constituídas à base de muito sol e calor, mediante um 

esforço contínuo e manual dos indivíduos. Em Pau dos Ferros, comércio tradicional 

interiorano, as bancas são construídas em ferro soldado para dar o formato 

desejado e alcançar a forma retangular de banca. Em alguns casos, as lonas são 
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compartilhadas entre os vendedores, a depender do tamanho destas e dos laços de 

amizade estabelecidos preliminarmente entre estes.  

A figura abaixo apresenta a estrutura do comércio de rua local. Em algumas 

ruas, as bancas ficam montadas permanentemente; em outras, são montadas e 

desmontadas todos os dias, deslocadas e guardadas. Para alguns, montar a banca 

significa, ainda, despender diariamente mais dinheiro quando pagam outras pessoas 

para proceder à montagem das bancas, na maioria das vezes. Isso ocorre quando 

os vendedores são do sexo feminino e/ou apresentam idade mais elevada.  

FIGURA 09 – PAU DOS FERROS: MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS 

BANCAS 

 

FONTE: Pesquisa de Campo. Dez 2010/Fev2011. 

 

O deslocamento das mercadorias se dá de várias formas: há aqueles que 

deslocam sua mercadoria em carros próprios, como nos descreve o nosso 4º 

entrevistado: “[...] eu levo pra casa, todo dia a gente pega meu carro e leva no meu 

carro pra casa”.  Outros, por não disporem de transporte, compartilham o aluguel de 
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um ponto para guardar a ferragem da banca e os produtos a serem comercializados 

no dia seguinte. Geralmente, “[...] são 10 pessoas, cada um paga R$15,00, aí tem 

um que é responsável por arrecadar o dinheiro pra pagar para o dono, aí ninguém 

quer ficar, aí tem um lá que ficou”. (ENT.1). O transporte destes é feito da seguinte 

maneira: 

[...] vem de carro de mão, é nas caixas, aí meu marido todas 
madrugada vai lá montar, carrega os pau, os ferro e traz no ombro, aí 
forma a banca, cobre com a coberta de pano, aí pega o carro de mão 
e vai carregar as caixas de duas em duas. Às vez é seis caixa que 
recebe. Quando a mercadoria tá menos é seis caixas, geralmente é 
sete caixa, porque o menino vai viajar agora esse final de mês pra 
comprar mercadoria [...]. (1ª ENT.). 

 

Há outros, ainda, que guardam suas bancas, nas denominadas “pedras” 97 

em cima do açougue, de propriedade própria, ou de terceiros, como nos descreve 

nossa entrevistada: 

[...] não, a gente não aluga, só deixa as coisas lá dentro, entendeu? 
Quando a mercadoria chega pra guardar a gente tem que botar um 
bocado de coisa em cima pra poder ir guardando, não pode alugar. 
[...] paga lá. Nós paga o aluguel, nós bota as coisa dentro da pedra. 
...: é, nós compremo a chave, mas nós paga todos os mês R$10,00. 
(ENT.8). 

 

O comércio de rua em Pau dos Ferros mantém a estrutura rudimentar de 

“feira”, mas incorpora produtos novos e ideologias dominantes que não são 

exclusivas dos grandes centros urbanos. Impressiona-nos notar o vendedor, mesmo 

submetido às condições precárias de trabalho, a locomoção árdua diária ao sair de 

                                                             
97 As pedras são construções de alvenaria que ficam em cima, nos espaços direcionados ao 
açougue municipal. Muitos compraram as chamadas pedras, conta-nos nossa oitava 
entrevistada, que a sua custou cerca de R$ 500,00, compra que ocorreu em outra 
administração municipal. O certo seria vender na própria pedra como alguns fazem, mas 
nossa entrevistada afirma e justifica ser um espaço muito pequeno: “[...] não, em cima não, 
nos põe lá embaixo porque lá em cima ninguém põe lá em cima num dá certo não, é muito 
estreitinho pra você colocar, não dá pra colocar verdura nenhuma senão cai”. Acreditamos, 
com base na entrevista, que outro motivo fosse a localização da banca de nossa 
entrevistada, em baixo no chão, esta teria mais atrativos para a conquista do consumidor 
por se tratar de uma banca de frutas, colocando aqui como referência a localização das 
demais.  
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suas cidades para vender em Pau dos Ferros, enaltecer as vantagens do 

autoemprego, ao se denominar patrão de si mesmo.  

Segundo nosso levantamento, a maioria dos vendedores provém de Pau dos 

Ferros, mais de 60%. Apesar de esse número ser considerável, há uma diversidade 

de cidades ali representadas na figura do vendedor de rua, que não podem ser 

desconsideradas na análise, principalmente, aquelas de outros estados, que fazem 

fronteira com o Rio Grande do Norte, de onde partem diversos vendedores. Dentre 

os 121 vendedores identificados, pudemos apresentar a proveniência de 21 

localidades diferentes, com destaque, para vendedores do Ceará, das cidades de 

Juazeiro do Norte e de Lavras da Mangabeira; bem como da Paraíba, de cidades 

como Uiraúna e Souza (Cf. tabela abaixo). 

TABELA 03 – PAU DOS FERROS: DISTRIBUIÇÃO DOS VENDEDORES CONFORME 

MUNICÍPIO DE ORIGEM 

Nº DISTRIBUIÇÃO DOS INFORMAIS QUANTO AOS MUNICÍPIOS 
DE ORIGEM  

 

QUANTIDADE 

01 ÁGUA NOVA – RN 02 

02 ALEXANDRIA-RN 06 

03 ENCANTO – RN 01 

04 FRANCISCO DANTAS - RN 01 

05 GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO - RN 01 

06 JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ 01 

07 LAVRAS DA MANGABEIRA- CEARÁ 01 

08 LUIZ GOMES - RN 06 

09 JOSÉ DA PENHA - RN 01 

10 MARCELINO VIEIRA - RN 03 

11 MARTINS - RN 03 

12 MOSSORÓ - RN 01 

13 PAU DOS FERROS - RN 75 

14 PORTALEGRE - RN 01 

15 RAFAEL FERNANDES - RN 01 

16 RIACHO DE SANTANA - RN 03 

17 SÃO FRANCISCO DO OESTE - RN 01 

18 SERRINHA DOS PINTOS - RN 09 

19 SOUZA – PARAIBA 01 

20 SÃO MIGUEL - RN 01 

21 UIRAUNA - PARAÍBA 02 

TOTAL 121 

FONTE: Pesquisa de Campo. Dez 2010/Fev2011. 
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A maioria dos vendedores é do sexo masculino (70,25%); estes se deslocam 

para Pau dos Ferros, em seus próprios carros, em carros alugados, ou nos 

chamados carros de linha. O deslocamento de 40% dos vendedores para Pau dos 

Ferros denota não somente a propalada mobilidade em direção a essa cidade como 

e, principalmente, a problemática das ocupações na região, nomeadamente nos 

pequenos municípios, já relatados aqui como envolvidos num grau de dependência 

com Pau dos Ferros, diante do limitado desenvolvimento de suas economias. 

O perfil etário desses vendedores é bem diversificado. Além da faixa acima 

de 50 anos já citada, temos ainda: 17,35% dos vendedores que se encontram na 

faixa de 42 a 44; 23,14% entre 34 e 41; 13,22% entre 26 e 33; 17,36% de 18 a 25. 

São vendedores em plena idade ativa, um perfil etário que não foge muito do 

observado no Brasil, com a seguinte particularidade: o percentual é mais expressivo 

dentre aqueles que apresentam maior idade, apesar de que os que estão entre 18 e 

25 se aproximam dos 18%.  

Diante da diversidade de faixas etárias, ressaltamos que nos causou certa 

surpresa não termos encontrado de imediato, no dia em que contabilizamos as 

bancas, a existência de crianças e adolescentes na condição de vendedores. Não 

estamos fazendo referência a situações envolvendo exploração do trabalho infantil, 

mas a certas características que assumem algumas bancas em Pau dos Ferros, 

diante da natureza familiar da atividade desenvolvida nas mesmas.  

Nas cidades do Nordeste não é raro encontrar filhos ajudando os pais desde 

a mais tenra idade, seja no comércio ou em qualquer pequeno empreendimento 

familiar. No comércio de rua, na cidade, se trata de uma prática comum entre pais e 

filhos; muitos chegam até a reversar os horários para facilitar a venda e/ou atuar em 

conjunto, dependendo do movimento do dia. Prática que, inclusive em 2002, pôde 

ser identificada em nossa pesquisa (SILVA, 2003). Dentre os 165 vendedores 

pesquisados na época, 4% se encontravam na faixa de 12 a 17 anos.  

Parece ter havido uma diminuição desse tipo de situação. Pressupomos que 

ações governamentais voltadas à erradicação do trabalho infantil, condicionantes 

referentes ao Programa Bolsa Família e PET estejam influenciando tal situação. 

Ademais, algumas daquelas crianças e adolescentes hoje não mais o são, 
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considerando que a pesquisa a que nos referimos se deu em 2002 (SILVA, 2003). 

Nosso 7º entrevistado pode ser enquadrado nesse exemplo: hoje, com seus 18 

anos, assume a banca da família, mas sua relação com o comércio remonta à 

infância. Isso não significa que tal situação tenha sido extinta, mas que diminuiu, já 

que mais à frente, quando finalizávamos a pesquisa e revisitávamos os pontos do 

comércio de rua, acabamos por presenciar movimentações dessa natureza, pouca 

na verdade, não obstante esta realidade permanecer. Isso prova mais uma vez que 

esta é uma atividade de contabilização intangível, tamanha a mobilidade. Ora, o 

perfil dos vendedores pode variar, a depender do período em análise e, 

notadamente, das condições de vida dos indivíduos no atendimento de suas 

necessidades mais urgentes. 

Esses vendedores também apresentam baixo nível de escolaridade. Dentre 

os entrevistados, 61,96% sequer cursaram o Ensino Fundamental (sem escolaridade 

e Fundamental Incompleto). O restante se distribui entre aqueles que estão na faixa 

de: Fundamental Completo (6,61%); Médio Incompleto (18,18%), Médio Completo 

(9,1%), Superior Incompleto (2,48%) e, por fim, Superior Completo (1,65). Esse dado 

nos permite afirmar que a educação, em nosso país, é um desafio a ser superado, 

principalmente, para as cidades do Nordeste, região que, em 2009, ainda liderava o 

analfabetismo no país98, com uma taxa de 18,7%, embora tenha registrado a maior 

queda do índice em cinco anos (PNAD, 2009). Permite-nos, igualmente, constatar 

que níveis mais avançados de escolarização nos tempos que correm não 

asseguram necessariamente uma inserção em atividade de trabalho formal, com 

melhor remuneração e com acesso a todos os direitos trabalhistas. 

Esses dados também nos permitem constatar que os requisitos para a 

inserção e permanência na atividade informal como a que aqui estamos analisando, 

o comércio de rua, não se associam diretamente ao grau de instrução, nem a 

qualquer tipo de qualificação profissional intensiva. Trata-se de uma atividade que 

ganha novas determinações, quando a produção individual e/ou familiar se associa á 

rede de distribuição mais ampla. Todavia, permanecem imprimindo a cultural 

familiar, além de continuar requerendo o mínimo de “capital” para o início da 

atividade. Temos um caso, inclusive, de uma das entrevistadas (2ª ENT.) que 

                                                             
98 No Brasil, a taxa de analfabetismo caiu 1,8% em cinco anos (2004-2009), índice que em 
2009 foi de 9,7% (PNAD, 2009). 



176 

comprou a banca e foi pagando ao vendedor à medida que a atividade lhe rendesse 

com o tempo, que vendesse as mercadorias. Uma ferramenta se faz indispensável a 

essa atividade: a capacidade de comunicação e interlocução dos vendedores para 

com os consumidores. O chamado grito de rua é o principal atrativo, e o responsável 

maior pela conquista inicial do consumidor na via pública local e, porque não dizer 

ser esta uma característica peculiar à atividade de rua.  

A existência de pessoas de nível superior, mínimas por sinal, pode estar 

associada à falta de emprego em condições favoráveis nessa cidade. Trata-se de 

parte da superpopulação, formada por trabalhadores que enquanto força de 

trabalho, estão à espera das demandas do capital para servirem ao capital quando 

este assim os requisitarem.  

Ao cruzarmos os dados de escolaridade e de tempo na atividade, chegamos 

ao desvelar da seguinte situação: tanto aqueles vendedores que estão no comércio 

de rua há mais de dez anos, quanto os de menor tempo (entre um e três anos) se 

concentram, em sua maioria, na faixa de escolaridade de Fundamental Incompleto. 

Ou seja, do total de vendedores de cada faixa de tempo citada (61 vendedores que 

está há mais de 10 anos e 38 entre 1 e 3 anos)99, cerca de 50% declararam ter 

começado o Ensino Fundamental, mas não concluído.  

Os dados acima nos revelam que mais da metade dos vendedores do 

comércio de rua local ingressaram na atividade num período difícil para as 

ocupações no Brasil, de um modo geral, como foram os anos de 1990, 

caracterizados pela ausência de possibilidades de emprego, baixa qualidade das 

ocupações, bem como pelos ínfimos rendimentos. E acrescentamos ainda que, em 

Pau dos Ferros, o número de empregos formais é mínimo como observamos através 

dados do Ministério do Trabalho e Emprego; o nível de escolaridade é baixo, não se 

deve estranhar que muitos não tenham conseguido sair da atividade após alguns 

anos, e outros ainda afirmaram ter ingressado recentemente. Principalmente, se 

considerado o aumento constante da PEA, e o fato de que muitas pessoas de 

cidades circunvizinhas têm se deslocado a Pau dos Ferros e ali firmado residência 

atraídas pela oferta dos serviços já relatados.  

                                                             
99 Somadas essas duas faixas de tempo, chegaremos a 81,82% do total dos vendedores 
identificados (121). O restante se distribui na faixa de 4 a 6 anos (13,22%) e 7 a 9 (4,96%). 
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Em se tratando da renda, não foi possível traçar um perfil dos vendedores 

em geral. É claro o receio de exposição por parte dos mesmos. Naturalmente para o 

tipo de atividade desenvolvida, que se articula muitas vezes entre o legal e o ilegal, 

entre o lícito e o ilícito, evidenciar detalhes pode parecer arriscado. As informações 

foram vagas, imprecisas, fechadas, deixando-nos em dúvida, ou mesmo 

expressando um discurso comum, por exemplo, “é muito pouco”, ou “só dá pra fazer 

um salário”. A questão da renda, portanto, só pôde ser mais bem explorada nas 

entrevistas dirigidas, através do depoimento direto dos sujeitos. 

