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RESUMO 
 
Este artigo faz uma crítica a abordagem dual-estruturalista da 
informalidade, baseada na obra Crítica à Razão Dualista de 
Francisco de Oliveira. O objetivo central do texto é oferecer 
uma análise que possibilite avançar com a compreensão do 
fenômeno da informalidade, frente as atuais mudanças no 
mundo do trabalho. 
 
Palavras-chave: Informalidade. Dual-estruturalismo. Mundo do 
trabalho 
 
ABSTRACT 
 
This article is a critique of the approach dual-structuralist of 
informality, based on work Criticism of Reason Dualistic of 
Francisco de Oliveira. The central aim of the text is to offer an 
analysis that makes it possible to move forward with the 
understanding of the phenomenon of informality, front the 
current changes in the world of work. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde sua origem, o conceito de informalidade vem sendo utilizado para explicar 

um conjunto multifacetado de atividades realizadas no mercado de trabalho. Ora busca 

entender ou delimitar a diversidade de unidades produtivas, orientadas para o mercado; ora 

prioriza esclarecer o fenômeno do assalariamento ilegal. No primeiro caso, especificamente, 

qualquer investigação poderá resultar em diferentes objetos de estudos: microempresas, 

ocupações por conta própria, vendedores ambulantes, trabalhadores do mercado de 

trabalho secundário, etc. Por isso, a depender do marco teórico de orientação investigativa é 

possível chegar a interpretações muito distintas sobre a informalidade. 

Neste texto, a crítica à teoria da dualidade cepalina de interpretação das 

atividades informais tem como pressuposto a produção teórica de Francisco de Oliveira. 

Esta crítica sintoniza-nos com as teses de Tavares (2004) para quem a informalidade é uma 

produção do capital que se põe e se repõe com o desenvolvimento da produção capitalista. 

Esta autora separa o debate sobre informalidade em dois grupos: os representantes do 

dual-estruturalismo, que visualizam o trabalho informal como uma atividade distinta daquela 

do “setor” formal, e os que pensam a produção informal, uma atividade não tipicamente 

capitalista, mas que é determinada pelo capital. 

A proposta deste trabalho, portanto, é analisar o enfoque teórico sobre o 

trabalho informal originário da teoria da dualidade estrutural cepalina, tendo como base a 

obra Crítica à Razão Dualista de Francisco de Oliveira. O objetivo é apresentar essa 

perspectiva sobre a informalidade, evidenciando que a heterogeneidade do debate serve 

mais para gerar inconvenientes de interpretação do que para explicar os fenômenos sociais, 

políticos e econômicos que busca representar.  

 

II CRÍTICAS À RAZÃO DUALISTA NAS ANÁLISES SOBRE O CAPITALISMO 

BRASILEIRO 

 

Em A Economia Brasileira: Crítica à Razão Dualista, Francisco de Oliveira 

oferece uma excelente contribuição sobre a formação e a estrutura da sociedade burguesa 

no Brasil, através de uma análise sobre a economia brasileira, “na etapa em que a 

industrialização passa a ser o setor-chave para a dinâmica do sistema, isto é, para efeitos 

práticos, após a Revolução de 1930” (OLIVEIRA, 1972, p. 9). As mudanças estruturais 

provocadas pela “reposição e recriação das condições de expansão do sistema enquanto 
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modo capitalista de produção” (p. 9)2 constituem o foco central do seu debate. Por isso, a 

revisão feita por Francisco de Oliveira sobre a economia brasileira no pós-1930 ultrapassou 

uma análise que focava “a performance do sistema numa perspectiva ético-finalística de 

satisfação das necessidades da população” (p. 9), procedimento associado à dualidade 

cepalina, sem centrar-se numa discussão que privilegiasse as “magnitudes de taxas de 

crescimento” (p. 9), tal como faziam os economistas conservadores do Brasil.  

