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RESUMO 

 

Este estudo teve como ponto de partida o reconhecimento da realidade heterogênea do 

trabalho. O chamado trabalho informal é uma forma econômica que sempre coexistiu com as 

outras modalidades em países latino-americanos, o qual adverte que como atividade 

econômico-produtiva existia muito antes dos discursos sobre a perda significativa de vagas de 

emprego. A questão básica da pesquisa propôs analisar a construção das trajetórias de 

trabalho dos vendedores informais das ruas do centro de Cali, Colômbia; considerando um 

enfoque nos trabalhadores e suas experiências no trabalho informal, ou seja, naqueles 

trabalhos que não estão regulamentados pelo Estado ou dos quais não se recolhem impostos 

nem contam com proteção social (saúde e aposentadoria). Compreendendo as trajetórias de 

trabalho como “o particular traço ou percurso que faz o indivíduo no espaço sociolaboral, que 

descreve as sucessivas posições que tem ocupado ao longo do tempo, desde sua inserção no 

mercado laboral” (Orejuela & Correa, 2007, p.64); embora este percurso vá além de uma 

reconstrução das distintas atividades de trabalho e permita analisar elementos como as 

motivações e escolhas pessoais, os fatores macro e micro sociais, além da temporalidade.  

 

A pesquisa abordou um método qualitativo com perspectiva etnográfica que permitiu 

identificar as construções das trajetórias de trabalho em vendedores informais de rua do centro 

de Cali e junto com o trabalho de campo, um retrato sobre o trabalho informal nesse espaço. 

Participaram oito vendedores informais dos quais se obtiveram depoimentos orais, por meio 

de entrevista e conversa. As informações obtidas foram estudadas à luz da Análise Temática 

proposta na teoria das histórias de vida de Queiroz (1988). Foram estudadas individualmente 

as trajetórias para, em seguida, identificaram-se alguns elementos comuns. Considera-se 

através das narrativas dos vendedores, que as trajetórias de trabalho, organizam-se a partir de 

aquilo que as pessoas têm conseguido criar para, além de sobreviver, obter um sentido para a 

vida segundo o que fazem, construindo redes que lhes permitem movimentar o caminho 

segundo seus projetos e os valores atribuídos ao trabalho. A partir daí, definiram-se os temas 

que organizam as histórias de vida, tais como as transições, as redes, os projetos e os sentidos 

do trabalho, os quais se configuraram numa totalidade de vivências que dão sentido ao 

caminho no mundo laboral. Finalmente, identificou-se a complexidade das construções das 

trajetórias de trabalho, marcadas por elementos como os familiares, culturais e sociais, os 
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quais extrapolam o universo laboral, além de demonstrar que  os contatos que as pessoas 

estabelecem durante o percurso, especificamente no centro da cidade, gera uma rede de 

solidariedade que os sustenta no trabalho informal. Outro aspecto importante nas 

considerações é a dificuldade de qualificar estes trabalhadores que continuamente encontram-

se entre fronteiras permeáveis entre formas de trabalho formal-informal. 

 

Palavras-chaves: trajetórias de trabalho; trabalho informal; transições ocupacionais; projetos; 

redes. 
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ABSTRACT  

 

This research takes into account the heterogeneous reality of work considering that informal 

jobs have been always part of the Latin American economic system, and have coexisted with 

other working arrangements.  This suggests that informal activities have existed before the 

speeches on restructuring labor markets and unemployment.  As research question I propose 

to analyze the work trajectories of informal street vendors in downtown Cali, Colombia; that 

is to say, those jobs that are not regulated by the State.   Work trajectories are defined as "the 

direct line or route that is followed by an individual in the social-space, which describes the 

successive positions he has held over time" (Orejuela & Correa, 2007, p.64). However, this 

analysis is not just focused on the reconstruction of the various work activities since I also 

analyze other factors such as personal motivations, personal choices and macro-and micro 

social facts. 

I tackled this research from a qualitative method, which involves an ethnographic perspective 

that allowed me to identify the trajectories of informal street vendors.  I selected eight vendors 

with whom interviews and discussions were conducted. The data obtained were analyzed 

based on the Thematic Analysis of life histories (Queiroz, 1988).  Initially, the trajectories 

were studied individually, and then common elements were identified.  From the venders´ 

narratives I found that the trajectories are organized not just as a way to survive but also as a 

way to have a purpose in life. They build networks that allow them to move toward their 

projects and give value to their works. Keeping this in mind I classified the trajectories by 

themes such as transitions, networks, projects, and sense of work, which are configured in a 

totality of experiences that give coherence to their jobs. Finally, I identified the complexity of 

developing those trajectories, which is affected by familiar, cultural and social contexts.  

Keywords: Work trajectories, informal street venders, occupational transitions, project. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A configuração inicial da pesquisa tomou tal forma a partir da observação do cotidiano 

de trabalho das pessoas de Cali (Colômbia), onde é comum assistir no dia a dia às pessoas 

trabalhando em atividades informais ou não regulamentadas: trabalhadores autônomos e/ou 

sem registro, vendedores nos faróis, donas de casa que costuram para as vizinhas, artesãos 

com barraca no centro, engraxate na praça, vendedores de geladinhos caminhando pelos 

quarteirões, ou vendedores de livros e contos nos ônibus. Estes casos revelam que, a 

economia formal -sendo uma das formas de organizar o mundo do trabalho- não é suficiente 

para compreender as lógicas de trabalho em sociedades “em via de desenvolvimento” como é 

o caso da Colômbia; o que se chama de trabalho informal atinge mais de 50 por cento da 

população da América Latina.  

Junto com isso verificou-se no âmbito acadêmico uma vastidão de abordagens teóricas 

e práticas sobre o trabalho informal e constatou-se que não há uma homogeneidade do 

conceito, que segundo cada ótica disciplinar no qual seja abordado existe uma multiplicidade 

de usos, relações, condições laborais e discussões, assim como a crítica ou não ao uso do 

conceito e as novas formas de nomear esse conjunto de fenômenos fora das regulamentações 

do Estado, exemplificando: quando se fala de um trabalho informal, ele pode chegar a ser 

ilegal, injusto, indecente ou não regulamentado.  