Nesse ponto, há um diferencial com relação à pesquisa desenvolvida 

anteriormente. Naquele momento, tivemos certa facilidade para obter informações 

dessa natureza, de maneira mais precisa. Dos 165 vendedores da época, 35,15% 

percebiam uma renda de até um salário, e pouco mais de 60% afirmou ter renda de 

até dois salários mínimos, considerada por nós uma renda regular, se comparada ao 

salário do comércio formal na época (R$200,00) e, sobretudo, à inexistência de 

postos de trabalho de qualidade na cidade em proporções satisfatórias, embora 

sejamos cientes de que se trata de uma atividade de risco e sem quaisquer 

garantias futuras. A análise aqui pautada restringe-se unicamente ao comparativo de 

renda (SILVA, 2003).  

No curso da observação, identificamos também certo grau de concorrência 

entre os vendedores, principalmente entre os residentes em Pau dos Ferros e os 

que vêm dos arredores. Isso pode se caracterizar como um dos motivos da não 

explicitação exata dos rendimentos. Ora, as bancas são muito próximas uma das 

outras e expor a renda pode gerar alguma especulação por parte dos concorrentes. 

A descrição de um de nossos entrevistados nos ajuda a entender esse contexto:  

[...] é de concorrência, eles brigam, eles tiram freguês da banca do 
outro, eles brigam com o outro, ali ó, ali gente já tirou freguês da 
minha banca, eu digo, “mas num tem problema não, o sol nasceu pra 
todos”, não é por isso que eu vou ficar com raiva da pessoa, cada 

qual tem a sua consciência, né? Às vezes eu boto gente pra comprar 
a pessoas que tem banca no meio da feira e tem loja também, tem 
isso também lá, tem banca e tem loja, ali é um bocado, viu? Aí 
muitas vezes eu não tenho a mercadoria, “olhe, fulano ali tem, em a 
banquinha ali e tem a loja ali”, eu não tenho isso não, agora tem 

uns... (ENT.1). 
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Evidente: constatamos a existência de laços de amizade expressos nas 

relações estabelecidas por determinados vendedores, e até de cumplicidade, se 

consideradas as dificuldades diárias comuns a todos, principalmente dentre aqueles 

que estão na atividade há mais tempo. A rápida passagem dos vendedores 

“exteriores” não permite a criação desses laços, de maneira especial, entre aqueles 

que frequentam a feira apenas aos sábados. No entanto, não podemos 

desconsiderar esse “ar” de individualidade de alguns, revelado através de formas de 

conflito no uso do espaço urbano.  

Questionado sobre possíveis conflitos na organização do espaço urbano, 

conta-nos o funcionário da prefeitura, as inúmeras tentativas de organização do 

espaço; seu relato expressa bem a lógica concorrencial a que nos referimos 

anteriormente. Nas palavras deste interlocutor: 

 

[...] já... Eu mesmo pessoalmente fui lá, eu e mais dois fiscais, fomos 
lá e encontramos rejeição exatamente nessa parte, aquele teimoso 
que sai do local dele e quer mais espaço, ele quer um espaço maior 
do que o que ele precisa, entendeu? Maior do que o que ele 
precisa... tem aqueles comerciantes mais ambiciosos, que querem 
vender mais, ele quer a banca dele bem destacada assim pra quem 
vai fazer a compra chegar e já ver aquela banca bem destacada, 
sabe? Então, há essa parte de ambição por parte de alguns e eu já 
estive lá mais de uma vez e até já entrei em atrito com alguns porque 
eles não quiseram obedecer, não quiseram... já dentro desse nosso 
trabalho de organização, eles quiseram desobedecer. Mas isso aí tá 
em andamento e o projeto do prefeito é regularizar isso aí. (11º ENT 
FUN. PREF.).  

 

A questão ocupacional em Pau dos Ferros como já se relatou anteriormente, 

se reflete na realidade brasileira de insuficiência de postos de trabalhos formais, e 

diga-se de baixa qualidade. A maioria dos vendedores100 que relatou ter exercido 

alguma atividade anterior ao comércio de rua estavam inseridos em ocupações por 

conta própria ou era empregado sem carteira assinada. 

Os dados que expomos, no gráfico abaixo, nos permitem problematizar a 

trajetória ocupacional desses vendedores envolta em atividades vulneráveis, 
                                                             
100 Esclarecimento: Mais da metade dos vendedores, 57,85%, haviam exercido alguma 
atividade anterior. 
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marcadas pela instabilidade. Aqueles que trabalharam sem carteira assinada e sem 

qualquer cobertura pelo sistema previdenciário ainda são mais expressivos. Na 

condição de desempregados, hoje, esses vendedores estão na rua, muitos sob o 

discurso da autonomia, em ocupações precárias, se assim pudermos nos referir, 

quando notamos o tipo e a infraestrutura desse comércio.  

GRÁFICO 08 – PAU DOS FERROS: DISTRIBUIÇÃO DOS VENDODORES NA 

ATIVIDADE ANTERIOR POR POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO (%) 

 

FONTE: Pesquisa de Campo. Dez 2010/Fev2011. 

 

No próximo tópico, trazemos o relato dessas situações e detalhamento dos 

pontos chaves de nossas entrevistas. Situação que se desvela mais agravante a 

partir do conhecimento da história de alguns de nossos entrevistados. Será possível 

também adentrar em questões como: ingresso na atividade, formas de 

financiamento desta, permanência, formas de organização e conflito no uso do 

espaço, dentre outras. 

 

4.2.2 O “Ser” vendedor no comércio de rua: relato de experiências envolvendo 

inserção na atividade, condições de trabalho, renda, conflitos no uso do 

espaço urbano etc. 
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2,86 
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Os relatos apresentados fruto de entrevistas realizadas com aqueles que 

voluntariamente se propuseram a contribuir com a presente pesquisa, nos ajudam a 

desvelar a diversidade de situações e de sujeitos presentes no perímetro de estudo, 

o histórico de inserção na atividade de rua, suas condições de trabalho, as 

dificuldades que enfrentam no cotidiano. Alguns, inclusive, no momento de 

interlocução, nos auxiliaram no contato com outros vendedores. O momento das 

entrevistas constituiu, na verdade, uma maneira de expressão, uma oportunidade de 

demonstrarem suas opiniões sobre o espaço que compartilham e as dificuldades 

que enfrentam na atividade. 

Apesar de estarem inseridos em um mesmo espaço em condições 

aparentemente semelhantes e trabalharem em uma via pública, os vendedores 

apresentam trajetórias de vida diversas que os conduziram a se inserir e fazer 

daquela atividade, naquele local, garantia mínima de renda e de sobrevivência. 

Pensamos ser esta uma maneira de apreendermos como as desigualdades se 

particularizam nesses espaços. 

As formas de inserção dos vendedores, resguardadas algumas 

particularidades, têm algo em comum, determinações que atingem muitos 

brasileiros, condições e situações que os levaram à perda do emprego, ou mesmo, à 

impossibilidade de sequer vivenciar um primeiro emprego regulamentado. Nosso 

universo pesquisado compreende jovens de 18 anos, senhores e senhoras na faixa 

etária entre 30 e 40 anos, e aqueles de idades mais elevadas, chegando aos 60 

anos. Eles nos contam histórias de vida, nos relatam como, durante anos, 

conseguiram sustentar filhos e família extraindo dessa atividade uma renda mínima. 

Narram, ainda, a primeira experiência de inserção em uma atividade com 

rendimentos.   

 Os vendedores podem ser divididos nas quatro categorias elencadas a priori, 

através das quais observamos, além do tipo de produto comercializado, aspectos do 

perfil de nossos entrevistados (Cf. quadro abaixo): 
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QUADRO 01 – PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS VENDEDORES 
ENTREVISTADOS  

     FONTE: Pesquisa de Campo. Dez 2010/Fev2011. 

   

Inicialmente, destacamos 4 (quatro) vendedores, cuja trajetória de vida 

evidencia estreita relação com a informalidade. Nunca trabalharam com carteira 

N 
PRODUTO 

 
IDADE SEXO ESCOLARIDADE 

TEMPO NA 
ATIVIDADE 

OCUPAÇÕES 
ANTERIORES 

1 
Industrializado 
(Confecção) 

44 F 
Fundamental 
Incompleto 

Acima 
de 10 
anos 

Empregada 
Doméstica (sem 
cart. assinada). 

2 
Agropecuário 
(Frutas, verduras e 
lanche). 

57 F 
Fundamental 
Incompleto 

Acima 
de 10 
anos 

Contrato temp. no 
serviço 
Público/sacoleira. 

3 
Industrializado 
(Calçados) 

43 F 
Fundamental 
Incompleto 

Acima 
de 10 
anos 

Empregada de uma 
firma em SP - 
costureira. 

4 

Misto 
(alho, ferramentas 
em geral, utensílios 
domésticos de ferro: 
panelas, conchas, 
facas, dentre outros). 

34 M 
Fundamental 
Incompleto 

Acima 
de 10 
anos 

Conta-própria 
 

5 

Mistos 
(variedades: 
perfumaria, 
utensílios 
domésticos, 
quadros, brinquedos, 
peças íntimas, 
artigos para 
presentes, dentre 
outros). 

31 F 
Médio 
Completo 

Entre 1 
e 3 anos 

Conta-própria 
(vendedora de 
cosméticos); 
Serviços prestados 
a terceiros. 

6 

Mistos 
(bijuterias em geral, 
brinquedos, bolsas 
no geral, etc). 

29 M 
Médio 
Incompleto 

Acima 
de 10 
anos 

Conta-própria/ 
Empregado de uma 
distribuidora 
(diarista). 

7 

Misto 
(Cama, mesa e 
banho; bolsas para 
viagem, etc.) 

18 M 
Médio 
Completo 

Entre 7 
e 9 anos 

Nunca trabalhou. 

8 
Agropecuário 
(Frutas e verduras) 

43 F 
Fundamental 
Incompleto 

Acima 
de 10 
anos 

Empregada de uma 
firma em SP - 
costureira. 

9 
Misto (CDs, bolsas, 
variedades, etc.) 

43 F 
Fundamental 
Incompleto 

Entre 7 
e 9 anos 

Empregada 
Doméstica em SP 
(Com e sem 
carteira assinada) 

10 
Piratas 
(CD/DVD) 

18 F 
Superior 
Incompleto 

Entre 1 
e 3 anos 

Nunca trabalhou 
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assinada, apesar de um deles ter declarado haver prestado serviços a terceiros, e 

outro a uma distribuidora de bebidas, por tempo determinado. Três dentre os 

entrevistados trabalharam sempre por conta própria, na condição de vendedores. 

Uma informante trabalhou como empregada doméstica, exercendo a atividade 

também sem qualquer garantia de direitos. Aliás, esta ocupação, há pouco tempo, 

sequer era considerada nas estatísticas dos institutos oficiais101.  

A 1ª entrevistada trabalhou na condição de empregada doméstica, quando 

jovem, depois de casada; ela nos conta que resolveu apostar no comércio de rua, 

para não morrer literalmente de fome, com os filhos e o marido, quando seu marido 

perdeu o emprego (com carteira assinada). Afirmando sua íntima relação com as 

atividades comerciais, experiência que relembra sua trajetória de infância com o pai, 

ela resolve, juntamente com o marido, colocar uma banca na via pública em Pau dos 

Ferros. O motivo de ingresso foi o desemprego, o qual, segundo ela, teria sido 

provocado pela tecnologia, como assim nos descreve: 

[...] a perda do emprego do meu esposo, porque se eu não tivesse 
essa atitude de gostar de comércio nós tinha ou passado fome ou a 
sogra tinha dado de comer a nós porque minha família, minha mãe 
não tinha condições, minha mãe é separada, meu pai num faz conta, 
no mínimo meu sogro quem ia sustentar, porque só a falta de 
desemprego [emprego], e eu tô ali até hoje por causa do 
desemprego, mas eu peço muita saúde a Deus que eu adoro o 
comércio. [...] foi, ele ficou desempregado por conta da tecnologia, 
sempre era avisado por alguém, ele era vigilante antes quando era 
solteiro, mas deixou, entregou deu de graça, se ele ainda fosse 
vigilante hoje não tinha saído do Banco do Brasil. Entregou assim de 
mão beijada, foi pra outro emprego dizendo que ganhava mais, que 
era melhor, que vigilante era muito peso... aí quando chegou essas 
tecnologia deixou ele desempregado até hoje. Tá com uns dois 

                                                             

101Os trabalhadores domésticos representam quantidade significativa da classe trabalhadora 
mundial. A grande maioria labora sem qualquer registro profissional, sem ver garantidos os 
direitos básicos de qualquer trabalhador. De acordo com estimativas recentes da 
Organização Internacional do Trabalho – OIT, o número de trabalhadoras e trabalhadores 
domésticos no mundo é de, pelo menos, 53 milhões de pessoas. Especialistas da OIT 
acreditam que, considerando a forma de atuação, como sendo realizada de modo “oculto” e 
sem registros, o total pode chegar a 100 milhões de pessoas (OIT, 2011). Somente em 
recente conferência Internacional (junho de 2011), realizada em Genebra, na Suíça, foi 
aprovada a extensão aos trabalhadores domésticos de todos os direitos básicos já 
garantidos aos demais trabalhadores. Segundo a Organização Internacional no Brasil, esses 
direitos incluem: [...] a jornada de trabalho, descanso semanal de pelo menos 24 horas 
consecutivas, um limite para pagamentos in natura, informações claras sobre os termos e 
condições de emprego, bem como o respeito pelos princípios e direitos fundamentais no 
trabalho, incluindo a liberdade de associação e negociação coletiva (OIT, 2011). 
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meses que ele foi arrumar um emprego de carteira assinada, só com 
dois meses que ele arrumou. (1ª ENT.). 

 

A situação relatada pela entrevistada, de perda do emprego do seu marido, 

nos remete a um momento crítico vivenciado no âmbito do mercado de trabalho 

brasileiro – o fim do século XX, que ficou na história, com marca negativa, por ter 

havido enxugamento de muitas ocupações com a introdução da tecnologia, em 

diversos setores da economia; tratou-se da adesão da economia brasileira às formas 

flexíveis de produção. Esta complexa realidade relatada por nossa entrevistada tem 

deixado muitos trabalhadores excetuados de relações formais de trabalho, por muito 

tempo ou mesmo para sempre. Nesse ínterim, compreendemos que o desemprego 

somente pode ser compreendido mediante o entendimento da direção tomada nas 

duas décadas de estagnação econômica, a partir de 1990, momento avesso ao 

emprego no país. Reflete, sobretudo, a maneira pela qual o capital se expande em 

território nacional. 

