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Introdução 

O trabalho informal é um fenômeno social que se encontra em praticamente todo o 

mundo capitalista. No entanto, assume dimensões de maior proporção nos chamados países 

de capitalismo periférico, como o Brasil. Segundo Oliveira (2000) cerca de 48% da 

População Economicamente Ativa (PEA) que se encontra trabalhando não possui um 

contrato formal de trabalho. A informalidade é um processo que está em crescimento “(...) 

não apenas como uma forma de subemprego disfarçado, mas como a tendência central do 

mundo do trabalho no Brasil” (OLIVEIRA, 2000, p. 13). 

Desse modo, cabe perceber como o capital na contemporaneidade, através de 

processos de descentralização da produção, reestruturação produtiva, corte de gastos em 

geral, promove um constante aumento do já alarmante exército de reserva e uma crescente 

precarização do trabalho, alicerçado pela desregulamentação do direito do trabalho e pelas 

políticas de cunho neoliberal. 

A informalidade é um fenômeno que, portanto, deve ser analisado sob a ótica das 

transformações pelas quais vem passando a sociedade contemporânea, dentre essas se 

destacam a crise que o capitalismo vem enfrentando desde meados dos anos 70, a 

reestruturação produtiva do capital, impulsionada em grande parte pelas novas tecnologias 

e técnicas de gestão do trabalho, como a microeletrônica e o toyotismo, respectivamente, e 

as políticas neoliberais que tiveram início após a falência do Estado de Bem-estar social. 

 Uma análise mais apurada da realidade deixa transparecer as formas de trabalho 

informal que tem predominado na sociedade contemporânea, tais como as cooperativas de 

trabalho, o trabalho terceirizado ou subcontratado, as empresas domiciliares, sem falar nas 

várias modalidades de trabalhadores por conta própria, os chamados “autônomos”. Essas 

modalidades de trabalho vêm recebendo incentivo tanto do Estado como de organizações 

da sociedade civil dos mais diversos segmentos. 

 O trabalho informal que antes era sinônimo de atraso, subdesenvolvimento e 

periferia, aparece cada vez mais como sinônimo de “modernidade” e “futuro”. E mais que 
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isso. A informalidade é vista como solução ao desemprego, e advogada não só pela 

burguesia, mas também por setores da esquerda, que defendem que algumas dessas formas 

de trabalho são exteriores ao capital, constituindo uma espécie de Economia Solidária ou 

Economia dos Setores Populares. 

Deste modo, estudar o trabalho informal hoje é buscar apreender as transformações 

que vêm ocorrendo nas relações de trabalho, mudanças essas que apontam para um 

aumento da precarização das condições de trabalho, do subemprego e do exército industrial 

de reserva. Outro fator de relevância é o alargamento da informalidade no interior da 

sociedade, dado este que não pode ser omitido, considerando que esta “modalidade” de 

trabalho obteve um salto expressivo nos últimos tempos, chegando a crescer 22%1 só na 

década de 1990.  

 

Breve balanço da literatura sobre a informalidade 

Podemos dizer que a literatura sobre informalidade sempre foi e ainda é bastante 

reduzida em comparação com outros temas de pesquisa. No passado, os pesquisadores 

dedicavam pouca importância aos estudos do trabalho informal por acreditarem que o 

mesmo estava fadado ao desaparecimento. A compreensão acadêmica corrente advogava 

que o trabalho informal era algo característico da sociedade subdesenvolvida, e sendo 

assim, tão logo o país desse um salto em relação ao desenvolvimento, a informalidade teria 

fim. 

A posição marxista não possuía muitas diferenças quanto a compreensão das 

relações informais de trabalho, pois para estes a expansão do capitalismo acarretaria o 

aumento do assalariamento, o que também tenderia a provocar a diminuição dos 

trabalhadores por “conta própria”. Dessa forma, estudar uma categoria social que além de 

não ser fundamental para a manutenção do capital estava fadada ao definhamento parecia 

perda de tempo. 