Conhecendo que tanto no cotidiano como no campo empírico, existe essa 

heterogeneidade de formas do informal, encontrou-se através da Psicologia Social do 

Trabalho (área na qual se insere esta pesquisa) uma linha condutora para caracterizar e 

abordar estes trabalhos. Considerando está área como resultado de um desenvolvimento da 

Psicologia Social, que contempla o mundo do trabalho “como um universo, estruturado pelas 

relações de produção, comporta situações, condições e problemas sociais e humanos, que 

estão presentes tanto dentro, quanto fora dos locais de trabalho” (Sato & Oliveira, 1998, p. 7); 

sendo seu objeto de estudo o mundo do trabalho a partir dos trabalhadores (Sato, 2003).  

Assim, tratar assuntos de trabalho no contexto atual implica não só considerar as 

multiplicidades de suas formas e a heterogeneidade de condições laborais disponíveis, mas 
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também reconhecer que continua sendo uns dos embases ontológicos da subjetividade. É 

importante, então, indagar sobre as particularidades destas atividades que realizam um 

segmento importante da população. A Psicologia, no entanto, tem realizado iniciativas tímidas 

(Sato, 2011; Spink, 2009) sobre estes temas e debruçado naquilo que chama-se Psicologia do 

Emprego (Sato, 2013, comunicação pessoal), mantendo um interesse pelo sistema emprego-

desemprego, sem considerar que, nessa realidade heterogênea, o trabalho informal é uma 

forma econômica que sempre coexistiu com as outras, e que existe antes dos discursos sobre a 

perda significativa de vagas de emprego ou das crises econômicas dos países desenvolvidos.  

Considerando como princípio que o trabalho informal é um “reflexo de fraturas 

profundas e falhas que os sistemas estabelecidos sofrem nas sociedades latino-americanas e 

têm vários aspectos econômicos e sociais” (Saavedra & Tommasi, 2007, p. 316), este não é 

um problema para ser resolvido, mas sim uma oportunidade para compreender as lógicas que 

nesses espaços configuram as trajetórias de trabalhadores. Assim, configurou-se o interesse 

particular pelo trabalhador e pelas trajetórias de suas atividades, reconhecendo a importância 

do percurso que se constrói num trabalho que foge ás formas hegemônicas de trabalhar e 

sendo uma população quantitativamente expressiva; enfocando o interesse pelo informal e sua 

realidade na Colômbia e num grupo particular de vendedores informais. Consolidando 

finalmente, uma pesquisa de ordem qualitativo com perspectiva etnográfica que permitiu 

identificar as construções das trajetórias de trabalho em vendedores informais de rua do centro 

de Cali e junto com o trabalho de campo, um retrato sobre o trabalho informal nesse espaço. 
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I. APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

 
1.1. Panorama e antecedentes sobre o trabalho informal 

 

 

Como elemento introdutório neste panorama é importante estabelecer como surgiu 

este conceito, ele nasceu na África com uma pesquisa nos anos 1970 sobre os trabalhadores 

informais no Quênia do antropólogo econômico Keith Hart. A partir daí a Organização 

Internacional do Trabalho [OIT] começa a desenvolver sua perspectiva do fenômeno e 

implanta o Programa de Emprego para América Latina e o Caribe [PREALC] (Marquez, 

2004). Assim, o conceito nasce dentro do capitalismo como sistema econômico predominante 

junto com as formas tradicionais produtivas industriais hegemonizadas pelo emprego, 

considerando quem não estivesse dentro destas formas como: “não formal ou informal”. A 

OIT foi configurando uma série de fatores diversos sobre ele para chegar a referir-se ao termo 

“economia informal” como: 

Todas as atividades econômicas de trabalhadores e unidades econômicas que não são 
abrangidas, em virtude da legislação ou da prática, por disposições formais. Estas 
atividades não entram no âmbito de aplicação da legislação, o que significa que estes 
trabalhadores e unidades operam à margem da lei; ou então não são abrangidos na 
prática, o que significa que a legislação não lhes é aplicada, embora operem no âmbito 
da lei; ou, ainda, a legislação não é respeitada por ser inadequada, gravosa ou por impor 
encargos excessivos (OIT, 2006, p.7). 

Neste termo, abrange-se uma série de empresas, empresários e trabalhadores que, 

como tal, constituem uma economia, argumentado socialmente a partir da pobreza e como um 

problema dos governos para gerir estratégias na organização de empregos dignos. Por outro 

lado, para a OIT a economia informal permite incluir tanto o setor informal (unidades 

econômicas como uma empresa ou uma associação não constituídas em sociedade) como o 

emprego ou ocupação informal (atividades econômicas feitas por indivíduos) (Negrete, 2011).  

Nas pesquisas sobre o trabalho informal, encontraram-se informações dos mais 

diversos campos: a Economia, a Sociologia, a Psicologia, Geografia e a Antropologia, neles 

encontram-se referências sobre o tema em três vias: na primeira, descrições dessa realidade a 
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partir de dados quantitativos, usando substantivos como "mercado", "economia" ou "setor" 

para referir-se ao informal, somado com o discurso da reestruturação das cadeias produtivas 

nacionais e internacionais. Na segunda via, mostram-se estudos teóricos que mencionam o 

informal com substantivos como “trabalho”, “emprego”, ou “informalidade”, abordando uma 

discussão sobre a pertinência do conceito dada a diversidade que na atualidade implica 

(Noronha, 2003; Nouroudine, 2011; Spink, 2009; Sato, 2011).  

Na terceira via, encontram-se estudos empíricos que apresentam o foco em grupos 

específicos como vendedores de rua ou trabalhadores autônomos (Itikawa, 2006; Marquez; 

2004; Moyano, Castillo & Lizana, 2008; Veleda, 2003), mulheres, jovens ou ocupações 

especificas como costureiras, catadores, manicures, trabalhos de cuidado e serviço doméstico 

(Georges & Freire da Silva, 2008; Andrade, Bolaños & Castrillón, 2011); evidenciando este 

ponto que, “não somente as teorias, os conceitos e os instrumentos são construídos para e a 

partir da situação estável do emprego salariado dentro de uma organização burocrática, mas a 

variedade de situações estudadas é também limitada” (Spink, 2009, 228). 