Diante do quadro apresentado, o trabalhador em referência conseguiu outra 

ocupação com carteira assinada, apenas recentemente (fim de 2010). Durante o 

logo tempo em que esteve desempregado, exerceu atividades sem quaisquer 

garantias (mototaxista, vendedor de rua). A entrevistada ressalta, no entanto, que a 

renda predominante sempre foi a do comércio de rua, o que tem garantido a 

sobrevivência de sua família, a qual está no exercício da atividade há mais de uma 

década.  

O financiamento inicial da atividade no valor de R$ 500,00 (quinhentos) 

reais, no fim dos anos de 1990, provém da baixa da carteira do antigo emprego do 

marido. Com esse dinheiro conseguiram comprar as primeiras mercadorias: redes, 

lençóis, sandálias, dentre outras. Colocaram a banca, de início, somente aos 

sábados, já que a tentativa anterior de vender em mercadinhos só lhes trouxe 

prejuízos. Hoje, eles já colocam a banca de segunda a sábado, com exceção 

apenas dos domingos e feriados, com venda exclusiva de confecções. 

A mercadoria é, em sua maioria, proveniente da cidade de Santa Cruz, 

estado de Pernambuco e demanda um ritmo sistemático de viagens dos vendedores 

a cada dois meses. Estrategicamente, o local de compra desses vendedores varia a 
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depender do tipo de produto característico de cada região, como por exemplo, as 

frutas vêm geralmente da Bahia; ou os calçados são oriundos de Fortaleza, São 

Paulo, e as confecções de diversas cidades do Nordeste. 

Em média, por mês, conseguem uma renda aproximada de R$ 900,00 

(novecentos) reais na banca, embora em sua fala ficasse claro, a irregularidade 

desse rendimento, pois tem semana que ela chega a obter apenas R$ 55,00 

(cinquenta e cinco) reais e, em outras, consegue rendimentos mais elevados. Se 

somarmos o que essa vendedora percebe em média, por mês, com as vendas, com 

os demais rendimentos da casa (aposentadoria da mãe, emprego do marido e Bolsa 

Família), a renda familiar chega a superar a casa dos R$ 2.000,00 (dois mil) reais 

mensais.  

Em geral, aqueles que obtêm maiores rendimentos estão há mais tempo na 

atividade; suas bancas são razoavelmente maiores que as outras, tamanho que 

varia entre 6 (seis) e 10 (dez) metros. O tipo de produto comercializado também 

exerce influência sobre a renda; a depender dos dias e do período do ano, as 

mercadorias podem sofrer certo acréscimo, como é o caso de confecções, tecidos, 

calçados, dentre outros.  

Aqueles que conseguem obter um salário, ou menos de um salário, são 

vendedores de bancas de tamanhos menores e/ou relatam terem sido alvo da 

concorrência nos últimos anos, a exemplo dos vendedores de calçados e de 

produtos piratas. Segundo duas de nossas entrevistadas, em média, há uns sete 

anos, ganhavam mais, suas vendas mensais alcançavam 1.000,00 (mil) reais com 

certa facilidade. Hoje, não se aproximam desse valor, a concorrência tem implicado 

perda de rendimentos, segundo nossas entrevistadas. Inclusive nos relata nossa 3ª 

entrevistada, que devido a prejuízos, por não pagamento, teve que retirar dinheiro 

do banco para cobrir certas perdas: “[...] eu tirei dinheiro não de empréstimo, eu tirei 

dinheiro meu mesmo do banco”. (3ª ENT.).  

Quando nos referimos à renda, estamos tratando de remuneração pelo 

trabalho no comércio de rua e/ou ao quantum que fica na posse do vendedor com a 

venda da mercadoria. Alguns deles chamam de “lucro”, já que a maioria são os 

próprios donos da banca e se consideram patrões de si mesmo. Mas, das dez 
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bancas aqui pesquisadas, em duas os vendedores não são estritamente os donos. 

Um vendedor não percebe rendimentos, como já relatamos, e outra é empregada de 

uma loja, e o valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, relatado pela mesma, se refere ao 

salário da loja, que se estende à banca e não ao apurado com a banca. Ela relata 

que a venda de Dvs e Cds piratas, tem sido fraca ultimamente, e que, por mês, a 

banca consegue render à dona, em média R$300,00 (trezentos) reais, máximo R$ 

400,00 (quatrocentos) reais. (10ª Ent.). 

Como podemos constatar pelo abordado, a atividade de vendedor do 

comércio de rua é instável, de rendas irregulares e se relaciona a particularidades 

como: o quantum de dinheiro investido para diversificar a oferta, que acaba se 

refletindo no tamanho da banca; o tipo de produto comercializado e o período do ano 

em referência. Somam-se a isso, os níveis de rendimento da região, a dinâmica da 

economia local, inadimplência, prejuízos, dentre outros. No que se refere à renda 

percebida pelos vendedores destacamos: poucos ganham entre novecentos reais e 

mil reais (três entrevistados); outros ganham cerca de quinhentos e quarenta reais 

(três entrevistados); e os demais, ganham menos de um salário mínimo (também 

três entrevistados). Além destes, um entrevistado não percebe rendimentos em 

virtude de a banca ser familiar e não lhes possibilitar renda fixa em espécie passível 

de ser identificada pelo informante. 

A referência de entrevistados quanto à “concorrência” se associa a uma 

dinâmica mais ampla em que a circulação e o consumo das mercadorias ganham 

impulsão com a entrada do crédito no mercado de um modo geral. Ao introduzirem 

vendas a prazo parceladas, em tempo elástico, no cartão e/ou no crediário da 

própria loja, tais estabelecimentos apresentam vantagens ao consumidor que as 

diferenciam do comércio de rua. Os produtos das lojas apresentam atrativos 

adicionais ao consumidor, são diversificados, por marca e preço, e o melhor 

armazenamento da mercadoria lhe confere melhor qualidade porque não estão 

expostos ao sol e à chuva como a mercadoria comercializada pelos vendedores de 

rua. Ademais, as possibilidades de muitos adentrarem nas lojas foram acrescidas, 

pela facilidade de crédito direto, a dinheiro, nos bancos e financeiras da cidade. 

Seguramente o papel do crédito constitui fator importante para a reprodução do 

capital, na medida em que a compra das mercadorias é facilitada, possibilitando que 

este logo retorne à produção, cumprindo o seu circuito de reprodução e expandindo 
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a acumulação. Conforme já problematizamos na nossa primeira seção, o crédito 

desempenha importante papel para a reprodução ampliada do capital. 

Para nosso 4º entrevistado, a vida também sempre foi sofrida, os pais 

trabalhavam na zona rural, eram agricultores, sem qualquer condição financeira. Ele 

veio da Paraíba tentar a “sorte” ao lado do seu irmão, que já trabalhava há algum 

tempo no comércio de rua em Pau dos Ferros.  

Trabalhou, inicialmente, vendendo cocadas que ele mesmo fazia. Depois 

trabalhou ambulante numa carroça, empurrada via Avenida Independência abaixo, 

vendendo sua mercadoria, numa verdadeira rotina irregular. Mais à frente, 

conseguiu comprar o ponto que ele hoje ocupa há mais de 10 anos, com toda a 

mercadoria do antigo dono. Na descrição, ele conta em detalhes como foi a compra 

da banca e a chegada a Pau dos Ferros: 

[...] veja só, eu morava na Paraíba, em Bom Jesus, no município de 
São José de Piranhas, lá a gente veio pra Cajazeiras, de Cajazeiras 
eu vim pra Pau dos Ferros, vim um passeio aqui em Pau dos Ferros 
na casa de um irmão meu e depois comecei a trabalhar com meu 
irmão na feira, ele foi embora, aí eu tinha uma casa em Cajazeiras, 
vendi essa casa e comprei aquele comércio que hoje é minha banca 
que você já conhece. Você foi à feira, visitou e lá você viu que a 
gente trabalha na feira-livre de Pau dos Ferros. [...] comprar o ponto, 
aquele ponto que hoje é meu com a mercadoria que eu comprei, na 
época foi na faixa de uns R$12.000,00. (4º ENT).  

 

A questão da compra do ponto em específico, não nos surpreendeu, já que 

se trata de uma prática comum perpetrada há bastante tempo na cidade, mesmo 

considerando, aqui, que estamos nos referindo a um espaço numa via pública. Se 

para esses vendedores a distribuição de mercadorias é importante, a disputa por 

lugares estratégicos se torna aspecto fundamental posto que dá maior visibilidade e 

possibilidade de melhor atrair os consumidores. É motivo, muitas vezes, de conflitos 

no uso do espaço urbano, principalmente quando algumas bancas se posicionam 

em frente a lojas e tiram a visibilidade das mesmas.  

Conta-nos, ainda, com certo ar de orgulho, da possibilidade que foi com a 

renda proveniente da atividade, assegurar a posse de certos bens materiais que 

vieram como fruto de anos do seu trabalho no comércio de rua, de ter conseguido 

manter os filhos em escola particular, já que até pouco tempo, a principal atividade 
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com rendimentos em sua casa era essa. Sua mulher lhe auxilia, como pode, 

vendendo cosmético, que ele afirma servir de ajuda na escola dos filhos do casal, 

mas a renda preponderante, até 2009, foi mesmo a do comércio de rua.  

Hoje, ele tem uma atividade em paralelo, trabalha numa unidade pública do 

Estado e ganha cerca de R$ 830,00 (oitocentos e trinta) reais nessa atividade. Na 

banca ele relata que consegue fazer cerca de R$ 1.000,00 (mil) reais no mês, 

tirando já o valor da mercadoria, produto que ele vai comprar periodicamente em 

Juazeiro do Norte, no Ceará. 

O relato desse entrevistado nos passou certo apego pela atividade, 

especificamente quando ele relata as possibilidades materiais que essa atividade 

oferece como a compra de determinados bens, e sua afirmação de que não deixaria 

atividade, exceto por problemas de saúde.  Relatou, inclusive, a possibilidade de 

conciliar a atividade com a outra ocupação. Vejamos:  

[...] só se eu não pudesse devido a esse meu problema de coluna, se 
por acaso continuar me agravando do jeito que tá eu poderia deixa 
de vender no comércio, de fazer feira. [...] foi uma coisa que eu 
comecei dali, foi dali que eu tenho minha casa, tenho meu carro, 
tenho meus troço, que meus filho tão na escola. Eu já dava a escola 
pros meus filhos antes quando eu já tava no [emprego] porque eu 

fazia as feira fora, mas nem por isso eu deixaria a feira, a não ser o 
caso de saúde. [...] eu não deixaria a feira. Eu acho que a feira 
merecia de melhorias. A gente como feirante, eu como feirante, eu 
pedia ao poder público municipal, até o governo do estado, não sei 
se cabe a ele, ao poder municipal, estadual e ao federal pra que 
desse mais oportunidade aos feirantes porque a gente que trabalha 
na feira tá ali sujeito a chuva, você não tem um ponto, você tem seu 
ponto ali, mas você paga uma quantia de R$3,00, mas a gente queria 
ali uma cobertura, a gente queria ali um asfalto mais amplo pra gente 
poder colocar ou até a criação de alguns box pra gente que trabalha 
na feira pra gente guardar a mercadoria da gente, só sabe o que a 
gente passa quem trabalha na feira. Você acorda de 02:30hs pra vim 
botar aquela banca e se você tivesse um ponto fixo que você... 
assim, a Prefeitura podia fazer assim um acordo com os feirantes, 
poderia criar uma associação entre aqueles feirantes e em cada um 
a Prefeitura fazia os box, daria aos feirantes e os feirantes pagaria a 
eles. (4º ENT).  

Este relato desvela também particularidades da infraestrutura precária do 

comércio, o desenlaçar de condições precárias de trabalho. Expressa sobremaneira 

a realidade de desproteção social que cresce, à medida que muitos trabalhadores 

brasileiros se ocupam em segmentos não organizados, no exercício de atividades 
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como a de vendedores ambulantes, serviços domésticos, trabalho por peça, dentre 

outros, que deixam de ter acesso a direitos previdenciários. Certamente, trata-se da 

rotina diária de muitos, cujas bases estatísticas não alcançam. Com isso 

problematizamos a abrangência limitada da seguridade social no país, 

principalmente no tocante à previdência social, que vincula o acesso a direitos, ao 

trabalho. Nesse sentido, é emblemático que as políticas que asseguram proteção ao 

trabalho possuem cobertura limitada, pois ao se direcionarem aos ocupados do 

segmento organizado da economia, seriam os trabalhadores com carteira assinada 

e autônomos. 

A trajetória de nossa 5ª entrevistada tem também origem no esforço 

contínuo do trabalho por conta própria. Ela “já fez de tudo um pouco”: trabalhou na 

prestação de serviços e, preponderantemente, na venda de cosméticos. Hoje, “se 

vira” de várias formas para complementar a pensão das filhas. Em sociedade com 

outra pessoa, conseguiu montar uma loja de variedades. Em paralelo, coloca 

juntamente com a amiga que ela chama de “sócia”, uma banca no comércio de rua, 

situada em frente à loja. Além disso, participa do programa do Governo Federal, 

intitulado: Brasil Alfabetizado, dando aulas noturnas e é beneficiária do Programa 

Bolsa Família. Ressaltamos que, nesse caso, a loja surgiu antes da banca.  

Em se tratando do Programa Bolsa família, somente metade dos nossos 

entrevistados declarou receber o beneficio do Programa, sejam para eles próprios 

ou familiares com residentes em suas casas. Este fato demonstra que o benefício, 

que em 2010 abrangia mais de 3.500 famílias, dados do Portal Transparência, ainda 

se mostra insuficiente quando não abrange a totalidade dos que dele necessitam.  

Questionada sobre o rendimento da banca, ela afirmou que consegue fazer 

cerca de R$ 200,00 (duzentos) reais por mês. Juntando com o rendimento da loja, 

ela obtém em média R$ 1.000,00, (mil) reais no comércio como um todo. Pelo 

exposto, a renda da banca, nesse caso, não é a parte preponderante do rendimento 

familiar. Diante disso, questionamos por que tendo uma loja, ela mesmo assim 

coloca a banca diariamente, ela nos responde: “[...] como se diz aquele ditado, “de 

grão em grão a galinha enche o papo”, então você tem de correr atrás de alguns 

centavos a mais pra ver se você consegue no final do mês cobrir suas despesas”. 