Oliveira destaca que seu trabalho soma-se a outros textos que também 

buscavam “renovar a discussão sobre a economia brasileira” (p. 10). Segundo ele, esses 

textos retomavam um método de interpretação que por muito tempo esteve ausente da 

literatura econômica latino-americana, sendo responsável por “mostras de insatisfação e de 

ruptura com o estilo cepalino de análise” (p. 10). Os intelectuais envolvidos neste movimento 

procuravam retomar “o entendimento da problemática latino-americana mediante a 

utilização de um arsenal teórico e metodológico que esteve encoberto por uma espécie de 

respeito humano que deu largas à utilização do arsenal marginalista e keynesiano” (p. 10). 

Na contracorrente dos modelos teóricos e analíticos desses intelectuais, que com seus 

discursos sobre a “relação produto-capital, propensão para poupar ou investir, eficiência 

marginal do capital, economias de escalas, tamanho do mercado” (p. 10), erigiram um 

“mundo da dualidade”, Oliveira defende um esforço teórico e metodológico “oposto ao dual-

estruturalismo”. 

Em outras palavras, o esforço de Oliveira é por romper com o conceito do „modo 

de produção subdesenvolvido‟, que teoricamente, representaria “uma formação histórico-

econômica singular, constituída polarmente em torno da oposição formal de um setor 

„atrasado‟ e um setor „moderno‟ (p. 12). Para Oliveira, essa singularidade não se sustenta, 

uma vez que “esse tipo de dualidade é encontrável não apenas em quase todos os 

sistemas, como em quase todos os períodos” (p. 12). Não existe, portanto, para este autor, 

uma particularidade de subdesenvolvimento em economias como a do Brasil. A 

especificidade da economia brasileira articula-se com o modelo geral da acumulação 

capitalista. 

Neste sentido, diz Oliveira que a oposição entre um setor atrasado e um setor 

moderno, interpretada pela perspectiva dual-estruturalista, é tão somente formal, pois “o 

processo real mostra uma simbiose e uma organicidade, uma unidade de contrários, em que 

o chamado „moderno‟ cresce e se alimenta da existência do „atrasado‟” (p. 12). Nesta 

interpretação, em que o moderno é identificado com o mundo industrializado e o atrasado é 

relacionado ao mundo rural, Oliveira levanta a hipótese de que as relações sociais no 
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campo serviriam como base fundamental para a acumulação capitalista industrial no Brasil, 

por isso não existiria oposição entre esses dois mundos.  

Oliveira é enfático: “as economias pré-industriais da América Latina foram 

criadas pela expansão do capitalismo mundial, como uma reserva de acumulação primitiva 

do sistema global” (p. 12). Resumindo, ele afirma: “o „subdesenvolvimento‟ é uma formação 

capitalista, e não simplesmente histórica” (p. 12). Assim, a ruptura com a teoria do 

subdesenvolvimento, estruturada no modelo Cepal de interpretação da realidade latino-

americana, “não pode deixar de ser radical” (p. 13), porquanto “foi sua proeminência nos 

últimos decênios que contribuiu para a não-formação de uma teoria sobre o capitalismo no 

Brasil” (p. 13). Todavia, a teorização do subdesenvolvimento estabeleceu as bases do 

desenvolvimentismo, ao mesmo tempo que contribuiu para desviar “a atenção teórica e a 

ação política do problema da luta de classes, justamente no período em que, com a 

transformação da economia de base agrária para industrial-urbana, as condições objetivas 

daquela se agravavam” (p. 13). Foi, assim, que a teoria do subdesenvolvimento acabou por 

se constituir na “ideologia própria do chamado período populista” (p. 13). 

Para compreender a inversão do padrão de acumulação da economia brasileira 

pós-1930 e dar conta de desvendar os sentidos das problemáticas acima citadas, Francisco 

de Oliveira discute, inicialmente, a funcionalidade do atraso no desenvolvimento capitalista 

brasileiro. Segundo ele, “a expansão do capitalismo no Brasil se dá introduzindo relações 

novas no arcaico e reproduzindo relações arcaicas no novo” (p. 36), de tal modo que se cria 

uma relação desigual, mas não só, cria-se uma relação desigual e combinada. 