Na área da Psicologia, encontraram-se estudos empíricos que em sua maioria 

apresentam a realidade do trabalho informal dentro da dicotômica formal-informal, importada 

da Economia e da Sociologia e usada indiscriminadamente (Sato, 2011), localizando a 

primeira como positiva e a segunda como negativa; igualmente, incluindo no informal uma 

série de fenômenos, condições, relações e trabalhadores diversos de cada país e de momentos 

históricos diferentes (Noronha, 2003; Sato, 2011; Portes & Haller, 2005); isto visa ressaltar 

como em alguns estudos encontrados a partir da Psicologia (relacionada ao trabalho) tenta-se 

extrapolar fenômenos, situações e processos que estão ligados com as organizações e ao 

emprego, por exemplo, contrato, bem-estar e cultura; que são categorias usadas nas 

organizações ou nos trabalhos formais, talvez não adequadas para entender as dinâmicas ou 

contextos do informal. Por outro lado, encontraram-se estudos que discutem assuntos sobre o 

trabalhador (Spink, 2011; Ackermann, 2007) ou sobre fenômenos organizativos como as 

feiras livres (Cardozo, Clever, Espejo, Muñoz & Rodríguez, 2009; Marquez, 2004; Núñez & 

Suárez, 2011; Sato, 2012).  

No caso da Colômbia, o estudo sobre o trabalho informal geralmente está baseado na 

Economia com dois enfoques teóricos que a definem e analisam, estes são: (1) o enfoque 
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estruturalista, que associa este tipo de trabalho ao escasso desenvolvimento do setor moderno 

da economia geralmente formal, pois não consegue reunir toda a força de trabalho disponível, 

o que leva ás pessoas para outros setores de produtividade, de dotação de capital humano e 

marginalidade laboral. (2) O enfoque institucionalista associa a informalidade com atividades 

laborais que evadem as normas, no sentido que infringem a regulamentação comercial, laboral 

ou ambiental entre outras; no entanto, consideram-se legais porque os serviços e produtos 

oferecidos não trazem prejuízo à sociedade. (Garcia, 2011; Jiménez Restrepo, 2012; Galvis, 

2012). Igualmente estes dois enfoques pelos quais são analisados a maior parte das pesquisas 

não são ferramentas suficientes para estudar o complexo mundo do trabalho informal, assim 

“realizar algum tipo de medição considerando um só enfoque para explicar a informalidade 

laboral implica subestimar a parte que explicaria o outro enfoque” (Jiménez Restrepo, 2012, 

p.120) 

Finalmente, existe uma pluralidade de significados quando se usa o informal, “a ele 

associa-se, por exemplo, à desproteção social, ao trabalho de subsistência, à precarização, ao 

subemprego, à ilegalidade, ao trabalho criminoso, à atividade fraudulenta, à atividade 

subterrânea etc.” (Sato, 2011, p. 239); surge, então, uma indagação: que é o informal a partir 

da realidade do mundo do trabalho atual e da diversidade de discursos sobre ele. Assim 

considera-se que existem informações pobres, e limites no uso do termo informal como uma 

realidade social no qual os trabalhadores estão desprotegidos. 

 

 

1.2. Características do informal: da América Latina à Cali. 

 

 

Na via de compreender as trajetórias de vendedores informais de rua, é importante 

abordar elementos estatísticos que permitam compreender numa visão macro a situação do 

trabalho informal; apresentam-se alguns dados que dão conta da heterogeneidade e 

complexidade de termos e versões da realidade usadas por cada organismo que as produz; 

inicialmente serão expostos dados latino-americanos, chegando até os mais locais de Cali, 

Colômbia sobre o informal.  
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 O Panorama Laboral (2013) da Oficina Regional para América Latina y el Caribe da 

OIT revela que existe uma heterogeneidade não só como fenômeno econômico-social, mas 

também nos usos conceituais e sua medição, reconhecendo que é um termo complexo e seus 

usos têm limites; inicialmente adotaram nas medições o conceito de setor informal explicado 

anteriormente, considerando as unidades de produção (empresas que não se constituem em 

sociedade), embora em 2003 tenham mudado para o conceito de emprego informal1 e só em 

2005 produziram dados sobre esta medição. Isto permite refletir o quão recente é a existência 

de informação a partir de um referencial micro e na perspectiva do trabalhador da 

informalidade; considerar a informação pelo setor é deixar de fora uma riqueza descritiva da 

população que realiza atividades de trabalho não formais e considerar uma visão mais 

empresarial.  

Em 2012 o Panorama Laboral afirma que o emprego informal em treze países da 

América Latina é de 47.7 por cento, assim como apresenta o gráfico sobre o desenvolvimento 

da informalidade desde sua medição em 1999. Neste mesmo informe, destaca-se que no 

emprego informal na América Latina no ano de referência a maior parte deste conforma-se 

por trabalhadores que atuam como autônomos2 (41.6%) e, logo, por trabalhadores 

assalariados de empresas privadas3 (37.9%).  

                                                           
1 O emprego informal compreende o número total de trabalhadores autônomos, donos de suas próprias empresas 
no setor informal, empregadores donos de suas próprias empresas no setor informal, trabalhadores familiares 
auxiliares, membros de cooperativas de produtores informais, assalariados empregados no setor ou empresas 
informais, ou casa de família como os trabalhadores domésticos, trabalhadores autônomos que produzem bens 
para eles ou sua família. (OIT, 2003)  
2 Trabalhadores por conta própria e empregadores que trabalham em suas próprias empresas no setor informal, 
ou seja, (empresas de lar que não estão constituídas em sociedade, pelo menos com uma parte da produção 
destinada ao mercado, que não estão registradas ou cujo número de assalariados é reduzido). (OIT. Ginebra, 
2013) 
3Esta classificação se divide em: empresas de até 10 trabalhadores. 
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Gráfico 1. O desenvolvimento da informalidade desde sua medição em 1999 (Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe da OIT, 2013, p.63). 

