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Em março desse ano, mais de 38 milhões de brasileiros e brasileiras estavam na 
informalidade, representando cerca de 40% das trabalhadoras e dos trabalhadores 
ativos nessa situação (IBGE, 2020). Apesar de representar uma leve queda comparada 
ao trimestre anterior, essa tem sido uma tendência crescente desde 2015 (Lameira, 
Corseuil & Carvalho, 2020). No contexto da pandemia da COVID-19, a expectativa é que 
essa forma de trabalho tenda a aumentar, estendendo-se para momentos posteriores. 
Diante desse contexto, o objetivo desse escrito é debater algumas medidas que podem 
ser tomadas relativa à informalidade, por parte do Estado, da Psicologia e dos próprios 
trabalhadores nessa situação. Para tal, será considerado tanto a origem da 
informalidade em nosso contexto, como os efeitos da informalidade para a vida das 
trabalhadoras e dos trabalhadores. Nesse último ponto, especial atenção será dada ao 
processo de significação que eles operam, considerando o papel que a produção de 
sentidos e significados possuem tanto na forma dos sujeitos apreenderem o mundo, 
como transformá-lo (Vigotski, 2009).  
 

Informalidade como tendência no mundo do trabalho 
No Brasil, as trabalhadoras e os trabalhadores já convivem há muito tempo com a 
informalidade, a qual pode ser remontada aos momentos posteriores ao fim da 
escravidão no país. Mesmo quando as leis trabalhistas foram criadas na década de 1940, 
nem metade daqueles e daquelas que trabalhavam podiam ter acesso a esses direitos 
(Costa, 2010). Portanto, a informalidade é uma marca de como se trabalha em nosso 
país.  
 
De maneira geral, o trabalho informal expressa-se tanto no trabalho assalariado sem 
registro, como no trabalho por conta própria. Ambos têm em comum a falta de acesso 
a direitos conquistados pela classe trabalhadora, estando associados à busca por 
sobrevivência, à precariedade de vida, à falta de qualificação e ao uso intensivo da força 
de trabalho (Cacciamali, 2000; Tavares, 2010). No conceito aqui adotado não se incluem 
nem os profissionais liberais nem empresários que soneguem o pagamento de impostos 
ou cometam outras irregularidades.  
 
Três elementos são centrais na compreensão da origem e desenvolvimento da 
informalidade: o desemprego, a falta de políticas de amparo aos trabalhadores e a 
precarização do trabalho. O Brasil é um ótimo exemplo para compreender a associação 
desses três determinantes. Notamos aqui que junto ao crescimento do desemprego, há 
uma consequente entrada de trabalhadores na informalidade. Com a falta de políticas 
de minimização dos efeitos da falta de emprego (seja na concessão de renda, seja na 
garantia de direito básicos), os trabalhadores desempregados realizam uma diversidade 
de pequenos serviços – bicos – ou mesmo iniciam seus próprios negócios. Tal realidade 
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não é constatada em países como França e Japão, que possuem políticas de amparo a 
trabalhadores desempregados melhor desenvolvidas (Guimarães, Demazière, Sugita & 
Brito, 2009). 
 
A própria qualidade dos empregos ofertados também determina o crescimento da 
informalidade. Baixos salários, condições de trabalho que colocam a vida de quem 
trabalha em risco, ameaças, humilhações e assédios de diversas categorias também 
empurram o trabalhador para a condição de informal. Não é de se ignorar que as 
mulheres e pessoas negras são as que mais estão na informalidade, sendo elas a mesma 
parcela que tem como único tipo de emprego acessível aqueles de pior qualidade 
(Marques, Henrique, Teixeira, & Abílio, 2018).  
 
Se aparentemente a informalidade é um circuito apartado da formalidade, quando 
observamos o que ocorre atualmente no processo produtivo, vemos que há uma 
integração de um com o outro. Logo, o trabalho informal cumpre ao menos duas funções 
na sociedade atual. A primeira é absorver um contingente crescente de trabalhadores e 
trabalhadoras que perderam seus empregos, haja vista que o atual modelo de produção 
pressupõe o progressivo fechamento de postos de trabalho. Nessa direção, a 
informalidade reduz tanto a pressão sobre o Estado, como para as empresas em assumir 
medidas efetivas de elevação do número de vagas de emprego. Em segundo, a 
existência de um circuito informal se tornou funcional para as empresas formais tanto 
para a circulação de seus produtos – como no caso de camelôs –, como para contratação 
de serviço. Em um ou outro caso, o resultado é o barateamento dos custos da produção, 
ao mesmo tempo em que terceiriza as ilegalidades do processo (Tavares, 2010).  
 