O pós-1930 foi acompanhado de um conjunto de medidas que pretendiam 

facilitar a industrialização no país. Esse período, caracterizado como a Revolução de 1930, 

é compreendido por Oliveira como a revolução burguesa não clássica, pois, segundo ele, 

aconteceu sem romper por completo com a estrutura agrária anterior. Com base capitalista 

pobre e sem perspectivas de restaurar uma dinâmica de acumulação integrada à divisão 

internacional do trabalho, as condições do país nesta época só possibilitavam uma 

industrialização mediante uma política de Estado que resultasse em transferência de renda 

dos agroexportadores para a burguesia industrial. Assim, “A Revolução de 1930 marca o fim 

de um ciclo e o início de outro na economia brasileira: o fim da hegemonia agrário-

exportadora e o início da predominância da estrutura produtiva de base urbano-industrial” (p. 

14). 

Alguns aspectos foram determinantes para a concretização deste novo ciclo 

econômico no Brasil, dentre eles: primeiro, a regulamentação dos fatores, mais exatamente, 

a regulamentação das leis de relação entre o trabalho e o capital; segundo, a reformulação 
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do aparelho e da ação estatal na economia; terceiro, o papel da agricultura neste processo 

(OLIVEIRA, 1972). 

Sobre o primeiro aspecto, Oliveira destaca a importância da legislação 

trabalhista enquanto mecanismo de regulamentação da relação entre o trabalho e o capital, 

no momento em que se buscava avançar com a industrialização no país. Contraria, 

portanto, as interpretações que minimizavam o papel da legislação trabalhista no processo 

de acumulação no pós-1930. O autor, primeiramente, questiona a abstração que essas 

interpretações fazem do papel do Estado na criação do mercado. Diz ele: “esse „mercado 

livre‟, abstrato, em que o Estado não interfere, tomado de empréstimo da ideologia do 

liberalismo econômico, certamente não é um mercado capitalista, pois precisamente o papel 

do Estado é „institucionalizar‟ as regras do jogo” (p. 16); em seguida, questiona a hipótese 

segundo a qual os salários foram estabelecidos acima do custo de reprodução da força de 

trabalho que, de acordo com Oliveira, é o parâmetro de referência mais correto para avaliar 

a „realidade‟ dos níveis de salário mínimo:  

[...] importa não esquecer que a legislação interpretou o salário-mínimo 
rigorosamente como “salário de subsistência”, isto é, de reprodução; os critérios de 
fixação do primeiro salário mínimo levavam em conta as necessidades alimentares 
[...] para um padrão de trabalhador que devia enfrentar um certo tipo de produção, 
com um certo tipo de uso de força mecânica, comprometimento psíquico, etc. (p. 
16). 

 
Destarte, Oliveira argumenta que o aspecto decisivo é que “as leis trabalhistas 

fazem parte de um conjunto de medidas destinadas a instaurar um novo modo de 

acumulação” (p. 16). Para tanto, “a população que afluía às cidades necessitava ser 

transformada em „exército industrial de reserva‟” (p. 16). A legislação trabalhista cumprira tal 

tarefa na medida em que estruturou o mercado de trabalho brasileiro, estimulando padrões 

salariais que possibilitavam “o cálculo econômico empresarial”, e, também, quando “igualava 

reduzindo – antes que incrementando – o preço da força de trabalho” (p. 16). 

Essa igualização do salário pela base acabou por reconverter trabalhadores 

especializados à situação de não qualificados, impedindo, ao contrário do que pensavam os 

cepalinos, “a formação precoce de um mercado dual da força de trabalho” (p. 17). Em outras 

palavras, “a regulamentação das leis do trabalho operou a reconversão a um „denominador 

comum de todas as categorias‟, com o que, antes de prejudicar a acumulação, beneficiou-a” 

(p. 17). 

Sobre o segundo aspecto, Oliveira enfatiza que, enquanto o Estado deprime o 

salário da classe trabalhadora, depreciando sobremaneira seu nível de vida, no momento 

que promove as condições para a regulamentação da relação entre o capital e o trabalho, 

também passa a operar “na fixação de preços, na distribuição de ganhos e perdas entre os 

diversos estratos e grupos das classes capitalistas, no gasto fiscal com fins direta ou 
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indiretamente reprodutivos, na esfera da produção com fins de subsídios a outras atividades 

produtivas” (p. 18). Em suma, cria as bases para que a acumulação capitalista industrial, no 

nível das empresas, possa reproduzir-se.  