 

1.2.1. Colômbia 

 

As informações estatísticas da Colômbia são fornecidas pelo Departamento 

Administrativo Nacional de Estatísticas [DANE] que aplica nas suas pesquisas a perspectiva 

de emprego informal da OIT, que inclui atividades e pessoas no âmbito laboral, porém, 

reconhece ainda que nestes trabalhos não se inclui atividades agrícolas (DANE, 2013). 

Segundo esta instituição, durante o trimestre janeiro-março de 2013, em treze áreas 

metropolitanas, (incluindo Cali) 49,8 por cento das pessoas ocupadas4 tinham um emprego 

informal; dentre eles:  

• 51,2 % eram homens e 48,8 % mulheres. 

• 51,6 % cursaram o ensino médio, 28,7 % o ensino primário e 16,9 % o ensino 

superior.  

• Posição ocupacional mais significativo: Conta própria (autônomos) (59,7%); 

empregados particulares e domésticos (27,4%). 

                                                           
4 Pessoas que durante o período de referência encontravam-se num trabalho de pelo menos uma hora 
remunerado, que não trabalharam na semana de referência, mas possuíam trabalho e trabalhadores sem 
remuneração que trabalharam na semana por pelo menos uma hora. (DANE, 2011-a). 
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• As atividades mais realizadas: comerciantes e vendedores (75,6%), trabalhadores de 

serviços (comercio, hotéis e restaurantes) (60,3%) e os trabalhadores e operários não 

agrícolas (59,6%).  

• Os principais lugares de trabalho são locais fixo (32,2%), sua própria residência 

(18,2%), outras residências (18,9%) e lugares abertos na rua (10,2%).  

Outro tema importante em relação com o trabalho informal é a proteção social que na 

Colômbia inclui a cobertura de saúde e aposentadoria (DANE, 2013), pois, a OIT define em 

documentos mais recentes o informal desde uma perspectiva mais abrangente, incluindo “as 

pessoas ocupadas que, pela lei ou na prática, não estejam sometidas à legislação laboral 

nacional, ao imposto sobre a renda ou que não possui direitos à proteção e previdência 

social, nem aos benefícios laborais” (OIT. Ginebra, 2013, p.4). [negrito da autora] 

No entanto, não se apresentam estatísticas especificas sobre este grupo de 

trabalhadores no “emprego informal” nas fontes diretas institucionais da Colômbia; só 

existem dados gerais sobre a população ocupada. Contudo, uma informação próxima da 

realidade dos trabalhadores informais neste país está registrada pela OIT para 2011, no setor 

não assalariado (empregadores, autônomos, trabalhadores familiares auxiliares e serviço 

doméstico) a média é 50 por cento que participam no sistema de proteção social (previdência 

social e aposentadoria), sendo os trabalhadores autônomos a taxa mais baixa no ano de 

referência, com 17,4 por cento, ressaltando que ainda existem muitos dados não registrado do 

serviço doméstico. (OIT. Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2012). 

 

1.2.2. Santiago de Cali 

 

Para o caso especifico de Cali no ano 2013, entre as pessoas ocupadas, 50,6 por cento 

tem atividades de trabalho informais, embora não se apresente uma caraterização detalhada 

desta população nos dados estatísticos atuais no DANE a Red de Observatorios Regionales 

del Mercado de Trabajo (2012) estima que os ocupados na informalidade na cidade de Cali 
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são principalmente trabalhadores autônomos e empregados particulares; e a tendência é de 

aumento segundo esta instituição. 

Estes dados apresentam uma leitura geral e institucional sobre o informal na América-

latina e na Colômbia, porém, evidenciam-se como estas estatísticas excluem atividades, 

unidades e trabalhadores quando usam uma ou outra forma de nomear o informal. Igualmente, 

permite identificar um panorama parcial das caraterísticas dos trabalhadores informais na 

Colômbia, considerando, assim, que a maioria dos empregados informais são trabalhadores 

autônomos que exercem por conta própria atividade econômica (com ou sem fins lucrativos) e 

que não tem vínculo empregatício, nem de subordinação, sendo o comércio e os serviços as 

principais atividades. Isto se revela semelhante ao cotidiano das cidades, onde se percebe um 

número importante de trabalhadores informais nas ruas estacionados ou fixos num local, que 

estão fora da legislação trabalhista nacional, dos impostos sobre a renda e da previdência 

social. É por essas razões que entre os trabalhadores informais serão considerados para a 

pesquisa os vendedores informais de rua. 

 

 

1.3. Justificativa 

 

 

As realidades do trabalho informal apresentadas acima são importantes não só como 

um pano de fundo para compreensão desta pesquisa, mas, também ajudam na reflexão sobre a 

configuração do trabalho na América Latina e sua diferença com a realidade existente nos 

países de economias desenvolvidas; neste sentido, estudar este tipo de trabalho como 

atividade econômico-produtiva que permite a subsistência de milhares de pessoas nestes 

países abre a possibilidade de compreender uma realidade estigmatizada pelos países 

desenvolvidos economicamente (Lautier, 1993), assim como, possibilita olhar as 

potencialidades das pessoas no trabalho fora das “institucionalidades“ do emprego, as 

construções de quem são eles como trabalhadores e suas trajetórias laborais. 

Tradicionalmente, nas ciências que estudam o trabalho, tem-se abordado o informal como 

consequência do sistema emprego-desemprego do mundo do trabalho capitalista, e a 
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Psicologia tem se restringido só a parte do trabalho assalariado em sociedades industrializadas 

e pós-industrializadas e trabalhadores que tinham vínculos empregatícios (Sato, 2011). 