Essa dinâmica se revela com mais intensidade quando observamos como o ocorre o 
trabalho na chamada economia gig ou uberização do trabalho. Em ambos os casos, 
trata-se de empresas – em sua maioria, de grande capital – que se valem da contratação 
de trabalhadores em modalidade de freelancer. Sob um discurso de parceria, o que se 
revela é algo similar a contratação informal de trabalhadores: não há nenhum 
reconhecimento de vínculo trabalhista e, portanto, não possuem acesso a direitos, 
mesmo sendo eles que viabilizam a atividade-fim da empresa que os contratou (Slee, 
2017).  
 
A crescente funcionalidade do trabalho informal para a economia atual vem 
acompanhada também de discursos que incentivam os trabalhadores e as trabalhadoras 
a aderirem a essas modalidades. Organismos estatais, patronais e a grande mídia têm 
veiculado discursos que proclamam a superioridade do trabalho por conta própria, por 
meio do empreendedorismo, como saída privilegiada ao desemprego (Malaguti, 2001). 
Associado a ele estão significados relativos ao individualismo, a autorresponsabilização 
e ao acirramento da competição entre esses trabalhadores. A conversão de 
desempregados em empresários (sem capital) busca fragilizar o reconhecimento desses 
trabalhadores como pertencente a essa classe, enquanto mistifica a possibilidade de 
eles terem as mesmas vantagens que grandes empresários (Sousa, 2009).  
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As trabalhadoras e os trabalhadores na informalidade 
Esses discursos configuram-se em significados socialmente compartilhados que tem por 
objetivo orientar o modo como esse grupo de trabalhadores age diante da realidade. 
Contudo, distante de uma reprodução mecânica, o que se constata é que ao se 
apropriarem desses significados, na forma de sentidos (Vigotski, 2009), esses discursos 
são reelaborados. Nessa direção, na sequência, compilamos alguns dos achados sobre 
o modo como essa parcela da classe trabalhadora tem significado o seu trabalho.  
 
A primeira constatação é quanto à diversidade de significações de acordo com a 
atividade realizada na informalidade. Isto é, paralelamente à multiplicidade de formas 
de trabalho informal, estão também os sentidos produzidos pelos trabalhadores. Assim, 
tanto é possível identificar setores, como o de artesanato e de feirantes/produtores de 
alimento, em que há uma centralidade na atividade que realizam, se reconhecendo e 
valorizando o produto de seus trabalhos, como outros, por exemplo, ligados apenas a 
comercialização de produtos industrializados, que possuem apenas na renda gerada 
pela atividade um sentido para o seu trabalho. Nesse caso, inclusive, a ida para a 
informalidade (e sua permanência) é determinada também pela avaliação de que nessa 
atividade possuem renda melhor do que em um emprego – mas poderiam retornar ao 
trabalho formal se recebessem oferta superior de salário (e.g. Busso, 2007; Gómez, 
2011).  
 
Em comum a eles, há a centralidade do trabalho em suas vidas. Logo há uma tendência 
de desejo por permanência no trabalho de forma indefinida. Em alguns casos, inclusive, 
mesmo o acesso à aposentadoria não redundaria no abandono do trabalho informal 
(e.g. Beloque, 2007; Coelho-Lima & Bendassolli, 2019). Se por um lado se aposentar 
significaria um complemento de renda, por outro devemos ter em mente que se trata 
de um público que mesmo com essa quantia a mais, ainda está distante de chegar a uma 
renda suficiente para atender às suas necessidades de sobrevivência.  
 