Já o terceiro aspecto, referente às condições necessárias à inversão para um 

novo ciclo econômico no Brasil, no pós-1930, diz respeito ao novo papel da agricultura 

nesse processo. Na transição da economia de base agrário-exportadora para urbano-

industrial a questão agrária representava, segundo Oliveira, um subsetor de produtos de 

exportação que cumpria a função de “suprir as necessidades de bens de capital e 

intermediários de produção externa, antes de simplesmente servir para o pagamento dos 

bens de consumo” (p. 20); assim como, um subsetor de produtos destinados ao consumo 

interno, cumprindo a função de “suprir as necessidades das massas urbanas, de forma a 

não elevar o custo da alimentação, principalmente e secundariamente o custo das matérias-

primas, e não obstaculizar, portanto, o processo de acumulação urbano-industrial” (p. 20). 

Esse reordenamento no papel da agricultura possibilitou, de acordo com Oliveira, 

um importante rebaixamento do custo da reprodução da força de trabalho urbana, assim 

como um incremento do número do proletariado rural disponível às culturas comerciais de 

realização tanto no mercado interno, quanto no externo. Desse modo, Oliveira apresenta os 

fundamentos para uma crítica ao modelo cepalino que propugnava a existência, na 

economia brasileira, de uma oposição formal entre um setor “atrasado”, que seria a 

agricultura, e um setor “moderno”, representado pela indústria: 

[...] não é simplesmente o fato de que, em termos de produtividade, os dois setores 
– agricultura e indústria – estejam distanciando-se, que autoriza a construção do 
modelo dual; por detrás dessa aparente dualidade, existe uma integração dialética 
(p. 25). 

 
Ou seja, em vez de isolamento e oposição entre esses dois setores, existem 

relações estruturais que são congênitas à particularidade da expansão capitalista no Brasil 

pós-1930. Essa dualidade, de antagonismo nas estruturas, foi colocada por Furtado − um 

dos expoentes da teoria cepalina − como singularidade histórica do Brasil, hipótese esta 

contestada por Oliveira, para quem aquela dualidade também é encontrada em outras 

sociedades, e não como oposições; mas no Brasil, como elementos com organicidade e 

simbiose, de tal modo que o setor moderno cresce e se nutre do atraso. O 

subdesenvolvimento não é, para este autor, uma etapa histórica, um “modo de produção” 

peculiar; é parte integrada e produto da expansão do capitalismo. 

 

III Marcos interpretativos sobre o trabalho informal a partir de uma abordagem 

estruturalista 
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São diversas as interpretações teóricas que buscam explicar o significado do 

trabalho informal3, todavia sustentam-se em concepções diferentes. Aqui apresentamos uma 

determinada abordagem sobre o tema – a estruturalista −, não como escolha teórica para 

referendar a concepção de informalidade que adotamos, senão para apresentar a crítica a 

este tipo de abordagem, tendo como norte teórico a crítica de Francisco de Oliveira à 

concepção dual-estruturalista de entendimento do desenvolvimento da economia brasileira. 

Segundo Alves e Tavares (2006), as primeiras produções teóricas que 

interpretaram o conceito de trabalho informal no Brasil foram influenciadas pelas discussões 

sobre o conceito de marginalidade, que surgiu nos anos de 1960. De forma genérica, os 

teóricos da marginalidade defendiam a existência de uma massa marginal4 ou polo 

marginal5 de força de trabalho que o capitalismo não conseguiu absorver através do 

mercado de trabalho formal, dando origem ao trabalho informal.  