Em contrapartida, esta pesquisa se apresenta na perspectiva da Psicologia Social do 

trabalho, embora, permitindo abordar o informal como um fenômeno mais próximo das 

realidades, do cotidiano e das narrativas dos países latinos, pois nessa perspectiva disciplinar 

“investigar é uma forma de relatar o mundo e a pesquisa social é tanto um produto social para 

relatar quanto um produtor de relatos; uma maneira de contar – e produzir – o mundo” (Spink, 

2003, p. 26). No entanto, as iniciativas sejam ainda tímidas, esta pesquisa pretende revisar e 

abordar o tema, ressaltando que o trabalho informal faz parte do mosaico do mundo laboral 

latino-americano que possibilita às pessoas que não conseguem se inserir nesse emprego 

clássico posicionarem-se frente às suas necessidades, criando e/ou aceitando condições nas 

quais possam organizar-se como trabalhadores e construir um percurso como tal.  

Nessa proximidade, as trajetórias convertem-se num elemento de interesse da 

Psicologia Social do Trabalho, porque permitem reconhecer nessas condições do mundo de 

trabalho atual os movimentos e caminhos que as pessoas fazem fora das empresas e que 

nestas condições o trabalhador tem um percurso laboral marcado transições e continuidades, 

mas, também escolhas, estabilidades, subjetividades e projetos ainda não aprofundados; com a 

perspectiva de trajetórias é possível ver os percursos no trabalho numa visão 

multidimensional em relação aos movimentos no mundo de trabalho, como as condições 

contextuais, familiares e educativas.  

Socialmente, o estudo do trabalho informal tem um papel importante na compreensão 

das dinâmicas econômicas de países latino-americanos, assim como das implicações do 

trabalho na vida das pessoas. Igualmente, esta pesquisa permitem reconhecer-lhes como grupo 

e apresentar seu percurso em diversas atividades para vincular-se aos circuitos de produção e 

consumo; compreendendo que as perspectivas estatísticas apresentam um grupo homogêneo e 

segmentado socialmente, que não necessariamente representa a única verdade social. Através 

desta pesquisa sobre as trajetórias de trabalho de vendedores informais de rua, possibilitou-se 

visibilizar um grupo de trabalhadores que estão numa atividade socialmente apropriada e 

legitimada (Rentería, 2014, comunicação pessoal) na qual permite além da sobrevivência, 
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construir uma vida e sustentar-se eles e suas famílias, que possuem qualificação diversa, que 

são criativos e inovadores, o que possibilita derrubar obstáculos sociais e econômicos.  

Finalmente, esta pesquisa pretendeu fomentar ou ajudar na criação de políticas 

públicas que levem em conta a melhoria das condições laborais dessas pessoas, 

compreendendo que nesses países como Colômbia as pessoas levam muito tempo de sua vida 

produtiva em trabalhos informais ou não regulamentos, assim como não existem postos de 

emprego para todos e que se deve dispor de melhores condições de trabalho. Igualmente, 

através dos programas governamentais de apoios para estas atividades econômicas e através 

de um conhecimento das realidades e processos dos trabalhadores informais, de suas 

trajetórias no trabalho, dos sentidos que lhe atribuem ao fato de trabalhar é possível 

enriquecer as discussões e projetos vinculados com melhorar as condições de trabalho e com 

regularização de suas atividades. 

 

 

1.4 Perguntas que orientam a pesquisa 

 

 

A pergunta e os objetivos desta pesquisa estiveram sempre em contínua construção e 

reconstrução, e com o trabalho de campo reconfigurou-se o foco e o interesse da pesquisa; 

pois, inicialmente existia um foco exclusivo no trabalho informal, encontrando os grandes 

questionamentos que ainda circulam sobre este, e perdendo o caminho do que interessava 

dentro da pesquisa sobre o informal. Durante o trabalho de campo, interessou-se pelas 

histórias de trabalho desses vendedores informais de rua que estavam no centro da cidade. 

Interessava conhecer porque eles estavam ali, fazendo questões como: Qual foi o caminho que 

levaram para estar no trabalho informal? Como tem configurado sua vida para estar nestas 

atividades informais? 

Levando em conta que o interesse particular da pesquisa é os trabalhadores e suas 

experiências de trabalho, no entanto, o pano de fundo são as questões do trabalho informal, 

preocupando-se de como se constroem os caminhos e projetos dentro dessas atividades, 
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valorizando seu fazer e reconstruindo com eles sua trajetória; além disso, chamar a atenção 

sobre a necessidade de conhecer os movimentos, mudanças e caminhos que está população 

trabalhadora informal tem, porém, considerando o interesse particular dentro do grupo 

heterogêneo de trabalhadores informais para os vendedores de rua.  

 

Assim, surgem questões sobre as trajetórias de trabalho, enfocando os trabalhadores e 

suas experiências no trabalho informal, sobre como estas pessoas criam um sentido ao 

percurso dessas atividades laborais, como se movimentam nessa instabilidade aparentemente 

própria deles, quais são as transições que se apresentam na vida laboral, qual é o significado 

de trabalhar para estas pessoas, ou como chegaram a trabalhar nessas condições. A questão 

básica desta pesquisa é como se constroem as trajetórias de trabalho dos vendedores informais 

das ruas do centro de Cali, Colômbia.  

 

 

1.5. Objetivo Geral  

 

 

Analisar a construção das trajetórias de trabalho dos vendedores informais de rua do 

centro de Cali, Colômbia. 

 

1.6. Objetivos Específicos 

 

• Descrever as transições ocorridas nas trajetórias de trabalho dos vendedores informais de rua 

do centro de Cali, Colômbia. 

• Definir os projetos e sentidos do trabalho que orientam as trajetórias de trabalho dos 

vendedores informais de rua do centro de Cali, Colômbia. 

• Identificar as redes estabelecidas trajetórias de trabalho dos vendedores informais de rua do 

centro de Cali, Colômbia. 
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II. ENQUADRAMENTO DA PESQUISA 
 

 

2.1. A Nanoeconomia: Uma leitura sobre o trabalho informal. 

 

 

No capítulo anterior apresentou-se uma perspectiva institucionalista sobre o trabalho 

informal, a qual se oferece um panorama de informações e dados; contudo, este capítulo 

pretende abordar o campo acadêmico que analisa e discute este fenômeno, considerando que 

estas formas econômicas constituem-se como atividades importantes na satisfação das 

necessidades vitais (Nouroudine, 2011), em especial, em sociedades como as colombianas. 