No entanto, essa forma de entendimento da informalidade não era absoluta, sendo 

possível encontrar vozes dissonantes neste coro. Vejamos então alguns autores que 
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buscaram dar conta de explicar esse fenômeno social, sendo que nas décadas de 1970 e 

1980 a discussão girava em torno da existência de um setor formal e um setor informal. 

A formulação Setor Informal foi cunhada pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) como forma de dar conta daquelas atividades que se distinguiam das 

modernas, ou seja, as atividades de estrita sobrevivência. Acreditava-se que o incentivo 

dessas formas de trabalho poderia amenizar o problema da fome e da pobreza, servindo 

como fonte de renda para as famílias. No entanto, esse termo foi adotado por diversos 

estudiosos, ganhando novos significados e formulações. Disso resultou uma falta de 

consenso total sobre o conceito, que permanece até os dias de hoje. Portanto, quando se 

falar em setor informal, a única certeza é a de que não há unanimidade. 

 

Primeiras pesquisas sobre o tema no Brasil 

Um dos estudos que mais se destacou em torno da discussão do setor informal foi o 

de Paulo Renato Souza, intitulado Empregos e Salários em Economias Atrasadas, tese de 

doutoramento deste autor. Souza em seus estudos demonstrou que a existência de uma 

produção não especificamente capitalista não comprova uma separação nítida entre os 

setores formal e informal, como se estes não tivessem relação alguma. Para Souza, o capital 

articula as diversas formas de produção no interior do próprio modo de produção 

capitalista, ou seja, essas formas são articuladas entre si, mantém certos vínculos. 

A contribuição de Souza está principalmente no fato de considerar a articulação 

existente entre formas de trabalho capitalistas e não-capitalistas uma criação do próprio 

capital, e, portanto, dele dependente. Isso nos leva a rejeitar a idéia segundo a qual haveria 

outros modos de produção convivendo juntamente com o modo de produção capitalista. O 

que há, de fato, são formas de trabalho não-capitalistas presentes e subordinadas pelo 

capital. No entanto, a análise de Souza ainda se mostra problemática na medida em que não 

rompe com o dualismo da noção de setores formal e informal, ou seja, não entende a 

sociedade de uma perspectiva da totalidade. 

  Outra análise de grande importância é o trabalho de Reginaldo Prandi intitulado O 

Trabalhador por conta própria sob o capital, um estudo que se tornou clássico para os 

estudiosos da informalidade. Este autor vai defender ao longo de seu texto a idéia segundo 

a qual a categoria conta própria só pode ser explicada em função da acumulação e da 



dinâmica capitalista. Prandi vai entender esse trabalhador enquanto produto das 

transformações que vinham ocorrendo no modo de produção capitalista.  

Além disso, Prandi busca apreender a relação desse trabalhador por conta própria 

com a estrutura das classes sociais no capitalismo, o que o leva, a recorrer à Marx, e em 

especial, ao capítulo VI inédito. Portanto, em termos da análise das classes sociais e 

informalidade, este estudo se mostra um dos mais importantes já realizado. Apesar das 

contribuições, o estudo de Prandi nos auxilia em apenas alguns casos de trabalho informal 

predominantes da década de 1970, sendo necessário ir além da compreensão deste autor, 

pois seu estudo é bastante datado. 

Outro estudo da década de 1970 – assim como o de Prandi – e que se mostra de 

grande atualidade é o de Lúcio Kowarick, sob o título de Capitalismo e Marginalidade na 

América Latina. A discussão de Kowarick se dá com os teóricos da Marginalidade, onde 

este autor vai defender a tese de que não é a situação de dependência que origina formas de 

produção arcaicas ou não-capitalistas. É o próprio movimento do capital que o faz, 

podendo, dado o caráter dependente do capitalismo, agravar essa situação. 

Kowarick, influenciado pela teoria do desenvolvimento desigual e combinado, vai 

defender a idéia segundo a qual o capital articula as formas capitalistas e as não-capitalistas 

em prol da acumulação, e, portanto, não se pode entender o trabalho dito marginal como 

externo à lógica do capital. A discussão de Kowarick com os teóricos da marginalidade é de 

grande valia se levarmos em conta que foi tal corrente teórica que predominou muito tempo 

nos estudos sobre a informalidade. 