Para os marginalistas, a marginalidade assume o lugar do exército industrial de 

reserva, na dinâmica do capitalismo monopolista dos países subdesenvolvidos. Por isso, 

discutem a categoria de exército industrial de reserva não como incorporado ao processo de 

desenvolvimento capitalista. Neste sentido, o trabalho informal seria a consequência de uma 

economia subdesenvolvida, que tenderia a ser extinto com o desenvolvimento das 

economias nacionais. Assim, eles consideram aqueles tipos de trabalho não subordinados à 

ordem hegemônica do capital (ALVES; TAVARES, 2006). 

As necessidades de desenvolvimento econômico e social da América Latina 

exigiram ações mais específicas dos governos nos espaços urbanos, o que levou um novo 

grupo de teóricos a elaborar análises que visualizavam de forma diferente os caminhos para 

o desenvolvimento latino-americano. Essa nova corrente de pensamento ficou conhecida 

como estruturalista, caracterizando as proposições desenvolvimentistas da Comissão 

Econômica para a América latina (CEPAL), no Programa Regional de Emprego para a 

América Latina (PREALC), e a OIT. 

Os teóricos desenvolvimentistas eram defensores da intervenção estatal nas 

ações para o desenvolvimento econômico. Por isso, propunham um processo de 

                                                           
3
 Dentre as abordagens sobre a economia informal, podemos citar: a neoliberal, sustentada na ideia 

de que a existência do “setor informal” estaria relacionada a uma atividade econômica popular, que 
se contrapõe ao Estado e suas regulamentações excessivas sobre a economia; a estruturalista, que 
defende a ação estatal sobre o “setor informal” por meio de políticas específicas; a marginalista, que 
indica a economia informal como sendo um setor marginal da economia; a solidarista ou da economia 
popular, que se refere ao “setor informal” como economia popular e não capitalista; e a abordagem do 
desenvolvimento e subdesenvolvimento capitalista, que situa a economia informal como produto e 
parte integrante do próprio desenvolvimento capitalista. Para maiores informações, ver Alves (2001). 
4
 Ver: Nun (1978). 

5
 Ver: Quijano (1978) 
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desenvolvimento autossuficiente, a partir do investimento público e estímulo ao capital 

privado pelo Estado. São contrários, portanto, à promoção do rápido crescimento econômico 

pela via da abertura do mercado aos capitais e mercadorias estrangeiras. Para os teóricos 

da dependência (Cepal), “a dependência econômica seria a causa da marginalização de 

amplos setores da população urbana, impedindo a incorporação deles ao mercado formal de 

trabalho” (ALVES; TAVARES, 2006, p. 426). 

A maioria dos trabalhos posteriores sobre a dinâmica do mercado de trabalho 

urbano dos países da América Latina foi influenciada pelas formulações cepalinas. A 

PREALC, por exemplo, conceituava o “setor informal” urbano a partir das características das 

unidades produtivas e da forma de produzir. O trabalho informal seria resultado do 

funcionamento do capitalismo periférico no continente, que abarcaria trabalhadores em 

unidades produtivas de pequena escala no meio urbano, com organização rudimentar, baixa 

produtividade, escassa capacidade de acumulação, predomínio de atividades individuais e 

baixa utilização de tecnologia. Portanto, o surgimento das unidades econômicas do “setor 

informal” seria consequência da incapacidade de absorção de força de trabalho pelo setor 

“moderno” e dinâmico da economia, visto que este setor “moderno” utiliza no seu processo 

produtivo um forte arsenal tecnológico. 

Falava-se entre os cepalinos numa heterogeneidade estrutural, em que um setor 

dinâmico do capitalismo com trabalhadores integrados e com relação de trabalho protegida 

por contratos trabalhistas a partir do modelo fordista convivia à margem de um setor 

“atrasado” e informal. O objetivo dos cepalinos era, portanto, superar essa heterogeneidade 

estrutural, incorporando este setor “atrasado”, informal, aos setores dinâmicos e formais do 

processo produtivo (COMIM, 2003). A longa citação a seguir resume bem tudo isso: 