No entanto, diversos autores sublinham os possíveis limites e ambiguidades no termo 

informal apreciados desde seu nascimento; considerando que: (1) está ligado não só ao campo 

acadêmico, também institucional. (2) porque descreve uma diversidade ampla de situações 

urbanas que termino universalizando, como as empresas que contratam irregularmente seus 

trabalhadores, trabalhadores "autônomos" sem registro, dona de casa que tem uma loja de 

bijuteria na casa, vendedores de picolé de marca registrada, ou vendedores de café feito em 

casa. (3) pela complexidade para classificar e medir-lhe por metodologias e instituições 

estatísticas (já percebido no capítulo anterior). (4) O termo está associado como flexibilidade, 

subemprego, ilegalidade, subterrâneas, criminosas, considerando finalmente que todas elas 

estão além da norma e associadas á pobreza (Lautier, 1993; Machado da Silva, 2002; 

Noronha, 2003; Nouroudine, 2011; Spink, 2009). 

Além de isso, o informal esta preso da dicotomia formal – informal, considerando que 

este se encontra subordinada ao trabalho formal, que é denominado como as formas reguladas 

das atividades econômico-produtivas, encontrando sua máxima expressão no emprego pleno 

(Castel, 2009); que leva em conta uma formalização definida como “produto de três tipos e 

níveis de formulação de normas: as leis e regulamentos emitidos pelo Estado; a convenção 

coletiva por ramo de atividade; os regulamentos e convenções da empresa” (Lautier, 1993, p. 

12).  
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Diante desta situação determinou-se usar a categoria informal (reconhecendo seus 

limites) porque ainda não existe outra que permita adotar essas realidades de trabalho que se 

encontram fora da regulamentação do Estado; considerando que o informal serve como pano 

de fundo para revisar as trajetórias e experiências de trabalho. Portanto, de forma geral o que 

se denomina como trabalho informal, estaria fora das normas e do cumprimento das regras 

expostas nas sociedades mercantis (Spink, 2011; Nouroudine, 2011), além disso, se diferencia 

do trabalho mercantil porque a “lógica econômica do ‘trabalho informal’ é orientada para os 

objetivos do ganho e da solidariedade familiar, ao passo que a do trabalho mercantil esta 

centrada no objetivo do ganho” (Nouroudine, 2001, p.72). 

Desde a Psicologia Social do Trabalho apresenta-se um olhar dos fenômenos que estão 

fora dos circuitos formais de trabalho, procurando formas não tradicionais de abordá-lo, assim 

como um esforço de teorizar o trabalho consolidando sua dimensão psicossocial e sua 

importância na complexidade social (Sato, 2011; Spink, 2009); “procurando o dia-a-dia das 

pessoas ‘invisibilizadas’ que trabalham no imenso cotidiano, afogadas em relações 

econômicas perversas, e acompanhar as lutas das tentativas solidárias de criar outras inserções 

econômicas” (Sato, 2011, p. 230). Nesta procura o autor Spink (2009) propõe o conceito da 

nanoeconomia como um produto social em constante negociação, que ajuda na compreensão 

do que é trabalho informal na América Latina, e de um espaço configurado através de rede(s) 

de atividades de trabalho em pequena escala econômica interconectadas produzindo-se e 

reproduzindo-se mutuamente. 

Este conceito congrega “a batalha cotidiana para criar possibilidades, o dia a dia dos 

microeventos da economia popular, a solidariedade que vem do reconhecimento da situação 

do outro” (Spink, 2009, p. 231), ou seja, são atividades de trabalho que estão fora da 

regulamentação do Estado e formalmente reconhecidas que permitem auferir algum recurso 

para sobreviver (Sato, 2011), além de que são socialmente legitimadas no olhar cotidiano, um 

exemplo são as feiras livres que cria um lugar de interação que se ocupa de materialidades, 

socialidades e institucionalidades, as quais tem se negociado culturalmente como validas 

(Sato, 2007; 2012). São exemplos destes trabalhos na nanoeconomia, o artesão sentado no 

chão na Praça da Republica junto a Feira dos sábados (São Paulo); a moça que vende frutas 

perto do farol ao lado da Igreja Ermita (Cali), mas também são as pessoas que levam o café ou 
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salgadinhos5 para vender aos motoristas do lado dos pontos de saída e chegada dos ônibus 

(São Paulo e Cali) que são quase invisíveis para as estatísticas nacionais e internacionais. 

A importância de considerar as nanoeconomias dentro do enfoque teórico desta 

pesquisa surge além da compreensão das atividades não reguladas pelo Estado, e passa a ser 

um recurso e um produto dessa heterogeneidade própria da América Latina, inserida no 

cotidiano das pessoas (da configuração do estado, das políticas públicas e dos problemas 

sociais e econômicos destes países). Seguidamente, este conceito ajuda a visibilizar os 

trabalhadores e suas atividades econômicas “invisíveis” (para os economistas), que nascem 

“na luta por sobreviver e encontrar ‘se vira’ achando formas complementares de atividades, 

com ingressos baixos a traves de cultivos de alimentos, procurando trabalhos instáveis e 

desenvolvendo qualquer tipo de atividade econômica” (Spink, 2012, p.6).  

Muitas destas atividades nanoeconomias, que inicialmente podem ser temporais e 

formas de “virar-se”6 (Spink, 2009), poderiam organizar-se não só como bicos, mas, 

configurar-se como um contínuo virar-se na vida toda; o que expressa uma reflexão sobre o 

lugar e a importância do trabalho para as pessoas que realizam atividades econômico-

produtivas fora da regulamentação do Estado, sobre a construção dessa identidade no 

trabalhador, o estabelecimento de redes, as construções das trajetórias etc. 