 

Alguns estudos atuais 

Nos últimos tempos tem ressurgido o interesse pelo tema da informalidade, após 

algum tempo de descaso e esquecimento. Na esteira das discussões sobre as transformações 

do trabalho no capitalismo contemporâneo, percebeu-se que não era possível deixar de lado 

o estudo sobre o trabalho informal, na medida em que este atinge níveis cada vez mais 

alarmantes. 

Um desses estudos é o de Manoel Luiz Malaguti intitulado Crítica à razão informal, 

onde este autor irá traçar um panorama do desenvolvimento da economia nacional e sua 

repercussão sobre o aumento da informalidade no país. O que de mais importante este 



estudo traz é a percepção da interdependência existente entre o trabalho formal e o 

informal, na medida em que muitas vezes o salário do trabalhador formal é a base ou o 

início de uma atividade informal. Essa é uma questão que passa muitas vezes despercebida 

pelos estudiosos da questão. 

Através de uma análise de estudos de caso e de trajetórias ocupacionais, Malaguti 

vai demonstrar como os indivíduos fazem suas “opções” pela informalidade, e quais as 

representações que eles estabelecem em torno dessa situação. No entanto, parece que 

Malaguti dá uma importância demasiado grande às trajetórias ocupacionais dos indivíduos, 

o que consideramos problemático pelo fato de o conjunto do trabalho social não se reduzir 

as suas partes. 

Atualmente, o trabalho que parece trazer os elementos mais significativos para a 

compreensão da informalidade no capitalismo contemporâneo é Os fios (in) visíveis da 

produção capitalista, de Maria Augusta Tavares. 

Neste estudo, Tavares discute principalmente a chamada “nova informalidade”, 

decorrente dos recentes processos de terceirização da produção ou partes do processo 

produtivo capitalista. Através de uma análise rigorosa dos escritos de Marx, Tavares busca 

os elementos que ligam o trabalho informal à lei do valor, e demonstra como a 

informalidade vem ganhando espaço na sociedade devido a sua funcionalidade ao capital, 

ou seja, o trabalho informal se mostra capaz de auferir lucros maiores para o capital, já que 

este último economiza gastos com a legalização de sua força de trabalho. 

Além disso, a autora demonstra como o capital através dos processos de 

flexibilização do trabalho ressuscita formas precárias de trabalho, com o objetivo sempre de 

cortar gastos com a força de trabalho empregada. Além disso, demonstra como muitas 

vezes a relação entre capital e trabalho é escamoteada, aparecendo no mercado como uma 

relação entre iguais, mera relação comercial, quando na verdade trata-se da relação 

fundamental no capitalismo, a relação capital versus trabalho. Um aspecto que 

consideramos discutível do texto de Tavares é a identificação de trabalho informal 

enquanto trabalho precário, o que em nosso entender é bastante problemático por deixar 

implícito que existe um trabalho que não é precário, que seria o trabalho formal. Vejamos 

então do que se trata. 

 



Informalidade e precariedade 

O trabalho informal vem sendo denominado pelos estudiosos do chamado “mundo 

do trabalho” como trabalho precário, em oposição ao trabalho estável ou formal. 

Acreditamos que tal procedimento teórico-metodológico traz sérios problemas para a 

análise e compreensão tanto da informalidade quanto da sociedade contemporânea. 

 Em nosso entendimento, dividir a sociedade em dois grandes grupos de 

trabalhadores, e caracterizar somente um desses grupos como precário pela razão de não 

gozarem tais indivíduos da proteção da legislação trabalhista, ou seja, por estarem na 

informalidade, é um equívoco. Tal divisão leva ao entendimento de que o grupo dos 

trabalhadores que não são precários simbolizaria o tipo “ideal” de trabalho na sociedade. 