Relata na descrição, também, a concorrência no comércio que, segundo ela, 

aumentou: 
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[...] é assim, o comércio hoje, banca principalmente, tá muito 
concorrido. Tem dias mesmo que é mais gente pra vender do que 
gente pra comprar. A realidade hoje do comércio tá sendo isso, num 
vô dizer que num vende, vende, mas o lucro em si, ninguém pense 
que vai enricar da noite pro dia. Então, o lucro num mês de uma 
banca, num mês pra se tirar, vai ser um lucro, não chega nem a 
R$200,00 não. (5º ENT). 

 

Além das viagens que faz à cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, ela 

destaca que, por vezes, chega a comprar de viajantes que passam na loja, produtos 

escolhidos de acordo com o período do ano. Nesse sentido, ela nos relembra: “[...] 

agora vai começar o quê? Já as aulas, a gente vai viajar, já vai o quê? Material 

escolar, trazer bolsa, mochila, essas coisas, lancheira, porque você tem que 

trabalhar de acordo com a época também porque senão você fica parada”. A 

descrição de nossa entrevistada nos permite problematizar a rotina de compra da 

mercadoria, uma mobilidade arriscada para alguns desses vendedores, quando 

viajam em carros, lotados de mercadorias, submetidos a chuva, a temeridades dos 

assaltos e acidentes na estrada.  

A trajetória do 6º vendedor, 29 anos, casado, que se encontra no rol 

daqueles que sempre trabalharam por conta própria, se virando através dos 

chamados “bicos”, nos chamou a atenção. Ele já foi vendedor de peixe; vendia 

durante a semana, de porta em porta, e, aos sábados, na feira. Já foi diarista numa 

distribuidora de bebidas, descarregando carro, numa jornada que lhe rendia ao fim 

do dia R$ 20,00 (vinte) reais. Além de ser montador de bancas na feira, durante 

anos.  

Ao nos expor sua vida corrida e incerta, ele relata que sempre foi incentivado 

por outros colegas de luta diária a colocar uma banca no comércio de rua. Juntando 

dinheiro com os bicos que fazia, um dia ele, enfim, colocou. Ele nos descreve sua 

banca como sendo mista, justamente por vender “[...] bijuterias, brinco, pulseira, 

brinquedo, bolsa escolar e diversas coisas de utilidade, um pouco de tudo, o pessoal 

chegar tem um pouco de tudo”, afirma este. O relato da aquisição da banca nos 

revela particularmente as condições precárias de vida: 

[...] eu já trabalhava lá, né o que pessoal me incentivava de botar 
uma banquinha, digo, “não, um dia sai”, eu tava juntando dinheiro pra 
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comprar uma moto, aí apareceu esse pedacinho de chão que o cara 
botou pra vender, aí eu comprei, aí investi na banca... meu patrão 
disse, “homem, sai melhor do que você comprar a moto, você vai 
vendendo daqui uns dia com o dinheiro dela você compra sua moto”. 
Também tô juntando o dinheiro dela pra comprar a moto. (6º ENT.). 

 

No início, ele comprou a banca para que a esposa viesse trabalhar com ele 

no comércio; ele trabalhava montando as bancas dos demais vendedores; ela ficava 

na banca deles. Mas, depois que ela conseguiu outra ocupação, como vendedora 

em uma loja de variedades, sem carteira assinada, ele acabou por assumir tudo. 

Nesse sentido, ele nos descreve sua rotina diária da seguinte maneira: 

[...] é o seguinte, eu saio de casa de 03h30minhs da manhã, aí 
quando chego vou armar aquelas banca do pessoal, aí espera 
amanhecer o dia, carrega as caixa e quando dá 7:30hs eu termino, 
11:00hs volto, no mesmo rojão. Quando é de 16h40minhs, 
17h00minhs volta pra tirar tudo. (6º ENT.). 

 

A jornada de trabalho desses vendedores é de difícil mensuração. Na 

semana e, principalmente aos sábados, as madrugadas são bem movimentadas. 

Muitas pessoas de Pau dos Ferros e das cidades circunvizinhas se movimentam em 

direção ao centro para fazerem a chamada feira. O ponto principal, logo cedo, é o 

açougue público, onde as bancas de frutas estrategicamente se localizam.  

Diante disso, quem vai montar sua banca e/ou quando o produto é do tipo 

agropecuário ou mesmo lanches, são os primeiros a chegar; estão lá por volta de 

2h30min e 03h da manhã e ficam, em média, até 11h30min, 12h. Os proprietários 

das bancas de confecção e calçados, em que algumas das bancas são montadas, 

acabam por chegar mais tarde, 06h30min, mas se estendem tarde adentro, fecham 

muitas vezes às 4h da tarde. Quem tem loja e banca, só sai de lá depois das 5h da 

tarde, depois de um dia que começou às 7h da manhã.  

Estamos falando, aqui, de uma jornada que se molda a determinadas 

situações, mas que pode chegar a ultrapassar, como no caso do nosso 6º 

entrevistado, às 10 horas diárias. Uma jornada que lhe rende ao mês algo em torno 

de R$ 630,00 (seiscentos e trinta) reais. Somando com a renda da esposa, a renda 

familiar se aproxima dos R$ 1.000,00 (mil) reais mensais. No mês de junho e no fim 
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de ano, ele relata que consegue vender mais, principalmente em junho, por conta 

dos festejos juninos, em que ele coloca banca e vende, inclusive, em outras 

localidades como Major Sales e Luiz Gomes, cidades próximas a Pau dos Ferros.  

Nas entrevistas, o relato refere-se apenas à jornada relacionada à atividade 

de rua na montagem da banca e venda da mercadoria, não é incluído, por exemplo, 

o tempo de alguns despendido na produção do próprio produto, como é o caso dos 

lanches e da confecção de peças íntimas. Acrescente-se a isso, a incalculável 

jornada doméstica de algumas dessas mulheres, que hoje representam cerca de 

30% dos vendedores de rua. Não podemos desconsiderar que, além da rotina diária 

de venderem nas praças de comércio, estas mulheres realizam atividades no 

espaço doméstico, remunerado ou não, que criam as condições necessárias para a 

reprodução da força de trabalho de maridos e filhos, trabalhadores em muitos casos, 

indispensáveis ao capital. Trata-se de uma jornada dupla de exploração pelo capital, 

dentro e fora de casa.  

Observada a rotina diária desses vendedores, e as diversas jornadas que 

têm início pela madrugada, outra situação revela a fragilidade dada à condição de 

informalidade: a insegurança no que se refere à falta de proteção contra pequenos 

furtos. Essa realidade foi apontada por alguns de nossos entrevistados, 

principalmente pelas mulheres e os vendedores de mais idade, expressão de atos 

de vandalismo.  

Uma das mais antigas na atividade de rua, nossa 2ª entrevistada, tem muita 

coisa para contar. Depois que ela e o marido perderam o emprego que tinham com 

carteira assinada, por volta do fim dos anos de 1990, o recurso para contornar as 

dívidas e sustentar a família foi colocar uma banca no comércio de rua. Até um 

comércio que já negociavam com cereais no centro e uma pequena mercearia que 

tinham em casa, faliram. Nas palavras da vendedora, essa situação se delineia de 

forma mais apropriada, quando ela assim relata: 

[...] era, cereais, brinquedo, alumínio, tudo misturado e a mercearia 
eu tinha também, aí rolava muito dinheiro, nóis compramo terreno, 
nóis construímo, quando nóis construímo aí foi o tempo, 
desempregou eu e ele, aí já viu, foi um fundo do poço que vou te 
falar uma coisa. Ele teve que ir pra Brasília, no período eu disse, 
(xxxx) “eu não vou me embora”, ficamo por aqui de dívida, porque 

quando você tem um salário, você tem... sua vida tá assim, aí 
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quando cai, cai mesmo. Aí nós só tinha levantado a casa e coberto, 
né, porque do jeito que ia...(2ª ENT.). 

  

Ela nos expõe certas particularidades que nos chamaram a atenção. Além 

da questão da falta de segurança, ela faz referência ainda às relações comerciais 

com os fornecedores, que se pautam em alguns casos, segundo ela, pelo puro 

“egoísmo”. Vejamos a explicação na própria fala da entrevistada: 

[...] as compra, porque eu digo assim, “a gente tá ali porque Deus é 
Deus”, porque assim, eu vejo o lado da pessoa que compra a 
mercadoria pra gente muito egoísmo sabe, por quê? Eu vou lhe 
explicar o ponto que eu vejo. Nós compramo, por exemplo, um quilo 
de batatinha, a gente compra por R$2,00, R$1,90, R$1,50 no caso, 
aí a pessoa que vende pra gente vai vender no retalhim por R$1,50 
aí é cruel, num é cruel? Como é, aí o povo chega na gente pergunta, 
“quanto é essa batatinha?”, “R$2,50”, “ah, ali é R$1,50”, quer dizer se 
o pessoas que vende pra gente usasse... eu acho, de consciência, 
fosse honesto, ele chegava, como nós temos no mês de novembro 
até a semana passada, nós recebe uma manga, a Coité, que ele vem 
do Ceará,  o homem traz pra nós todos os anos, o povo vai lá no 
carro comprar e ele diz, “não, vá comprar no menino, aqui eu vendo 
o cento pra eles, eu não vou picar manga aqui se eles me compram”, 

aí quer dizer, essa pessoa nóis... é tanto que já teve outros que quis 
entrar e a gente num comprou porque ele vê, ele vai lá, ele pega a 
carga dele e distribui pra nóis, mas ele não vende, ele não vende 
uma manga, o povo até tem raiva, “ah mas eu vou pagar”, “não, eles 
também pagam”. É o mais ruim que eu acho. (2ª ENT.). 

 

Esse aspecto, em particular, nos chamou atenção; ele nos revela as 

relações complexas que se materializam naquele espaço e, por vezes, nos passam 

despercebidas. Em alguns casos, os fornecedores desses pequenos 

vendedores/revendedores também vendem diretamente ao consumidor, com a 

vantagem de poderem baratear os preços dos produtos vendidos, já que compram 

em maior escala. Visto do lado do consumidor, seria uma prática favorável, dois ou 

mais vendedores em franca disputa. Do lado do mercado, seriam vendedores 

movidos por suas vontades individuais e egoístas de vender mais. Na realidade, a 

lógica remonta à precarização das condições de trabalho que faz com que 

vendedores de pequeno porte como a que aqui é posta em evidência, se submeta 

mesmo diante desse entendimento, a continuar comprando desse fornecedor diante 

da impossibilidade de ela mesma comprar e deslocar sua mercadoria. Claro que, 
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como a mesma conta, não se trata de uma prática geral dos fornecedores; há 

aqueles que não vendem no chamado “retalhim”, como assim mesmo ela descreve.  

Em se tratando dos períodos de vendas, nossa entrevistada expõe serem os 

dias festivos os melhores do ano. Aliás, esse ponto em específico, foi relatado pela 

maioria dos vendedores. Os motivos ficaram em torno das festividades realizadas a 

partir do meio do ano, como: Carnaval fora de época – CARNAPAU, a Feira 

Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar – 

FINECAP e festa da padroeira – Nossa Senhora da Conceição. Isso porque há um 

aumento considerável de pessoas circulando na cidade, bom para a economia e 

garantia de um dinheiro a mais para os ambulantes. Relataram, também, o mês de 

dezembro por conta do 13º salário, o que para alguns cria a possibilidade de 

ampliação nas vendas, principalmente para aqueles envoltos na venda de 

confecções, bijuterias e calçados.  

Já a queda nas vendas ocorre geralmente entre os meses de janeiro e abril. 

A justificativa que preponderou nas falas de nossos entrevistados foi o período de 

chuvas, altamente oneroso para quem trabalha na rua. Muitos chegam a perder 

mercadoria na correria de recolherem e encaixotarem, quando são pegos de 

surpresa pela chuva. Chegamos, inclusive, a presenciar alguns dias de chuva 

durante a pesquisa, em que poucos chegaram a montar as bancas. A escassez de 

bancas foi visível, talvez seja esse também um dos motivos de termos encontrado 

um número reduzido de vendedores no dia em que procedemos à contagem das 

bancas.  

Nossa 6ª entrevistada, por exemplo, chama atenção e faz crítica à atuação 

do poder público, quando ela afirma: “[...] é sofrimento... no inverno acaba trabalho 

drobado. [...] é muito ruim, no inverno a gente trabalha... os poder público já era pra 

ter feito uma melhoria pros feirante. Os feirante é muito discriminado aqui”. (6 º 

ENT.). Na realidade, o problema que esses vendedores enfrentam com o 

alagamento das chuvas é reflexo de décadas, que persiste negligenciado pelo poder 

público ao longo de anos, perpassando inúmeras administrações. Muito já se falou 

em retirar as bancas dali e/ou mesmo melhorar e criar soluções duradouras, mas até 

o momento, o problema persiste. Os vendedores de fora têm situação agravada, 

pois se deslocam de suas cidades de origem, em carros abarrotados de mercadorias 
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que, em alguns casos, servem até de ponto de dormida. Uma verdadeira vida 

ambulante incerta! 

Dos nossos entrevistados, somente um (6º Ent.), afirmou colocar atualmente 

banca em outras localidades (Luiz Gomes e Major Sales), mas somente no mês de 

junho, quando vende fogos em geral por conta do período junino. A 3ª entrevistada 

disse já ter tido vontade de colocar no início, mas ao visitar alguns lugares, viu que 

os custos não compensavam. Já nosso 4º entrevistado relatou já ter colocado por 

um período de 6 (anos), mas parou diante dos riscos que tinha. Quando 

questionamos: 

 

[Deixou, por quê?]. [...] porque você vai se cansando, você vai 

pensando na sua família, em acontecer um acidente, porque você 

hoje já trabalha de segunda a sábado, acordo cedo e vai 

acumulando, acumulando, aí chega uma hora que você não aguenta 

você não suporta, então por isso que eu deixei de fazer as feiras 

fora.  

 

Adentrar no relato de alguns pontos da trajetória de vida de nossa 8ª 

entrevistada é relembrar a dura realidade de muitos nordestinos, que saíram de suas 

cidades em busca do sonhado “emprego fixo” na cidade mais movimentada do país 

– São Paulo. Realidade que se associa a mais duas outras histórias que contaremos 

a seguir.  

As três entrevistadas partilham o fato de terem trabalhado com carteira 

assinada por um tempo em São Paulo, e por razões diversas, retornam ao Nordeste, 

mais particularmente a Pau dos Ferros, cidade interiorana do Rio Grande do Norte. 