 

2.1.1. Formas de ser do Informal 

 

Por outro lado, existem propostas que tentam caracterizar amplamente estas atividades 

e seus trabalhadores, os quais estão fora dos laços de contratação e regulação da força de 

trabalho organizada na relação capital,  mas,  deparados com “a ampliação acentuada de 

trabalhos submetidos a sucessivos contratos temporários, sem estabilidade, sem registro em 

carteira, dentro ou fora do espaço produtivo das empresas” (Antunes, 2011, p. 408). Neste 

sentido, Antunes (2011) e Alves & Tavares (2006) auxiliam na compreensão desta realidade 

                                                           
5 Que no caso de Cali, Colômbia pode ser chamada “fritanga” e “mecato”. 
6 Na língua original do texto expressa-se assim: “arreglárselas, de “ir tirando” o de “salir del paso” 
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heterogênea, apresentando três categorias: “trabalhadores informais tradicionais”, 

“trabalhadores informais assalariados sem registro” e “trabalhadores informais autônomos”.  

Os primeiros realizam atividades econômico-produtivas de baixo capital para sustentar 

o consumo individual e/ou familiar, geralmente no setor de serviços, no qual “não há horário 

fixo de trabalho, e as jornadas de trabalho levam frequentemente ao uso das horas vagas para 

aumentar a renda oriunda da atividade” (Antunes, 2011, p. 409); e que se amparam no apoio 

da comunidade e da família para movimentar as atividades. Encontram-se subdivido pela 

condição de instabilidade como os “menos instáveis” e “mais instáveis”, nos primeiros, estão 

os trabalhadores com mais profissionalização, os quais realizam as atividades com maior 

frequência como os jardineiros e costureiras, sapateiros e oficinas de reparos; nos segundos, 

estão os trabalhadores com atividades eventuais, já que realizam as atividades com 

remuneração por peça ou serviço, como carregadores e carroceiros. 

Os “trabalhadores informais assalariados sem registro” são a figura dos trabalhadores 

que perderam o contrato com a organização, embora continuem trabalhando e recebendo o 

salário; “Isto porque a racionalidade instrumental do capital impulsiona as empresas à 

flexibilização do trabalho, da jornada, da remuneração, aumentando a responsabilização e as 

competências, criando e recriando novas relações e formas de trabalho que frequentemente 

assumem feição informal” (p.410). Evidenciado fortemente na indústria de calçado, têxtil, e 

de serviços, exemplificando, os garçonetes e garçom em pequenos restaurantes. 

Os “trabalhadores informais autônomos” são pessoas que produzem algum tipo de 

mercadoria pelo meio de seu próprio trabalho ou de seus familiares, possibilitando só uma 

renda necessária para a sobrevivência quando se trata de produtores ou comerciantes 

pequenos, e “no caso das empresas capitalistas, essas utilizam-se das praticas da 

informalidade para se liberar de custos sociais decorrentes das relações empregatícias (Alves 

& Tavares. 2006. p. 432). Exemplificando, os vendedores de rua, e as manicure ao domicilio. 

Considerando estas categorizações, o interesse particular desta pesquisa são os 

“trabalhadores informais autônomos” e dentro deles, os vendedores informais de rua, que 

segundo a lei 023 de 2012 da Colômbia (que regula estas atividades), são as “pessoas que se 

dedicam voluntariamente ao comércio de bens e serviços no espaço público, como forma 
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básica de subsistência” (lei número 023 de 2012 da Colômbia). Além disso, nos vendedores 

informais classifica-se segundo a locação de sua atividade, como ambulantes, semi-

estacionários e estacionários; e pelo tempo dedicado, como permanentes, periódicos e 

ocasionais. 

 

 

2.2. Trajetórias 

 

 

O(s) caminho(s) ou percurso(s) que as pessoas percorrem em diversos campos de sua 

vida podem-se definir como trajetória(s). Este conceito é abordado por diferentes áreas das 

ciências humanas, como a Psicologia, a Sociologia, a Educação e, no caso da Administração, 

é usado o conceito de carreira7 . Segundo uma revisão na base de dados Scielo sobre o termo 

trajetórias nas ciências humanas, apresenta-se uma heterogeneidade de estudos que abordam 

temas como:  sexualidade e gênero, territórios e cidade, vulnerabilidade social, migrações, 

politica e trabalho. 

A trajetória como conceito teórico-prático é definida como uma linha de percurso ou 

carreira ao longo da vida que pode mudar de direção, grau e proporção, não sendo uma 

sequência rígida, nem predeterminada (Graffigna, 2005; Orejuela, 2009); sendo considerado 

como o processo de história de vida, marcado pela noção de temporalidade social e, de acordo 

com cada esfera da vida, podem ser chamadas de ocupacionais, educativas, profissionais, 

sexuais, etc. Nas últimas décadas, os estudos sobre trajetórias na América Latina apresentam 

um interesse particular nas questões do trabalho (Frassa, 2007; Muñiz, 2012; Sandoval & 

Arellano, 2005) e, nas áreas da Psicologia e da Sociologia, tem-se configurado as trajetórias 

                                                           
7 Usado como sinônimo ou complemento, porém, com uma construção histórica e social ligada nas empresas e 
da administração em linearidade e ascensão. Embora se devam reconhecer as pesquisas contemporâneas sobre 
carreira, nas quais se consideram as transformações e heterogeneidades do mundo do trabalho que expõe uma 
diversidade de formas de organizar as carreiras, as quais foram virando uma tarefa pessoal em relação com o 
trabalho (Ribeiro, 2009). 
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como objeto de estudo para diferentes fenômenos e temas do trabalho em nível pessoal, de 

grupo e organizativo.  

 

Na Sociologia do Trabalho, as trajetórias orientam-se para diversos focos de pesquisas 

como: transições das pessoas entre modalidades de trabalho, associando-se com o conceito de 

mobilidade social (Jiménez, 2005), processos de reestruturação produtiva e/ou demissão 

(Frassa 2007; Muñiz, 2003; Cardoso, A. M., Comin, A. A., Guimarães, N. A., 2001; Bayon, 

2005); pobreza (Graffigna, 2005) e gênero (De la O & Medina, 2008).  Segundo Muñiz 

(2011), esta diversidade de estudos preocupados pelos itinerários de trabalho pode-se dividir 

em três grandes enfoques teóricos: (1) “cursos de vida”, adotado em países como Inglaterra e 

Estados Unidos, empregando-se o termo carreira; (2) “enfoque biográfico”, na França, com 

conceitos como percurso8 e trajetórias; (3) “contexto de estudos de cultura do trabalho”, 

seguido na Alemanha, usando conceitos como história de vida laboral, trajetória e projeto 

biográfico laboral. 