 

(...) imputar a qualidade de “precárias” a atividades econômicas em razão de sua 
ilegalidade implica, em um só ato, de um lado, guindar o “emprego formal”, estável 
e com conquistas pessoais cumulativas à condição de virtude, pois precarizar 
significa minguar, degradar em relação a um estado anterior que se julga superior e, 
de outro lado, elidir da análise as condições de expropriação e de subordinação nas 
quais se realiza o trabalho assalariado, isto é, o “emprego” no processo de produção 
e reprodução do capital (BELOQUE, 2007, p. 13). 

 

Isso não significa que não se deva denunciar o processo de precarização acentuado 

da força de trabalho, muito pelo contrário. No entanto, uma coisa é dizer que o trabalho está 

sendo precarizado – o que de fato está ocorrendo - e outra bem diferente é dizer que existe 

um trabalho que é precário, em contraposição ao que não seria portador de tal condição. A 

crítica a precarização do trabalho não pode ser feita de forma a “romantizar” e “idealizar” o 

trabalho assalariado dito “formal”. O trabalho assalariado formal é trabalho explorado, 

alienado, assim como o informal. Não há, sob o capitalismo, trabalho que não seja precário. 

A natureza legal ou ilegal do trabalho assalariado, ou seja, seu caráter jurídico, em nada 

anula a exploração que lhe é imposta pelo capital. 

 

Considerações finais 

 Uma grande parte das teorias que buscaram entender o fenômeno da informalidade, 

apesar das contribuições, não conseguiram cumprir tal missão, e tantas outras se mostraram 

datadas e incapazes de dar conta de tal objeto, na medida em que na contemporaneidade a 

informalidade assume novas dimensões. 



 Assim sendo, consideramos importante ultrapassar as concepções até então 

desenvolvidas acerca do “informal” para entendê-lo como ele é, ou seja, não como 

resquícios de atraso, ou como aquele tipo de trabalho que ocupa pequenos espaços, ou 

mesmo como um trabalho específico de um setor da sociedade, mas sim como uma forma 

de trabalho que tem se mostrado bastante rentável para o capital em um momento que a 

própria legislação trabalhista tem sido colocada em cheque pelas políticas neoliberais. 

 Pensamos que a tendência à informalização do trabalho já é um fato concreto na 

sociedade atual, e que, se tal tendência não for freada, dias ainda piores virão, piores é 

claro, para o conjunto dos trabalhadores assalariados. 

A informalidade, portanto, deve ser considerada uma arma do capital para auferir 

maiores lucros e ao mesmo tempo provocar uma cisão política da classe trabalhadora, pois 

na medida em que muitos trabalhadores se deixam seduzir pelo mito da “autonomia”, tal 

ilusão, “(...) além de mascarar a real dimensão do desemprego, fragmenta a classe 

trabalhadora, opera o culto ao individualismo, desqualifica as organizações representativas 

do trabalho, fomenta a ordem ideológica dominante e distancia o horizonte revolucionário” 

(TAVARES, 2004, p. 22). 

Desse modo, mistifica-se o social pensando ser possível alguma autonomia, o que 

só faz aumentar o espírito de individualismo e competição entre os indivíduos, com a única 

intenção de que estes não se vejam enquanto membros de uma mesma classe social. 

Cabe assim, ao conjunto da classe trabalhadora, através de seus organismos de 

representação, impor uma resistência aos abusos do capital, oposição essa que se mostra 

mais difícil na medida que aumenta o número de trabalhadores informais e de 

desempregados, diminuindo assim o poder sindical e dividindo politicamente os 

trabalhadores. Contudo, não se deve cair no pessimismo achando que não há mais nada a 

ser feito, a não ser tentar amenizar os “prejuízos”.  

Já é hora de a classe trabalhadora repensar suas estratégias de luta de modo a um 

enfrentamento direto com o capital, no sentido mesmo da luta de classes, não aceitando 

mais sua classe antagônica como possível parceira, pois a única coisa que a burguesia tem 

demonstrado é que de parceira não tem nada, muito pelo contrário, e como a sede do lucro 

não comporta limites morais ou éticos, se nada for feito, é sobre o conjunto dos 



trabalhadores assalariados que recairá o ônus da ofensiva capitalista que parece não cessar 

tão cedo. 
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