Ingressam em uma atividade aparentemente comum, embora rica de determinações, 

que atinge cada uma de forma diferenciada. Estas se tornam, aqui, exemplo de 

situações que se assemelham a de muitos brasileiros, que foram expulsos dos seus 

empregos formais e passaram a ganhar dinheiro para sobreviver em ocupações 

totalmente irregulares.  

Comecemos pela 8ª entrevistada, 43 anos, casada, mãe de dois filhos. Ela 

trabalhou de costureira para uma firma, de carteira assinada, por volta da década de 
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1990, e o esposo fazia bicos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Quando questionada 

sobre os motivos que os levaram a sair de São Paulo, ela assim nos esclarece: 

[...] já, antes quando eu me casei com ele a gente foi morar em São 
Paulo, ele trabalhou lá em São Paulo e no Rio, ele trabalhou uns 
anos lá, não gostamo e viemo embora. O estudo da gente é muito 
pouco, São Paulo precisa de gente que tem muito saber, eu tenho 
meu saber, meu esposo já não tem. (8ª Ent.). 

 

Antes de virem para Pau dos Ferros, tentaram ficar trabalhando num sítio 

em Iracema, no Ceará, mas não deu certo. Chegando a Pau dos Ferros, a situação 

se complicou, já que o emprego de costureira que conseguiu não deu certo, pois a 

pequena empresa em que trabalhava faliu. Sem quaisquer perspectivas de 

empregabilidade, a solução encontrada foi colocar uma banca no comércio de rua, 

seguindo a indicação de um familiar que lá já trabalhava. Estão lá até hoje, única 

atividade da família. Com a venda de um terreno que tinham e o trabalho da feira 

desse tempo todo, construíram a casa própria e conseguiram comprar uma moto. 

O financiamento inicial foi também com a baixa da carteira. Hoje a atividade 

é alimentada do ciclo de vendas diária, na qual a própria atividade se autofinancia, 

por isso a importância dada pelos vendedores, às vendas à vista. Na realidade, 

grande parte da renda do comércio de rua se dá à vista; os casos de vendas a 

prazo, ocorrem na venda aos fregueses mais antigos e, principalmente, na 

comercialização de produtos que têm maior valor agregado como é o caso das 

confecções e dos calçados. 

A maioria do dinheiro que entra na atividade, segundo ela, é aquele 

proveniente de aposentados. Não podemos esquecer que a renda preponderante 

em muitos municípios da região do Alto Oeste Potiguar, é proveniente das 

transferências federais, dos benefícios concedidos no âmbito da esfera federal. No 

entanto, enfatiza o fato de que, o aumento dos empréstimos por parte dos 

aposentados tem feito aumentar as vendas a prazo e, em alguns casos, 

enfraquecido o comércio de rua. Quando questionada o porquê disso acontecer, ela 

responde: 

[...] o financiamento é pra construir que eles faz, não é pra comprar 
coisa, eles vem e compra fiado a gente. É assim, nós tem as 
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pessoas que compram a gente, aí eles fazem aqueles financiamento, 
“olha hoje eu não tenho dinheiro pra te pagar porque eu construí um 
quarto, uma área,, e gastei o dinheiro, o financiamento é muito 
caríssimo”, então...(8ª Ent.). 

 

O destino dado ao dinheiro dos empréstimos dos aposentados, que em sua 

maioria se volta à busca pela construção da moradia, foi o ponto referência dessa 

entrevistada para argumentar o aumento das vendas a prazo, o que 

consequentemente atinge o comércio de rua, diante de alguns prejuízos por não 

pagamento. Se por um lado representa perda ao vendedor de rua, por outro 

dinamiza o comércio envolvido na venda de material de construção em franca 

expansão devido ao crescimento da cidade, relatada em outro momento, cuja 

análise envolveu a questão da especulação imobiliária. 

A mercadoria da entrevistada em questão é adquirida de um familiar que vai 

comprar na Bahia e revende em Pau dos Ferros. O que nos permite reafirmar, que 

alguns têm melhor estrutura para viajar e trazer as mercadorias; outros só 

conseguem comprar na própria cidade e em menor quantidade. Uma particularidade 

de quem vende produtos agrícolas é o fato de serem perecíveis, então as perdas se 

não forem bem administradas podem chegar a implicar a diminuição na renda da 

atividade.  

Ela ressalta, ainda, o desejo de crescer com a venda de frutas, a partir de 

um “mercadinho próprio”. A saída do comércio de rua estaria vinculada à construção 

do próprio negócio com o marido, em local fixo e, com isso, eles venderiam o ponto 

da banca. Justifica a mesma que, “[...] a gente vai deixar [a feira]. Por causa que lá 

é assim, a gente tem lá só o direito de enquanto tiver ali é da gente, se a gente sair 

pra outro canto a gente já perde os direitos”. (8ª ENT).  

Percebemos claramente que a entrevistada desistiu de procurar emprego, o 

seu desejo se resume a montar o próprio negócio, a ser patrão de si mesma. Aliás, 

no curso de nossas entrevistas em geral, ninguém nos relatou que estava 

procurando emprego, com exceção aqui, dos já empregados e os de idade 

avançada. Estes últimos foram observados apresentando certo grau de comodismo 

com a atividade; e quando questionados, se referiram ao fato de que até os mais 
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novos estão desempregados. Para outros, o baixo grau de escolaridade estaria 

influenciando negativamente no processo de procura por um emprego com 

garantias. Diante da ausência de postos de trabalho formais e dos baixos 

rendimentos, acabam que por ficar na atividade, principalmente por esta 

proporcionar, em alguns casos, rendimentos maiores do que os da própria ocupação 

formal. Outros ainda expressam, visivelmente, a satisfação em serem patrões de si 

mesmos, a eles mesmos “estabelecerem” as horas trabalhadas.  

É perceptível a incorporação da lógica do autoemprego, por parte dos 

vendedores do comércio de rua, embora isso não se revele como franca adesão 

destes ao Programa Micro empreendedor individual, talvez por desconhecimento, ou 

mesmo, desinteresse. Pelo contrário, quando sinalizávamos a existência desse 

programa, respostas dessa natureza nos eram apresentadas: “[...] é, já disseram 

isso, eu digo, não, quero também não que minha empresa é muito pequena, é 

pobre, não dá pra eu fazer esse novo empreendedor, já fiz as conta, não dá”. (1ª 

ENT.). 

Na verdade, a maioria dos vendedores não contribui para a Previdência 

pelas vias do exercício da atividade. Aliás, somente uma entrevistada declarou 

pagar Previdência, como autônoma, que foi a que tem agora loja e banca. Temos o 

caso adicional do 4º vendedor que paga, mas em função da carteira assinada da 

outra ocupação. Os demais, que são maioria, esperam se aposentar pelo sindicato 

rural. Alguns já pagam o sindicato, outros relataram que começarão a pagar para 

fins de aposentadoria. Esse tipo de aposentadoria é uma prática comum em Pau dos 

Ferros, haja vista a maioria ter advindo e terem ainda vínculo com a agricultura. A 

situação mais crítica é de nossa 2ª entrevistada, que está acima dos 60 anos e não 

vê possibilidades de uma aposentaria por vias de contribuição previdenciária.  

Essa situação apresentada se vincula diretamente a outro questionamento 

que fizemos, se eles deixariam essa atividade por outra e, em que circunstâncias. 

Três dos vendedores imediatamente disseram que não deixariam. Justificaram sob o 

discurso de autonomia tal assertiva, principalmente embasados em dois elementos 

norteadores: a vantagem de ser patrão de si mesmo e os frutos já colhidos pela 

atividade durante os períodos mais difíceis. Outros alegavam, ainda, as condições 

da idade e da própria saúde que, que se viesse a conseguir ocupação, seria aquelas 
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vinculadas a trabalho forçado. O discurso de autonomia ficou evidente, por exemplo, 

na fala de nossa 1ª entrevistada: 

[...] deixo não porque é uma coisa que é minha, eu vou no dia que eu 
quero e ninguém me manda, ninguém me xinga, no dia que eu tô 
doente eu não vou, ninguém me reclama e outra atividade assim 
como empregada vou ter que ter toda a responsabilidade, eu num 
deixo não, eu só peço que Deus me dê saúde. 

 

Depoimentos como este remontam exatamente o que vem demonstrando os 

estudos empreendidos por Tavares (2004), de que o capital tem facilmente feito 

muitos aderirem a sua lógica de reprodução. Incorporam o discurso do autoemprego 

como algo benéfico, como se em sendo patrão de si mesmo, o trabalhador pudesse 

se transformar em capitalista. O indivíduo que se autoemprega, longe de ser 

capitalista, é mera ferramenta do capital, sob “um novo formato de maquinário”. Este 

na atualidade se insere na flexibilidade requerida pelo capital, sendo, pois “iludido”, 

pelo discurso de individualismo e autonomia.  

Ao adentrarmos na trajetória da 3ª entrevistada, 43 anos, casada e com uma 

filha, estamos nos aproximando da realidade de nossa 8ª entrevistada, a partir do 

momento em que ela vai para São Paulo em busca de melhorias. Lá, o marido e ela, 

se empregam numa malharia, com carteira assinada; ganhava cada um, mais de 

dois salários. Depois disso, a vida ensaia novos rumos, diferentes dos demais 

entrevistados. Inclusive ressalta que conseguiu comprar a casa em Pau dos Ferros 

com o dinheiro que trouxe de São Paulo, dinheiro que serviu também para dar início 

à atividade do comércio de calçados, na via pública. 

Quando questionada do porquê sair de São Paulo, já que ambos estavam 

empregados, ela esclarece: 

[...] porque eu já morava há muito tempo lá, então eu tava vendo que 
já tava com condições de vim embora, pra cá. Eu sempre fui pra lá 
eu sempre que era com o pé de comprar uma casa pra mim morar 
que eu não tinha, então quando eu vi que eu tinha condições de vim 
embora e manter minha vida aqui, então foi isso que eu vim embora. 
Eu nunca gostei de lá, pra falar a verdade, eu nunca gostei de lá, eu 
fui porque eu precisava e necessitava, né? Quando você necessita 
de uma coisa, você corre atrás. (3ª ENT.). 
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Dois meses sem ocupação alguma, ela passou a fazer uma espécie de 

pesquisa para ver qual produto seria mais rentável; estamos aqui nos referindo a 

meados da década de 1990. A partir daí, surgiu a escolha por calçados, pelo fato de 

que seria possível comprar em Pau dos Ferros mesmo, já que os vendedores 

passavam e os pedidos podiam ser feitos e entregues lá mesmo. Sendo assim, foi 

possível comprar produtos advindos de vários cantos do Brasil: “[...] Fortaleza, 

Juazeiro, eu comprei de Campina Grande, até de São Paulo, Minas Gerais... bota 

vem sempre de Minas Gerais”. (3ª ENT.). 

Apesar de todo esse processo de escolha do tipo de produto, o mais difícil 

para a nossa entrevistada foi mesmo encontrar um local para instalar sua banca no 

comércio de rua local. O relato que ela nos faz reflete, justamente, conflitos no uso 

do espaço urbano em Pau dos Ferros, como já referenciamos algumas vezes. 

Vejamos com mais detalhes: 

[...] foi difícil, porque foi preciso falar com a Prefeitura, aonde você 
colocava o pessoal mandava tirar, infelizmente em Pau dos Ferros é 
difícil pra você conseguir trabalhar, não é tanto pelo lugar, o pessoal 
num querem ver o bom de você, só querem ver você muito lá 
embaixo, então onde você colocava eles falava, “ai isso aqui é meu”, 
“ai isso aqui pra um filho meu”, “ai isso aqui eu vou mandar pro 
fulano colocar”... e nada disso era. (3ª ENT.). 

 

As questões envolvendo tais conflitos e as dificuldades quanto ao 

enfrentamento do desemprego puderam também ser vistas ao longo da conversa 

com a 9ª entrevistada. Relembrando os tempos em que passou em São Paulo, na 

condição de empregada doméstica e babá, ora com carteira assinada, ora sem, 

nossa entrevistada descreve com certo ar de revolta o tratamento que recebia, dado 

à condição de empregada doméstica, o que reflete a realidade de muitos em nosso 

país, salvo raras exceções. Quando questionada acerca dos seus direitos na época 

em que exercia tal atividade, da carteira assinada, ela responde: 

 

[...] não, não tinha direito nenhum que doméstica não tem direito. O 
direito que eu tinha eu já tinha recebido, ela sempre me deu férias 
independente de carteira assinada ou não ela sempre me deu férias, 
sempre me deu 13º e quando eu saí ela me pagou do mesmo jeito, 
me pagou aviso prévio e pronto, é os direito que as doméstica tem. 
Trabalhei numa outra, trabalhei mais tempo assim, quase um ano 
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sem carteira assinada, quando ela me botou pra fora eu estava 
gestante, eu ainda tentei questionar, ela disse que se eu entrasse na 
justiça eu ia me arrepender, aí então eu prefiri...(9ª ENT). 

 

Ao retornar de São Paulo, depois de cinco anos, para Pau dos Ferros por 

volta de 2003, o único recurso foi trabalhar com a venda de fitas cassetes, CDs e 

variedades, no comércio de rua local, tamanho o problema em se conseguir 

emprego na cidade. Foi possível perceber no decorrer dessa entrevista, certo 

desencantamento com o tipo de relações estabelecidas entre patrões e empregados 

no chamado comércio formal. Estas revelam imediatas formas existentes de 

contratação pautadas pela irregularidade e precariedade. Muitos, inclusive, 

trabalham em mais de uma função, como por exemplo, os empregados das lojas 

que também colocam banca na via pública de Pau dos Ferros, estes se articulam 

diariamente entre a venda da banca e o atendimento aos clientes que chegam à loja. 

Vejamos seu relato: 

[...] Quando eu cheguei de São Paulo? Foi o tipo da coisa, morar 
com mãe, com uma filha e depender dela depois de certa idade não 
dá certo. Emprego aqui pra você arrumar é uma dificuldade, quando 
arruma não é emprego é uma escravidão, é você trabalhar, trabalhar, 
trabalhar sem benefício nenhum, sem direito a nada, aí eu conheci 
um outro mundo, um outro tipo de pessoas, outro tipo de 
empregador, pra trabalhar aqui da maneira que eles queria, ser 
mandada, ser chamada de empregada, sem tá a um nível de ser 
uma empregada, eu preferi, aí meu irmão disse, “não, pois você não 
vai ficar sem ganhar nada não, eu lhe dou o ponto”, porque o ponto 
era outro menino que ele pagava pra ficar, “eu lhe dou o ponto e 
você se vira pra você”.  