Aspectos que também, costumeiramente, são valorizados no trabalho informal é a 
liberdade e o acesso imediato a renda associada ao trabalho. Quanto ao primeiro, a 
possibilidade de organizar o seu trabalho (quanto a jornada diária, preço, tipo de 
atividade, técnicas utilizadas etc.) de acordo com a sua vontade, juntamente a ausência 
de um gestor ou patrão imediato, são valorizados. Se por um lado, tal liberdade é 
limitada – já que há uma relação mais complexa de determinação do trabalho pelo fluxo 
de cliente e fornecedores, por exemplo –, por outro, há um maior poder de ação desses 
trabalhadores nessa atividade do que em seus antigos empregos. Quanto à renda 
obtida, o que se tem observado é a contraposição entre o salário, que é necessário 
esperar um mês para ter alguma renda – que se esvai antes do novo pagamento –, 
enquanto que na informalidade o retorno é imediato. Ambos os sentidos estão 
associados a um terceiro que é a crítica ao trabalho formal. Para eles, com exceção de 
ser um meio de acessar direitos e ter certa estabilidade, os empregos são fontes de 
humilhação – pelos assédios recorrentes –, como por ofertarem renda insuficiente (e.g. 
Beloque, 2007; Busso, 2007; Gómez, 2011). 
 
O modo como se relacionam entre si também é um aspecto importante a ser 
considerado. Diferente do que alguns autores pressupunham em décadas passadas (eg. 
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Toraine, 1987), o que se tem constatado é a convivência entre competição e 
cooperação entre os trabalhadores informais. Se por um lado pesa sobre eles o ideário 
neoliberal que promove o individualismo e a concorrência entre eles, o que se tem 
observado no seu cotidiano é a produção de diversos espaços coletivos no qual ocorrem 
a formulação de regras, ajudas ou mesmo compartilhamento de experiência (e.g., 
Coelho-Lima & Bendassolli, 2019; Sato, Andrada, Évora, Neves & Oliveira, 2011). 
 
Para além da significação produzida por esses trabalhadores e trabalhadoras, também 
é importante considerar os efeitos que a informalidade produz sobre as suas condições 
de vida. Ainda que avaliem que essa modalidade de trabalho tenha vantagens sobre o 
emprego formalizado, a renda nesse primeiro grupo de trabalhadores é menor, em sua 
maioria não contribuem para a previdência e realizam maiores jornadas de trabalho 
(IBGE, 2003). Também há pesquisas que tem evidenciado situações de vulnerabilidade 
à saúde desses trabalhadores, já que não possuem recursos para minimizar os riscos do 
trabalho, sendo comuns acidentes e adoecimentos promovidos pela atividade laboral, 
bem como dificilmente se afastam do trabalho para cuidados com a saúde (e.g. Dias et 
al, 2011).  
 

Intervenções frente à informalidade 
Pensar em intervenções diante desse contexto, pressupõe ao menos duas considerações 
centrais. A primeira delas é quanto à necessidade de intervir sobre a informalidade. 
Individualmente, como modo imediato de um trabalhador desempregado ou em 
emprego precário conseguir obter sobrevivência ou melhores condições de vida, a 
informalidade é uma alternativa legítima. Contudo, assumir a informalidade como algo 
desejável socialmente seria confirmar a tolerância com a desigualdade e injustiça social 
que conformam o nosso modo de produção em geral, e, em particular, a realidade 
brasileira. Como brevemente relatado na seção anterior, o trabalho informal localiza os 
trabalhadores em piores condições de vida. Portanto, é necessária a transformação 
dessa situação, seja minimizando seus efeitos sobre a vida dessas pessoas, seja, no 
limite, eliminando essa forma de trabalho precário.  
 
Um segundo pressuposto é sobre a implicação dos agentes nessas mudanças. Se a 
origem da informalidade é complexa, a superação dessa situação também envolve 
diversas ações necessárias com participação de agentes sociais distintos. Estado, 
empresas, equipamentos das políticas públicas, sindicatos, centrais sindicais, academia, 
dentre outros, possuem papel relevante na operacionalização de propostas e ações 
nessa direção. Isso é válido mesmo diante da constatação do limite do próprio modo de 
organizarmos a nossa sociedade, que pressupõe, como apresentado, a existência da 
informalidade, da precarização e da exploração, em última análise.  
 
Ainda que o envolvimento ativo desses sujeitos seja de fundamental importância, de 
maneira autônoma e voluntária, dificilmente essa movimentação acontecerá. Ao 
contrário, se observarmos o projeto de sociedade que vem sendo defendido, por 
exemplo, pelos últimos governos federais e pelas entidades patronais, a tendência é o 
aprofundamento da informalidade e a piora nas condições de vida dos trabalhadores e 
das trabalhadoras em seu conjunto. Portanto, é fundamental que a parcela da classe 
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trabalhadora que está na informalidade assuma protagonismo na disputa por medidas 
e ações que melhorem a sua vida.  
 