Este dualismo se expressa através de vários pares de oposição: moderno versus 
atraso, capitalismo versus pré-capitalismo, integrado versus marginal, formal versus 
informal, e assim por diante. Como resultado, mesmo nas grandes economias, como 
a brasileira, mercados de trabalho extremamente heterogêneos, com penetração 
limitada do assalariamento, forma mais típica do modo de produção capitalista e, em 
compensação, larga presença de formas não tipicamente capitalistas, como a 
pequena propriedade rural, familiar de subsistência, o auto-emprego urbano, o 
serviço doméstico e toda uma miríade de modalidades informais de subemprego. 
Esses, por sua vez, assentados em tecnologia rudimentar, com baixa produtividade 
e reduzida capacidade de geração de renda. Do outro lado, a moderna indústria, os 
setores mais sofisticados dos serviços puxados por ela e o próprio Estado criavam 
com a sua expansão um operariado igualmente moderno e integrado e classes 
médias bem educadas e bem remuneradas, com hábitos mais sofisticados de 
consumo. Aqueles tendendo à marginalidade e à amorfia política, estes gozando o 
conjunto de direitos e garantias da legislação trabalhista e social e política e 
sindicalmente organizados. O caráter particular do subdesenvolvimento reside, 
assim, em que sua superação não pode ser resultado da introdução forçada dos 
elementos de “modernidade” cujo resultado é a marginalização e não a supressão 
do “atraso” (COMIM, 2003, p. 15-16). 
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Oliveira (1972), proeminente crítico do dual-estruturalismo, apresentou em 

Crítica a Razão Dualista seminal contribuição para pensar o desenvolvimento econômico de 

países periféricos como o Brasil, tornando-se referência também nas discussões sobre a 

funcionalidade da informalidade na economia latino-americana. Para ele, o problema não é 

a dualidade, a oposição entre setor “moderno” e “atrasado”, mas a funcionalidade que este 

último desenvolve em relação ao primeiro, no processo produtivo.  

Seguindo essa linha de análise, o trabalho informal não representaria um 

apêndice atrasado, mas peça fundamental e integrada à estrutura geral do movimento de 

acumulação adequado à expansão do sistema capitalista no Brasil. Todavia, apesar de as 

transformações no mundo do trabalho a partir dos anos de 1970 − que se expressavam na 

redução do emprego e na terceirização das relações de trabalho − resultarem em alterações 

significativas na composição da informalidade, as instituições econômicas e governamentais 

ainda insistiam na tese de que existia uma dicotomia entre o atrasado e o desenvolvido, 

como se estes não fizessem parte do mesmo processo produtivo.  

Segundo Tavares (2004), no espaço econômico ocupado pela informalidade 

encontram-se trabalhadores que não conseguem ingressar no mercado formal e 

trabalhadores que são deslocados do mercado formal pelos processos de terceirização. Por 

isso, em virtude das mudanças decorrentes da reestruturação produtiva, que incidem nas 

relações de trabalho, o trabalho informal não seria apenas suplementar, mas uma atividade 

incorporada pelo núcleo capitalista. Daí que, ao pautar-se pela perspectiva de totalidade, 

essa autora rejeita as ideias setorialistas, defendidas pela razão dual, que analisa o 

mercado informal de trabalho como um setor presidido por uma lógica diferente do setor 

formal. 

Tavares (2004) afirma que as instituições financeiras como o Banco Mundial e o 

FMI recomendam a expansão do “setor informal”, considerando-o como atividades 

complementares ao desemprego, principalmente para os extremamente pobres. O 

posicionamento dessas instituições revela a perspectiva dualista criticada por Oliveira 

(1972), na medida em que tratam “o „setor informal‟ como ação complementar às políticas 

de assistência [e excluem] o trabalho informal do processo de reprodução do capital” 

(TAVARES, 2004, p. 28). 

Além disso, seguindo esse movimento, as organizações financeiras transferem o 

debate sobre o trabalho informal do interior da economia política, onde as relações de 

produção se desenvolvem, para o âmbito do Estado, ou de entidades que o representem. É 

o caso das organizações não governamentais, que desenvolveriam o que eles vão chamar 

de “economia popular”, diferente da economia capitalista, mas que está a serviço do capital. 

Neste sentido, deduz-se que o “„setor informal‟, cuja expansão é recomendada pelas 
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instituições financeiras internacionais, se restringe a atividades de sobrevivência” (ibid., p. 