 

Embora não possamos criar bases de generalização de tais situações, 

colocando-as na condição de maioria no comércio da referida cidade, igualmente, 

não podemos deixar de nos reportar a fatos que desvelam a existência de relações 

como essas, em que há desrespeito da legislação trabalhista e a restrição de 

direitos. Principalmente, quando consideramos as relações informais de trabalho 

como sendo estabelecidas no âmbito do desenvolvimento de empresas que 

apresentam o “status formal”.  

Uma particularidade dessa entrevista: o relato da intensificação que houve, na 

cidade, da fiscalização para a apreensão de produtos ilegais, piratas. Segundo a 



201 

entrevistada, tal apreensão envolveu os vendedores do comércio de rua que 

trabalhavam com pirataria e os donos de estúdios; foram de nove a dez pessoas 

detidas.  

Os riscos diários de vendas desse tipo de produto são evidentes. Nossa 

entrevistada, por exemplo, já nos falava que não trabalhava com DVDs justamente 

pela ampla visibilidade desse tipo de venda, e que a mesma temia muito. As 

manchetes dos jornais e os noticiários de TV retratam quase que diariamente 

apreensões dessa natureza e expressam as condições de risco desses vendedores 

que, muitas vezes, na correria do momento largam tudo para trás e fogem; no outro 

dia recomeçam, numa verdadeira vida de incertezas.  

No introito da entrevista, ela faz referência às boas vendas quando do início 

da atividade. Mas, com o passar do tempo, aos poucos, com a chegada dos 

chamados “mochileiros”, a situação se complicou diante da concorrência, além da já 

referenciada questão da fiscalização. Vejamos com mais detalhes o relato: 

 

[...] olha na época que eu comecei era muito bom, muito bom 

mesmo, no mês de dezembro eu cheguei a tirar pra mim livre quase 

R$1.000,00. Na época era muito bom aí foi começando a aparecer 

esses mochileiros, essa perseguição, o pessoal começou a se 

estender demais no meio feira começou a cair, era muita gente 

vendendo, achando que dava muito dinheiro, aí atrapalhou muito, foi 

caindo muito, chegou um ponto que eu digo, “não, dá mais certo não, 

o que eu tô lucrando só dá pra correr com a mercadoria”. Passei a 

comprar aqui porque eu não viajava, o preço maior, o lucro menor. 

(9ª ENT.). 

 

Esse “[...] não dá mais certo” de nossa entrevistada, significou a sua tomada 

de decisão, em virtude, principalmente, dos baixos rendimentos auferidos com as 

vendas102: vender sua banca por R$ 800,00 (oitocentos) reais e aceitar um convite 

para trabalhar numa loja ganhando R$ 200,00 (duzentos) reais mensais, sem 

                                                             

102Outro motivo foi o problema de saúde da mãe, que lhe exige mais tempo disponível. No 

entanto, a precariedade da atividade se mantém, se modifica, mas se vê refletida por uma 
empregabilidade, por relações de trabalho precarizadas, que não lhe garante direitos.  

 



202 

quaisquer garantias previdenciárias. Na descrição da entrevistada: “[...] Tinha mês 

que eu fechava o mês com R$80,00, o que é R$80,00?”.  

Esse fato, em específico, merece esclarecimentos já que a banca dessa 

entrevistada foi considerada, no levantamento que fizemos em dezembro, inclusive 

não nos foi relatado possível fechamento: ela só veio a ser fechada em janeiro, 

quando já estávamos no processo das entrevistas, o que nos instigou mais ainda a 

proceder tal conversa e a desvelar aspectos desse processo.  

Diante do abordado, constatamos que a entrevistada não perde o vínculo 

com o comércio de rua, tampouco com a informalidade. Ela foi trabalhar numa loja 

em que há também uma banca em frente, aliás, é dela a responsabilidade de 

colocar diariamente e vender os produtos da banca e, quando necessário, atender 

também os clientes da loja.  

Essas relações precárias de trabalho também puderam ser visualizadas no 

curso da 10ª entrevista. Com 18 (dezoito) anos de idade, Ensino Médio concluído há 

pouco tempo e às portas de dar início ao curso de Administração na Universidade, 

nossa entrevistada relata nunca ter trabalhado, seria essa sua primeira experiência.  

Ela trabalha diariamente numa loja de confecção, ganhando na mesma 

proporção da 9ª entrevistada. A rotina de trabalho é parecida, no entanto, há um 

diferencial: durante a semana ela cuida da banca em frente à loja e atende aos 

clientes da loja, mas aos sábados, ela coloca uma banca de CDs e DVs piratas em 

outro ponto do comércio de rua, que também pertence à loja. Para ela, foi uma 

forma de não depender tanto da mãe, que é sacoleira e que, de vez quando, 

também vende numa banca do comércio de rua. Esse relato nos evidencia o grau de 

exploração a que esta trabalhadora está submetida, no exercício de várias funções, 

sob uma baixa remuneração que não chega a expressar nem meio salário mínimo.  

A mercadoria é comprada em sua maioria em Natal, mais particularmente, 

no Alecrim. Como é uma banca pequena “[...] ali é uma mesa mesmo, ela fica 

montada e tem só uma tauba lisa por cima e um pano, somente isso”. (10ª ENT.). No 

que relata a entrevistada, sua empregadora tem longa relação com esse tipo de 

comércio, antes ela tinha somente uma banca e, inclusive, vendia em outras feiras. 

Hoje, não faz mais outras feiras em função da loja e da banca em Pau dos Ferros. 
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O 7º entrevistado, também com 18 anos e Ensino Médio concluído, nunca 

trabalhou antes; a venda no comércio de rua foi, igualmente à entrevistada anterior, 

a primeira experiência. No entanto, a realidade deste difere da anteriormente 

apresentada, se configurando esta como uma situação mais confortável. A banca 

em que ele vende pertence à família, de uma trajetória de vida que remonta a sua 

infância, quando aos 9 (nove) anos já ajudava os pais no comércio de rua em Pau 

dos Ferros. Hoje, ele vende na banca há mais de 7 (sete) anos, mas se mantém 

interligado aos movimentos da loja de confecção da família. A banca em si já existe 

há mais de 20 (vinte) anos. Somando os anos em que a mãe de nosso entrevistado 

trabalhava com a mesma atividade em Fortaleza – CE, se conclui que a família já 

vive da atividade comercial há mais de 30(trinta) anos. 

Quando questionamos por que motivos a mãe não teria acabado com a 

banca depois de constituída a loja, ele faz referência ao tipo de consumidor que tem 

a loja e a banca, e o fato de a banca ser uma espécie de atrativo para que as 

pessoas adentrem a loja. Ele relata que muitos consumidores da banca são da zona 

rural, e que eles atentem a todo tipo de “classe”, com ambas as formas de oferta 

(banca e loja). Reconhecemos isso como uma estratégia comercial bem clara, pela 

descrição de nosso entrevistado. Vejamos com mais detalhes nossa conversa: 

[...] [são os mesmos consumidores da loja?] é, mas só que a banca é 
outros consumidores diferentes... Às vezes eles não querem nem 
entrar... [na loja] quando a gente pede, porque eles acham mais caro. 
Só diz assim, “na loja tem”, “não, não, na loja não”. [...] acho que é 

porque eles acham pelo fato de ser uma loja, eles acham que lá 
vende produtos mais caros por isso que eles preferem nem entrar 
pra ver. [Quem é o consumidor da banca]: zona rural, na maioria das 
vezes ou então de bairros mais humildes daqui. (ENT. 7).  

 

O abordado acima apresenta a existência de um diferencial de 

consumidores, dos que compram no comércio de rua e daqueles que procuram e 

são assíduos consumidores das lojas. Apresenta, essencialmente, o receio de 

alguns em entrarem nas lojas por acreditarem que os produtos de lá são mais caros, 

isso verdadeiramente acontece. A capacidade de compra do consumidor nesse caso 

age como inibidor, impossibilita que este, só pelo simples fato de visualizar a 
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estrutura de determinadas lojas, não adentre, o que mexe, sem dúvida, com a 

subjetividade do indivíduo.  

Depois dessa colocação, passamos a observar que naquelas bancas, cujos 

donos também têm loja, o produto mesmo que pouco, possui algum diferencial, 

principalmente de preço. E que ao se aproximarem das bancas, fica mais fácil a 

persuasão por parte do vendedor, para que adentrem a loja e vejam as variedades 

de produtos desta. Podemos inferir com o exposto, que há uma 

complementariedade entre a loja e a banca para a dona da loja, mediante a 

diversificação da forma de oferta. Mas aos olhos de outrem, principalmente para as 

bancas menores, passa a se materializar como concorrência, que se potencializa 

diante do aumento da oferta de determinados produtos. 

Quando questionado acerca do imposto que paga à Prefeitura103, o mesmo 

relata pagar R$ 3,00 por sábado, dia da feira municipal, o que chega a R$ 12,00 ao 

mês. Aliás, oito dos dez entrevistados relataram pagar R$ 3,00 por banca, a cada 

sábado. Valor que difere da descrição feita pelo funcionário da Prefeitura; em 

entrevista ele cita apenas dois valores. Vejamos: 

 

[E a cobrança é a mesma os R$5,00? Como é feita...?] É a 

mesma, R$5,00 cada banquinha as maiores, as menores são R$2,00 

por feira, apenas por feira. Se o mês tiver quatro feiras são quatro 

cobranças, se tiver cinco feiras, porque tem mês que tem cinco 

feiras, aí o fiscal vai cinco feiras, cinco vezes lá. (FUN.PREF. /11 

ENT). 

Em média, no máximo, a Prefeitura consegue arrecadar uns R$ 1.600,00 

(mil e seiscentos) reais, por mês, com esse imposto; seriam R$ 400,00 reais por 

feira. Quando o mês é de cinco semanas, esse valor chega aos R$ 2.000,00. (FUN. 

PREF. /11º ENT). O entrevistado enfatiza, ainda, que para o tamanho da feira como 

a de Pau dos Ferros, o valor arrecadado é pouco: 

                                                             

103A cobrança do imposto é feita por banca, o tamanho influi também na cobrança, na 

medida em que as bancas menores é um valor, as maiores é outro. O fiscal passa todo 
sábado com o talão e recolhe o imposto de cada banca que naquele dia estiver montada, o 
que acaba que variando o valor arrecadado por sábado, já que o número de bancas também 
varia. 
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[...] é insignificante cobrar R$5,00 por feira de uma banca daquela e 
R$2,00 aquelas bancas menores. Mas isso aí quando o Leonardo 
assumiu já era esse valor e ele nunca mudou, deixou, até porque ele 
mesmo percebe quando ele quer uma coisa organizada, ele quer 
uma feira organizada... . (FUN. PREF. /11º ENT). 

 

A questão que envolve a organização do comércio de rua é algo polêmico, 

pelo menos para os vendedores. Para a Prefeitura se trata de algo que exige 

planejamento, que segundo o funcionário que entrevistamos, está sendo feito no 

âmbito da elaboração do Plano Diretor do município. No curso de nossa entrevista, 

ele descreve mais particularmente, a necessidade de organização e padronização 

das bancas, deixá-las com um tamanho padrão, até para evitar certos conflitos no 

uso do espaço urbano.  

Questionado se a Prefeitura pretende financiar essa nova estrutura, fornecer 

o material das novas bancas aos feirantes, o mesmo não soube informar, só relatou 

a existência de um projeto em processo de elaboração. Infelizmente, o que nos 

pareceu foi algo que se vislumbra ser realizado apenas em longo prazo, já que não 

obtivemos nada muito concreto e nem material desse projeto em si. Ademais, não 

nos pode fugir ao relato o fato de que as próprias secretarias divergem no que se 

refere ao conhecimento do andamento do Plano Diretor e/ou mesmo de um projeto 

para o comércio de rua. 

Quando o assunto da organização do comércio de rua é exposto aos 

vendedores, as divergências se fazem evidentes. Que a estrutura precisa ser 

melhorada, nisso todos são de comum acordo; a divergência está nas possíveis 

ações postas para tal fim, que poderão envolver modificações no espaço onde se 

localiza o comércio de rua ou um possível deslocamento para outro local, mais 

amplo.   

O que apreendemos dessa discussão, em particular, foi certo receio por 

parte dos vendedores de saírem daquele espaço para outro local, por motivos 

variados: amedrontados de serem excluídos da atividade durante o processo de 

transição; de pagarem alto imposto a depender da nova estrutura montada; bem 

como e, principalmente, pela mudança na dinâmica em função do deslocamento, 

que segundo eles, lhes trariam prejuízos. Para alguns, o deslocamento das bancas 
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não seria benéfico nem para bancas, tampouco para os donos de lojas que têm 

bancas. Para estes últimos, principalmente, já que o recurso seria não mais 

colocarem as bancas, ou empregar pessoas a mais para venderem na sua banca no 

local determinado.  

Na apreciação de nossa primeira entrevistada, o comércio precisa de muitas 

melhorias, mesmo que para isso venha a pagar algum imposto a mais, como ela 

descreve: 

[...] eu sempre digo assim, “olhe gente, todo prefeito... eles são 

administrador da cidade, eles tem direto de organizar só que a coisa 

quando começa errado que você vai procurar organizar não dá 

certo”, é muito difícil dá certo, a maioria se revolta, muitos que o 

prefeito de agora ficou contra por causa desse... eu não, eu sou a 

favor da organização, pode ser A ou B, xxx,  ou xxxxx, organizando 

eu não me importo que vá pagar R$150,00; R$200,00, eu quero 

saber... porque a coisa organizada é boa. 

 

Quando faz referência à opinião contrária de alguns outros vendedores, ela 

ainda afirma que a questão política e medo de pagar mais impostos têm interferido 

no julgamento de alguns: “[...] as duas coisas, eles tem medo de pagarem mais, 

prejudicados por essa razão e também porque uma parte é contra o prefeito”. 

Corroboramos com a opinião de nossa entrevistada, de que a questão político-

partidária ainda é muito forte em Pau dos Ferros e pode, sim, interferir em muitas 

abordagens, na expressão de muitas opiniões de alguns vendedores.  