Nessa direção, uma interversão central nesse contexto é a potencialização da 
organização coletiva das trabalhadoras e dos trabalhadores informais. A existência de 
laços de colaboração, solidariedade e cooperação é algo possível de se identificar em 
diversas pesquisas, resgatando o que fora apresentado na seção anterior. Há também 
exemplos de associações e coletivos de grupos variados de trabalhadores informais – 
feirantes, camelôs, trabalhadores de aplicativos, dentre outros – que levam esses laços 
a outro patamar. Contudo, também como foi destacado, sentidos relacionados a 
competição e concorrência, assim como o individualismo, também estão presentes 
nesse contexto. O combate à produção desses sentidos parece ser uma frente a se 
considerar na promoção da organização coletiva desses trabalhadores e trabalhadoras. 
Experiências como a de Farina e Neves (2007), ou mesmo as propostas de 
“desideologização” de Martin-Baró (1985) apontam na direção de como é possível 
colaborar com a superação desse quadro. Em linhas gerais, intervenções nesse sentido 
precisam concatenar ao menos três aspectos. O primeiro deles é o acolhimento às 
angústias, medos e sofrimentos inerentes à situação de desemprego e informalidade a 
qual os sujeitos estão submetidos. Atuar sobre os sentimentos dele emanado é 
fundamental, tanto para a promoção da saúde mental dessas pessoas, como para a 
construção de um espaço em que as rivalidades e desconfianças sejam minimizadas. Em 
segundo, que permita reflexões acerca da situação atual desses sujeitos no mundo do 
trabalho, resgatando o caráter social e coletivo dos problemas que enfrentam – um 
modo de combater as compreensões individualizantes que possam existir. Por último, a 
construção coletiva de alternativas e formas de superar os problemas inerentes da 
informalidade também é uma etapa importante. Nesse último, inclusive, quando 
operacionalizadas as propostas é que se revela para esses sujeitos tanto as resistências 
de grupos para os quais a informalidade e precarização é funcional, como a força 
coletiva nesse processo de enfrentamento. Portanto, intervenções que potencializem a 
organização coletiva desses trabalhadores e trabalhadoras pressupõem não apenas 
momentos de reflexão, acolhimento e planejamento, mas de ações concretas de 
transformação de sua realidade.  
 
Não há de se ignorar que nesse processo outros sentidos comuns a esse grupo também 
são confrontados, como as potencialidades do sentido do trabalho para além de um 
modo de ganhar dinheiro, ou mesmo supervalorização da sua condição de informal 
como única forma de trabalho possível. Isto é, o confronto coletivo com a atual dinâmica 
social, mesmo que em um primeiro momento, potencialmente leva as consciências 
desses sujeitos a avançar para horizontes distintos, quando novas possibilidades se 
revelam.  
 
Mesmo durante o contexto de pandemia e as necessárias medidas de isolamento social, 
é possível implementar intervenções nesse sentido. As redes sociais, em especial, os 
grupos em aplicativos como WhatsApp ou Facebook, podem ser fóruns importantes 
para antecipar discussões nessa direção que podem ser amadurecidas, 
presencialmente, em momentos posteriores.  
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Intervenções dessa monta requerem o envolvimento dos trabalhadores e trabalhadoras 
nessa situação, mas também é importante a participação de aliados. Aqui tanto as 
equipes de equipamentos das políticas sociais (como de Assistência Social, Saúde e 
Trabalho), como outros setores mais organizados da classe trabalhadora (como 
sindicatos, centrais sindicais, associações e partidos políticos) podem impulsionar tais 
ações. Esse é um exercício importante tanto do papel do Estado, como da solidariedade 
de classe desses outros setores, haja vista que o avanço das parcelas mais precarizadas 
significa uma conquista generalizada para a classe trabalhadora.  
 
Em um contexto de crise econômica, social e política que já vivemos, apenas o 
fortalecimento coletivo daqueles que são explorados, dominados e oprimidos, por meio 
tanto do seu reconhecimento enquanto classe, como pela a sua ação em conjunto, é 
que pode desenhar horizontes mais humanizados, frente ao atual projeto 
desumanizador. 
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