28).  

Assim, quando os organismos financeiros internacionais estimulam o 

desenvolvimento do “setor informal” pela via de atividades de sobrevivência, eles atribuem 

uma função social diferenciada ao trabalho informal, inserindo-o no que alguns teóricos tem 

denominando de “nova informalidade”. Esta caracteriza-se por um tipo de trabalho informal 

que está integrado à dinâmica capitalista, participando das relações sociais e econômicas 

pelas quais os homens produzem a riqueza desta sociedade, e não um fenômeno externo, 

que não diz respeito à economia, por lhe ser atribuído a função de atividade complementar 

no objetivo de assistir a pobreza. 

Tavares (2004) destaca a aplicação utilitarista do termo “setor informal”. Para 

ela, este termo foi rapidamente aceito pelos governos das regiões mais pobres do Terceiro 

Mundo, porque as recomendações da OIT estimularam a criação de programas de apoio às 

atividades informais com recursos nacionais e internacionais6. Todavia, essas 

recomendações também foram atendidas pelas nações do Primeiro Mundo, porém neste 

caso “a ideia não é mais fortalecer o setor mediante políticas de emprego, mas ressuscitá-lo 

na sua capacidade de gerar ocupações a baixo custo para os extremamente pobres” (ibid., 

p. 35). 

A ótica da economia liberal sobre o “setor informal” revela a vigência da razão 

dual, porquanto reafirma a dicotomia entre o formal e o informal. As políticas sociais que 

visam garantir uma economia para os pobres, cuja inspiração vem do Banco Mundial, 

consideram a pobreza como fenômeno externo, que não diz respeito à economia. Por isso, 

quando sugere o fortalecimento do “setor informal” e a capacidade que ele tem de gerar 

empregos aos extremamente pobres, a economia liberal trata este setor como uma 

economia de sobrevivência, diferente da economia que atende aos interesses da 

acumulação capitalista. 

Para romper com a abordagem dual-estruturalista enquanto referencial 

explicativo das questões relacionadas ao trabalho informal, torna-se fundamental conceber 

as atividades informais como intersticiais e subordinadas ao movimento das empresas 

capitalistas. É sob essa ótica que Tavares (2004) analisa o trabalho informal, o que para ela 

constitui a “nova informalidade”. 

A abordagem dessa autora acompanha a crítica de Oliveira (1972) à razão 

dualista, ao avançar com a compreensão da informalidade, pois não a associa ao atraso, ao 

                                                           
6
 São exemplos “o Programa de Emprego para a América Latina e o Caribe (Prealc), que realizou 

numerosos estudos e capacitou muitos técnicos nos países de sua área de atuação, e a Sudene, que 
financiou programas de apoio às atividades informais em todos os Estados do Nordeste brasileiro e 
diversas pesquisas nas metrópoles da região” (TAVARES, 2004, p. 35). 
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subdesenvolvimento ou à dependência; isso se dá, também, quando apresenta elementos 

teóricos que comprovam a estreita colaboração que a informalidade oferece ao grande 

capital. 

Para Tavares (2004), a comprovação desta funcionalidade do trabalho informal 

para o grande capital é reforçada em tempos de acumulação flexível, uma vez que “as 

possibilidades oferecidas pela terceirização de rebaixar o custo variável da produção, 

através da utilização do trabalho informal, vão se refletir positivamente na valorização do 

valor” (ibid., p. 43). Graças à terceirização, continua a autora, “a informalidade se torna uma 

forma adequada ao capital, porque participa efetivamente da produção sem implicar os 

custos do trabalho formal, e porque, aparentemente, não se configura como uma relação 

entre opositores” (ibid., p. 43). 

Com a acumulação flexível, atividades laborativas de uma economia atrasada 

tornaram-se funcionais à acumulação capitalista. São justamente essas formas particulares 

de inserção à produção que Tavares (2004) chama de “nova informalidade”, conceito que 

vai além de uma abordagem dual-estruturalista e que se aproxima da Crítica à Razão 

Dualista, elaborada por Francisco de Oliveira. 
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