Na concepção da 5ª entrevistada, por exemplo, o assunto foi abordado nos 

seguintes termos: 

[...] sim, já ouvi falar que querem padronizar um local, um canto só 
pras bancas, mas a minha opinião, que eu acho em si, se você tirar 
aquelas banca dali pra colocar num outro canto vai tirar a 
concentração das lojas também, porque se as loja tem movimento é 
as banca também que chama atenção, se for tirado vai chegar a 
questão de um dia vai ter movimento só nas bancas ou só nas lojas. 
(5ª ENT.).  

 

A abordagem envolve justamente a questão das alterações na dinâmica do 

centro que, inclusive, foi corroborada por nossa 8ª vendedora. Ela explica, ainda, 
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que seria muito difícil para aqueles vendedores que vendem frutas se deslocarem 

dali para outro local. Segundo ela: 

 

[...] as fruta que a gente vende em mei de feira, se não for ali perto 
do açougue não tem ponto, se for pra outro canto não vende a não 
ser o comércio, um quarto pra alugar e se for pra alugar fica mais 
complicado pra gente por causa que a gente precisa se equipar mais, 
então a gente vai gastar muito mais. (8ª ENT.). 

 

Como pudemos observar, através das citações acima, trata-se de uma 

discussão muito complexa e que envolve inúmeras dimensões, sobretudo a política 

e a econômica. É notório que ações públicas precisam ser direcionadas no sentido 

de amenizar as dificuldades desses vendedores, principalmente aquelas relativas às 

condições estruturais do próprio centro. É perceptível a olho nu, que as bancas ao 

longo dos anos, estão cada vez mais comprimidas em pequenos espaços, o que 

dificulta a mobilidade das pessoas envolvidas na atividade e dos próprios pedestres.  

Logicamente se trata de uma discussão que deva envolver a ação pública, da 

Prefeitura, sua proposta de estruturação e mudança, relatada como fazendo parte 

de um projeto em andamento, mas que devam ser levados em conta os anseios dos 

vendedores; eles mais do que ninguém devem ser ouvidos.  Quanto a esse ponto, o 

funcionário da Prefeitura relatou que os feirantes serão ouvidos, sim, mas a seu 

tempo. Nossa argumentação envolveu especificamente o seguinte questionamento: 

Mas já foi dito a eles [feirantes]? Eles já sabem desse projeto? Ele respondeu: 

[...] não, não foi passado pra eles porque é um processo complicado. 
Pra você divulgar antes de você ter a realidade... porque assim, o 
processo ele pode sofrer modificações durante o percurso, até a 
conclusão ele pode sofrer modificações, não é um projeto que você 
diga, “vai ser assim e termine do jeito que você planejou”, por conta 

das dificuldades que tem, ele pode sofrer algumas alterações.  Que é 
um projeto bonito, é, agora ele pode sofrer algumas alterações, a 
gente não tem como. Agora na fase inicial já dizer como vai ser, 
como vai ser a conclusão, como vai ser a sessão dos locais para os 
feirantes, não tem como a gente dizer agora, isso é uma coisa que 
vai ser mais para o final do projeto, inclusive vai ter reuniões com o 
público, já houve algumas na Câmara dos Vereadores, até chamada 
de Audiência Pública, teve um bom comparecimento de pessoas, do 
público, dos vereadores, do público e outras reuniões vão acontecer, 
inclusive nos locais. Elas vão acontecer em bairros pra ver as 
prioridades de cada bairro, e vai acontecer com o pessoal da feira 
pra sentir a necessidade deles pra poder o programa do projeto 
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chegar mais perto da necessidade deles, de atender as 
necessidades deles, entendeu? É isso aí. (11º ENT/FUNC. PREF.). 

 

Evidentemente que as implicações para a atividade em si devam ser 

consideradas nesse processo de proposição de mudanças e de decisão. Não se 

pode desconsiderar o abordado por alguns vendedores de que, em se alterando a 

estrutura do comércio, a dinâmica se modifica e estes são os primeiros implicados. É 

preciso avaliar as vantagens e os prejuízos, principalmente ao se reconhecer que os 

consumidores da região têm alta concentração no centro, comandados pela 

localização dos demais serviços, e isso tudo tem que ser levado em consideração.  

Reconhecendo toda essa problemática que se arrasta há anos, passamos a 

investigar possíveis formas de organização dos vendedores, seria a nosso ver uma 

maneira de possibilitar a luta por melhores condições de ocupação do espaço e 

trabalho, frente ao poder público. Inclusive, de debater e levar propostas no âmbito 

das audiências públicas. Infelizmente nos deparamos com uma situação complexa, 

os vendedores não são organizados, nunca se interessaram em criar 

associações/sindicatos. Quando falávamos em organização, para alguns, de 

imediato, só vinha a ideia de se unirem, naquele momento, para reivindicar a não 

retirada da feira daquele local; depois disso, cada um por si novamente, a lógica 

“individualista” é restaurada.  

De certo modo, a volatilidade da atividade dificulta a organização dos 

vendedores, provavelmente fosse mais fácil uma organização com apenas os 

residentes na cidade. Seguramente o grau de concorrência presente naquele 

espaço também dificulta a organização dos vendedores, a busca por sobrevivência 

coloca trabalhador contra trabalhador, em alguns momentos, principalmente quando 

a questão político-partidária ainda é muito forte em cidades interioranas como esta. 

E essa não é apenas uma conclusão baseada na observação, alguns deles mesmos 

relataram tal realidade, como por exemplo, cita a nossa 2ª entrevistada, “[...] era 

bom, né? [...] agora que ali é daquele tipo, aquele pessoal ali é cada um por si e 

Deus por todos, sabe, às vezes.”. Outros ainda dizem: “[...] acho que não [funciona 

a organização]. [...] porque nós somo muito pequenos pra enfrentar uma classe 

alta, não adianta. [nem se juntar todo mundo?] [...] nem se juntar todo mundo. O 
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feirante não tem vez a vista de Prefeitura não, principalmente os políticos que são os 

nossos de hoje, né? 

As falas dos entrevistados expressas acima demonstram o desconhecimento 

e/ou descrédito por parte de muitos vendedores, das reais possibilidades que a luta 

organizada, por meio de associação, por exemplo, renderia à atividade e as suas 

condições de trabalho, que dirá uma luta emancipatória. Ficou claro isso, por 

exemplo, no relato de nossa 3ª entrevistada, no desânimo quando as ações 

envolviam o enfrentamento de classes maiores e/ou dos gestores públicos em geral. 

A rigor, as expressões da informalidade no comércio de rua da cidade de 

Pau dos Ferros estão associadas à lógica da acumulação capitalista, quando este 

comércio tem servido de canal facilitador da distribuição das diversas mercadorias, 

algumas destas oriundas de fábrica. Constata-se que parcela significativa dos 

vendedores que se encontram inserida nessa atividade, é produto da dinâmica 

capitalista, que determina superpopulação. A maioria destes, exército de reserva 

para o capital pelos condicionantes estruturais, está inserida na categoria de 

estagnada, de que fala Marx (2009). Estes trabalhadores se veem sem chances de 

(re) inserir-se no mercado formal de trabalho, absorvem, inclusive, a lógica do 

empreendedorismo. Outros poucos continuam enquanto força de trabalho, 

esperando o desejo do capital em mobilizá-los para seus fins. Neste espaço se 

materializam outras situações, como as relações empregatícias estabelecidas no 

âmbito do contrato informal de trabalho, entre os donos de loja e seus empregados, 

permite concluir que inúmeras situações de informalidade ocorrem em locais a priori 

considerados formais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao estabelecermos a temática e delimitarmos o campo de estudo deste 

trabalho, assentados em uma análise na perspectiva de totalidade, nos deparamos 

com um desafio, qual seja: debruçarmo-nos sobre uma realidade singular sem 

perder de vista a conexão com a totalidade social, na tentativa de desvelar as 

articulações e as lógicas, presentes na configuração do comércio de rua da cidade 

de Pau dos Ferros, bem como demonstrar como se dá a reprodução de segmentos 

da classe trabalhadora. 

O percurso teórico-metodológico realizado para tratar da problemática das 

ocupações e da disseminação das atividades informais no capitalismo 

contemporâneo foi fundamental para apreensão das particularidades desse 

“fenômeno" na via pública da cidade de Pau dos Ferros, principalmente, por permitir 

revelar as expressões da dinâmica de acumulação capitalista que se alimenta da 

exploração dos espaços distintamente, inclusive, dos mais longínquos do centro 

dinâmico da economia. Foi, certamente, o estudo da lógica intransponível do capital 

e do que Marx denominou de “Lei Geral da Acumulação Capitalista”, que nos 

direcionou a tal entendimento, a percebermos que a lógica do capital cria 

diferenciações espaciais para o processo de reprodução da sociedade e do 

desenvolvimento capitalista.  

Ao analisarmos o mercado de trabalho brasileiro e o contexto no qual está 

inserido, por exemplo, percebemos que as desigualdades regionais não passam de 

trunfos ardilosos do capital, que tira vantagens da reprodução desigual do espaço 

para fins de acumulação capitalista. A rigor, o expressivo contingente de pessoas 

envolvidas em ocupações informais ou submetidas a relações informais de trabalho, 

em estabelecimentos considerados formais na cidade de Pau dos Ferros, reflete a 

realidade da região Nordeste que, ainda na atualidade, se apresenta como a região 

menos formalizada do país. Essas características evidenciam, sem dúvida, a 

peculiaridade do desenvolvimento do capitalismo em solo brasileiro, que deu 

concretude a um processo de concentração industrial no centro Sul do país, que 

agrupou sobremaneira, as melhores ocupações nesta região, durante décadas. 

Mesmo diante de uma tentativa de desconcentração das atividades produtivas, nas 
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décadas de 1970 e 1980, a dualidade persiste se configurando como sendo de 

ordem estrutural. A crise e a instabilidade econômica que se acentuou, na década 

de 1990, criaram um efeito regressivo nesse processo, descontinuando as 

transformações que vinham ocorrendo na distribuição regional da indústria em 

direção ao Nordeste. A produção voltou com isso, a se reconcentrar nas áreas mais 

dinâmicas do Centro-Sul do país.  

O que na verdade se opera, no Nordeste, é o desenvolvimento de polos 

industriais produtivos que têm revelado a heterogeneidade da região, ao mesmo 

tempo, reproduzindo a desigualdade, já que as localidades menos produtivas, tidas 

como “não produtivas”, estão relegadas ao desenvolvimento dessas outras, ou da 

esfera federal, se configurando em uma relação dependente e condicionada. A 

existência desses polos não se inscreve, portanto, como política regional de 

desenvolvimento, mas como uma manobra do capital com fins de se reproduzir em 

determinados espaços.  

Neste ínterim, o acirramento das desigualdades regionais pelo 

desenvolvimento do capitalismo revela a estratégia do capital para fins de 

mobilidade territorial, já que desta depende a expansão da acumulação. O trabalho 

passa a ser, portanto, fator estratégico desta mobilidade territorial do capital, e as 

regiões de baixa tradição sindical, locais cuja consciência de classe é baixa, tornam-

se propícios à exploração pelo capital. 

Dessa forma, as expressões da atividade informal, na via pública de Pau dos 

Ferros, podem ser apreendidas no movimento real da economia brasileira, que por 

sua vez, se insere na dinâmica capitalista mais ampla. Os trabalhadores inseridos 

em ocupações informais, de um modo geral, são produtos do desenvolvimento do 

capitalismo, que gera superpopulação. Estes não se encontram incluídos no núcleo 

formal capitalista, no entanto, suas reproduções sociais são indispensáveis à 

locomotiva de acumulação do capital. Tais expressões refletem, acima de tudo, a 

capacidade e a lógica deste de se expandir e de se agregar em realidades tão 

diversas. Isso, sobretudo, se considerado que o capitalismo em seu 

desenvolvimento histórico tem se articulado na geração das desigualdades sociais. 

Trazer para o debate o desenvolvimento do capitalismo em solo brasileiro, a lógica 

que permeia sua dependência e, principalmente, a superexploração do trabalho 
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como alavanca da acumulação interna, foi, sem dúvida, o ponto de partida para esse 

entendimento. 

Foi possível, com isso, identificar as razões para a subutilização da força de 

trabalho completamente distintas, seguindo uma lógica de acumulação interna 

apoiada na “superexploração da força de trabalho”, forma particular de reprodução 

do capital na periferia do sistema. É perfeitamente claro para nós que: 

desregulamentação, flexibilização, terceirização são expressões de uma lógica 

societária, cujas violações proferidas pelo capital, com sua forte mobilidade pelo 

globo, têm relegado a força humana de trabalho, a peça imprescindível à reprodução 

deste no capitalismo contemporâneo.  

As mudanças engendradas no curso dos anos de 1990, balizados pelas 

políticas neoliberais e pela ótica “flexível”, apenas acirraram o contexto de 

precarização do trabalho, num país marcado historicamente pelas precárias formas 

de trabalho. Presenciamos, na atualidade, uma redefinição das ocupações e do 

perfil do trabalhador, forjados à moda do capital no contexto de crise capitalista. O 

objetivo foi claro: aumentar a atração do país para os investidores estrangeiros por 

meio de alterações na legislação trabalhista, apresentando um mercado de trabalho 

menos rígido. Na verdade, o empregador não necessita de empregos e, sim, do 

trabalho, por isso, se dizer que muitos lares são, hoje, extensão da fábrica. 

Não há dúvidas de que estamos, atualmente, numa dinâmica de um modelo 

diferenciado do neoliberalismo, mais que se diga, é permeado pela lógica de 

consenso, não é este munido de propostas que possibilitem ruptura com o sistema 

vigente. Apesar de a economia brasileira ter conseguido, na atualidade, reverter um 

pouco do quadro destrutivo para o mundo do trabalho que caracterizou a última 

década do século XX, por meio da ampliação das ocupações formais, que em 2009 

significou mais de 40 milhões de postos, a problemática das ocupações em nosso 

país persiste se reproduzindo. O desemprego em 2010, por exemplo, ainda se 

encontrava próximo dos 7% da População Economicamente Ativa (IBGE, 2011). 

Sabemos que esse número é bem maior, quando esta situação é mascarada, por 

exemplo, pela legitimação de algumas atividades informais. As ocupações informais, 

as passíveis de serem contabilizadas, por exemplo, ainda são responsáveis por 

mais da metade da PEA.  
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Bem já se esclareceu, que o capital para continuar se reproduzindo abate 

todas as barreiras, se para isso ele precisa se apoiar e redimensionar o 

desenvolvimento de determinadas atividades, ou mesmo, articular ideologicamente a 

adesão dos trabalhadores ás suas normas, ele assim o fará. Lembremos com isso, 

essencialmente, a análise de Rosdolsky (2001) que, ao se apoiar nos escritos de 

Marx, tem anunciado a lógica do capital, necessariamente voltada à criação de uma 

esfera de circulação constante para fazer fluir sua valorização. Faz parte da 

geografia do capitalismo. 

Nesse sentido, entendemos a dinâmica do comércio de rua em Pau dos 

Ferros, sofrendo determinações que tem conferido alterações na teia de relações 

que se configuram nesse espaço particular. Observamos que apesar de manter 

traços tradicionais, a dinâmica do comércio de rua se modificou, as determinações 

sofridas têm permitido com que o circuito do capital se realize no âmbito da lógica do 

circuito capitalista de produção, principalmente se considerado que tais atividades 

são executadas diretamente ligadas ao que denominamos “setor formal”. Um 

exemplo claro: parte considerável dos vendedores pegam mercadorias das lojas 

formalizadas, permitindo com isso, a consecução do processo final da circulação nas 

ruas. Ou tem, ainda, o fato de que muitos estoques das lojas – ditas formais – estão 

recheados de produtos declarados e não declarados, atuando estas, entre o legal e 

o ilegal. 

Uma análise mais aprofundada nos evidencia que se trata de uma mesma 

dinâmica de distribuição de mercadorias, que associa pequenos e médios 

comerciantes de rua às redes de distribuição de maior dimensão. Notemos que os 

produtos vendidos nas ruas são oriundos das mesmas redes de distribuição, ora 

adquiridos nos atacadistas locais, ora nos distribuidores regionais que abastecem o 

comércio, além daqueles que exercem relação direta com a empresa capitalista, 

quando compram diretamente das fábricas. Uma parte, também, pertence à 

produção local, como alguns produtos agrícolas. E tem, ainda, a produção de peças 

íntimas, cuja venda se dá no comércio local pela sua própria produtora. Em paralelo, 

esta estabelece uma rede informal comercial, quando repassa parte da produção às 

revendedoras. Outra especificidade desse comércio foi apresentada: o fato de 

algumas bancas pertencerem a donos de lojas já constituídas faz com que estas 



214 

estabeleçam relações de assalariamento que se estendem, inclusive, à atuação 

desses empregados no comércio de rua, como vimos no relato das entrevistas.  

No decurso dessa dinâmica, portanto, o comércio formal e informal se 

interacionam, sendo elementos indispensáveis à dinâmica da economia local. Cabe 

ressaltar, que se trata de uma realidade que não se resume à cidade de Pau dos 

Ferros; apesar de determinadas diferenciações espaciais, esta tem se reproduzido 

em tantas outras cidades e regiões, os jornais impressos e televisivos noticiam 

diariamente a dinâmica de práticas informais como a que se tomou, aqui, para objeto 

de estudo. Quando retrata o grau da mobilidade do centro da cidade, por exemplo, 

nossa 5ª entrevistada se apoia no seguinte grau comparativo: “O povo gosta muito 

de dizer e é verdade que ali a feira, é a 25 de Março em São Paulo porque todo 

mundo que passar, passa ali naquele beco, então, fica muito registrado ali”. Com 

efeito, no curso da distribuição de mercadorias, há concorrência entre capitalista e 

mesmo entre os vendedores de rua. Todavia, considerando o sistema do capital de 

modo amplo, estas dinâmicas estão inteiramente inseridas na lógica do processo 

mais amplo que objetiva, por fim, a valorização do capital.  

É nesse ínterim, que Harvey (2006, p.49) descreve dois aspectos 

indispensáveis à circulação: “o movimento físico real de mercadorias do lugar da 

produção ao lugar do consumo, e o custo real ou implícito ligado ao tempo 

consumido e às mediações sociais [...]”. Com fins de atender o primeiro aspecto, o 

capital recorre a inúmeros recursos, dentre estes, redimensiona a seu favor setores 

como o comércio, peça importante para fazer escoar a mercadoria, articulando hoje 

atividades que vão além da atuação do mercado formal, para dar mobilidade a esse 

processo, diminuindo o tempo de permanência da mercadoria na “cadeia circulante” 

(atacadistas, varejistas e bancos etc.) que Harvey denominou, mais acima, de 

mediações sociais. A efetivação desse processo circulante está ligada também à 

eficiência e custos do transporte, estes também influem na acumulação. Por isso, a 

relevância relatada dos carros de linhas no âmbito da economia local. Articulados no 

transporte de pessoas e mercadorias, esses carros exercem papel considerável ao 

processo de circulação como um todo.  

O fato é que o desenvolvimento da atividade informal nas vias públicas se 

molda, principalmente, diante da realidade de cada localidade. Em Pau dos Ferros, 
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esta é influenciada diretamente pela dinâmica urbana da cidade, que se vê 

direcionada pelo setor terciário. Além da infraestrutura que carrega e lhe permite 

ofertar determinados serviços demandados pela população que circula diariamente, 

a posição geográfica que ocupa Pau dos Ferros lhe confere o favoritismo na região 

em que se insere. Trata-se, portanto, de uma estrutura propícia à reprodução do 

capital, considerando que o comércio é parte importante desse processo, dando 

curso ao destino final das mercadorias, realizando por completo o circuito do sistema 

de produção capitalista.  

Com a pesquisa, inferiu-se que o comércio de rua em Pau dos Ferros se 

desenvolve à base do trabalho informal e ganha funcionalidade para o sistema na 

medida em que se configura como um espaço comumente utilizado para escoar 

parte da produção das indústrias (confecção/calçados), principalmente daquelas 

situadas na região Nordeste, sobretudo se considerada a distribuição como 

importante elemento nesse processo complexo que objetiva, por fim, à valorização 

do capital. Não nos foge à análise, que ao serem revendedores, muitos desses 

indivíduos são os principais clientes atacadistas. Ademais, esta atividade também 

funciona como geradora de ocupação e renda para os sujeitos envolvidos, mascara 

com isso, o desemprego e lhes permitem continuar enquanto consumidores. 

Não objetivamos com isso, conferir a esses sujeitos o papel de produtivos ao 

capital, tampouco ser esta uma atividade subsumida formal e real do processo de 

trabalho ao capital. No entanto, o desenvolvimento desta não nega a sua 

funcionalidade ao sistema. Não a excluem do processo de exploração traçado pelo 

capital, da subordinação às leis impostas pelo capitalismo. Não estariam esses 

sujeitos ocupando aquele espaço se não fossem e permanecessem envoltos numa 

lógica de exploração, seus produtos igualmente não seriam vendidos se os 

consumidores não fossem induzidos a tal compra, a serem demandantes de tais 

produtos.  

Diversas situações se materializam naquele espaço subordinados à lógica 

de exploração do capital. Pelo relato das entrevistas e as informações colhidas em 

campo, foi nos permitido apreender o porquê da atividade informal ser considerada, 

por vezes, o recurso “dos sem opção”. A inserção destes sujeitos na atividade está 

relacionada à condição de desemprego, da não possibilidade de inserção em 
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ocupações regulamentadas. Alguns nem sequer chegaram à condição do primeiro 

emprego, o comércio de rua foi a primeira e única opção. Partilham trajetórias de 

vida distintas, mas de estreita relação com a informalidade.  

No âmbito da análise dessa atividade confirmamos sem grande esforço, 

também, que o discurso de autonomia foi incorporado com certa facilidade pelos 

vendedores, o que faz brotar o desejo de muitos de serem donos do próprio negócio, 

bem mais estruturado que as bancas. Aliás, em alguns casos estudados essa 

prática se efetivou, na medida em que alguns conseguiram montar suas lojas, a 

partir do comércio das bancas. Diante desse quadro, constatamos tratar-se de uma 

atividade sem quaisquer garantias, cuja lógica de autonomia incorporada confere ao 

capital um leque amplo de exploração. Principalmente se considerado o fato de que 

a área de localização desse comércio – interior do estado do Rio Grande do Norte – 

apresenta incipiente industrialização e não acumula histórias de lutas coletivas, a 

exemplo de áreas mais dinâmicas. 

Corroboramos com Soares (2008, p.122) para o qual certas modalidades de 

trabalho informal “funcionam como uma forma de manter a ordem, evitando a 

convulsão social”. Algumas destas modalidades, inclusive, para continuarem se 

reproduzindo recebem apoio de instituições como o Banco Mundial, Banco do 

Nordeste do Brasil ou, mesmo, de políticas de governo, a exemplo do 

Microempreendedor Individual. Estão esses sujeitos inseridos numa lógica tal em 

que o mundo das organizações sindicais e das associações se tornam algo alheio. 

Na atualidade presenciamos, portanto, uma espécie de empreendedorismo por 

necessidade. 

Esses aspectos materializam as determinações do mercado no atual nível 

de desenvolvimento capitalista em que “[...] todos os trabalhadores mesmos os que 

não vendem diretamente sua força de trabalho, só podem se reproduzir mediante 

um espaço econômico permitido pelo mercado, seja qual for a sua produção”. 

(TAVARES, 2004, p. 144-145). Ou seja, nenhum ser humano sequer está livre das 

determinações do mercado, porque suas reproduções pessoais implicam 

envolvimento e confronto.   
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Estamos, atualmente, diante de uma realidade em que as atividades 

informais não mais são vistas como um problema passageiro a ser solucionado, são 

estas assistidas em franca expansão. A generalização da informalidade do trabalho 

pode ser confirmada, tanto pelas formas mascaradas de terceirização, quanto pela 

disseminação das ocupações informais, muitas das quais, hoje, legitimadas no 

âmbito dos programas federais. Está em curso uma lógica que tem conduzido os 

trabalhadores à adesão ao projeto de dominação do capital, pela ilusória 

possibilidade destes se tornarem capitalistas. Portanto, o objetivo tem sido 

transformar o sujeito em consumidor e o trabalhador num empreendedor.             
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APÊNDICE 1 
Roteiro de entrevista  

 

(Vendedores do comércio de rua) 

Observação: Este instrumento de coleta é um roteiro preliminar de perguntas que se 

moldou à situação concreta de entrevista. É o que a diferencia dos questionários.  

1. Qual a sua naturalidade (onde você nasceu)?  

2. Seu município de origem: (onde você reside, de onde se desloca para vender 
em Pau dos Ferros)?   

3. Qual a sua idade? ________________________________. 

4. Sexo: Masculino (  ) Feminino (  )    

5. Grau de escolaridade (estudou até que ano)? 

6. Qual o seu estado civil? 
 

7. O imóvel que você mora é próprio? Especificar. 

8. Quantas pessoas moram, atualmente, em sua residência? (Incluindo o 

pesquisado). 

9. Trabalhou em outras atividades antes de exercer a ocupação atual?  
 

a. Que outras atividades você exerceu antes desta? 
 

b. Trabalhou com carteira assinada?  
 
10. Há quanto tempo você está nessa atividade? 

 
11. Que produtos vende? 

 
12. Os motivos que o levaram a ingressar nesse tipo de ocupação. 

 
13 Há quanto tempo está na atividade de rua? 

14 Você pode precisar quanto ganha no comércio de rua?  

15 Quantas horas trabalham por dia? 

16 Quantos dias por semana?  

17 Origem do produto comercializado. Se ele próprio fabrica ou adquire de 

fornecedores. De que maneira se dá essa aquisição? 

18 Seu negócio é próprio? Tem algum sócio ou financiador da atividade, ou é 

apenas assalariado?  

19 Qual a forma de deslocamento da mercadoria, forma de transporte e de 

armazenamento da mercadoria? 
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20 Qual a fonte de financiamento da atividade?  

21 De que forma se dá a venda das mercadorias, a vista, a crédito. Quais as 

formas de controle do pagamento? 

22 Relação com a clientela, quem compra no comércio de rua, na concepção do 

entrevistado? 

23 Durante o tempo de exercício da atividade que produtos já vendeu? 

24 Você procura inovar na oferta de mercadorias, tendo por base os períodos do 

ano, ou o produto é o mesmo durante todo o ano? 

25 Você paga algum tipo de imposto. Qual? 

26 Há alguma fiscalização ou capacitação do poder público municipal ou 

estadual? 

27 Em períodos do ano mais difíceis, como estações invernosas, o que você faz 

para assegurar seu ganho, seu sustento? 

28 Se atualmente, paralelamente ao comércio de rua, exerce outra atividade 

remunerada. Se sim, especificar a natureza (pública, privada, autônoma). 

Qual o rendimento proveniente dessa atividade? 

29 Se trabalha em outras feiras, comércios, em outras localidades. Vende 

também de porta em porta? Atende clientes diretamente nas suas 

residências? 

30 Se mais alguém, na sua residência, tem outros tipos de rendimentos. De que 

natureza é este (proveniente de aposentadoria, empregado, ocupação 

autônoma etc.). 

31 Se este é beneficiário de programas de assistência do governo federal. 

32 Como se sente nesta atividade? Identificar se ele apresenta “resistência” a 

essa atividade, ou se o discurso revela satisfação com a mesma.  

33 Você pretende deixar essa atividade por outra? Em que condições isso 

ocorreria? 

34 Você vê mudanças na dinâmica, estrutura, etc., ao longo do tempo em que 

exerce a atividade? 

35 Quais as principais dificuldades encontradas na atividade? 

36 Há formas de organização dos trabalhadores de rua? Se sim, de que tipo. 

 Identificar: Os possíveis conflitos no uso do espaço, violência, 

preconceitos etc. 
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APÊNDICE 2 
Roteiro de entrevista  

 (Prefeitura Municipal) 

 

Observação: Este instrumento de coleta é um roteiro preliminar de perguntas que se 

moldou à situação concreta de entrevista. É o que a diferencia dos questionários.  

 

Relate-nos: 

1. O poder público municipal tem informações, dimensão em termos numéricos, 

das pessoas que, diariamente, exercem suas práticas comerciais no centro da 

cidade? 

2. Existe ação direcionada para o comércio de rua? 

3. De que forma a prefeitura encara esta atividade? 

4. Quais as dificuldades enfrentadas pelo poder municipal na regulação da 

atividade? 

5. Há algum projeto que objetiva organizar o espaço urbano em que estas 

atividades se concentram? De ampliar, ou mesmo, extinguir essa atividade? 

Ou regulamentar a presença do comerciante de rua? 

6. De que forma você avalia essa atividade para a dinâmica econômica do 

município?  
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APÊNDICE 3 – FOTOS 
 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo. Dez/2010 a 

Fev/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo. Dez/2010 a 

Fev/2011. 



235 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo. Dez/2010 a 

Fev/2011. 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de Campo. Dez/2010 a 

Fev/2011. 