Na Psicologia Social, existe uma multiplicidade de pesquisas sobre os percursos, 

itinerários, caminhos das pessoas dentro dos fenômenos do trabalho, embora não sejam 

chamados de trajetórias e sim de carreira, termo anglo-saxão usado numa Psicologia do 

emprego (Sato, 2011) e na área da Administração, que tradicionalmente denominava um 

itinerário progressivo e ideal de ascensão nas empresas e nas instituições (Ribeiro, 2009; 

Santamaria 2010).  Contudo, existem autores e pesquisas que dentro de uma Psicologia do 

Trabalho abordam as trajetórias orientadas para o trabalho informal (Ackermann, 2007; 

Salvitti, Souza, Perez & Sanches,1999), ou desemprego (Sandoval & Arellano, 2005); sobre 

grupos específicos, como dirigentes de ONG (Rentería & Torres, 2012), profissionais de 

multinacionais (Orejuela, 2009), catadores (Rodrigues, 2002), jovens e mulheres (Maia & 

Mancebo, 2010; Borges, 2013) e também versam sobre as trajetórias na ótica de conceitos 

como a identidade (Rentería & Torres, 2012; Soto 2011). Destacam-se também os estudos 

realizados no campo da orientação profissional e vocacional, em especial, os realizados por 

Ribeiro (2004, 2009) dentro da Psicologia do trabalho, pesquisa sobre orientação profissional 

de pessoas psicóticas. 

                                                           
8 Tradução livre para o conceito em espanhol de recorrido. 
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2.2.1. Trajetórias de trabalho 

 

 

As trajetórias ligadas ao trabalho também são definidas a partir de perspectivas 

teóricas e práticas diversas, chamando-lhe trajetórias laborais, ocupacionais, profissionais. 

Entretanto, nesta pesquisa, usa-se o conceito de trajetórias de trabalho, tentando deixar a 

questão aberta para cada história de vida o que possa aparecer na lógica do trabalho e sua 

possibilidade ou não de entrar numa ou outra categoria, procurando reconstruir o que seriam 

os caminhos realizados no trabalho e relacionados com os outros aspectos da vida. A 

perspectiva adotada para referir-se a estas trajetórias é a Psicologia Social do Trabalho e 

abordagens sociológicas como os enfoques francês e alemão (Muñiz, 2012). 

As trajetórias de trabalho são definidas como “o particular traço ou percurso que faz o 

indivíduo no espaço sociolaboral, que descreve as sucessivas posições que tem ocupado ao 

longo do tempo, desde sua inserção no mercado laboral” (Orejuela & Correa, 2007, p.64). 

Este traço é narrado pelo autor geralmente em dois níveis de realidade, primeiro, os fatos 

objetivos como as datas, os eventos ou autores dos acontecimentos; segundo, os fatos 

subjetivos associados a percepções, representações e interpretações (Muñiz, 2003; 2012; 

Frassa, 2005). Aliás, a pesquisa desses percursos vai além de uma reconstrução das distintas 

atividades de trabalho e permite analisar elementos como as motivações e escolhas pessoais, 

os fatores macro e micro sociais e a temporalidade. Compreende-se nesta pesquisa que estes 

movimentos dentro das atividades e posições laborais não estão isolados das outras dimensões 

da vida e que elas configuram-se não só pelas condições do mundo do trabalho (organizações, 

leis empregatícias, mercado de trabalho, etc.), mas também envolvem fatores como a família, 

a posição social, a religião, a politica e o gênero (Jiménez, 2009; Orejuela, 2009; Graffigna, 

2005), constituindo-se como uma totalidade de vivências que dão sentido ao caminho no 

mundo do trabalho. 

Em suma, essas trajetórias criadas a partir de histórias de vida carregam uma contínua 

interação entre a sociedade e a pessoa, ou seja, nelas concentram-se as vivências pessoais e 

sua significação e os fatores macrossociais que envolvem o percurso; por conseguinte, as 

trajetórias de trabalho são “o resultado da relativa dureza das estruturas de segmentação do 
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mercado de trabalho junto com um processo de interpretação e avaliação por parte da pessoa 

de sua situação e aproveitamento de suas possibilidades para delinear estratégias futuras mais 

o menos desejáveis” (Dávolos, 2001, p. 70). De tal forma, essas se configuram como uma 

ponte entre os elementos pessoais que configuram a história de vida e os elementos sociais 

que organizam um contexto no qual se desenvolvam possibilidades de caminhos, ou seja, 

nesta pesquisa consideram-se os percursos no trabalho como um caminho carregado de 

expectativas e intenções que entram em dialogo com as dinâmicas do mercado de trabalho 

expostas.  

Em sínteses considera-se que, para (re)construir as trajetórias no trabalho, precisa-se 

das narrativas das pessoas sobre sua história de vida no trabalho, uma vez que através delas 

conhece-se a realidade subjetiva das pessoas. As narrativas são “posicionamentos 

individualizados que se constituem em micronarrativas construídas e legitimadas nas relações 

psicossociais, marcando a contribuição pessoal através de saberes e experiências da vida 

cotidiana transformada em linguagem” (Ribeiro, 2012, p.126). Estas construções pessoais da 

realidade põem-se em cena na interação com o outro e organizam significados da vida em 

ligação com os significados sociais e culturais, o que leva a considerar as trajetórias como: 

Uma narrativa articuladora dos eventos da vida, que confere significado e coerência à 
vida das pessoas, bem como possibilita o contato com suas construções relacionais, 
estratégias de articulação espaço-temporais e temas e enredos de vida mais frequentes, 
se configurando num guia relevante para a construção constante de si na relação com o 
mundo do trabalho através dos projetos de vida. (Ribeiro, 2012, p.148).  

 

Esta perspectiva das trajetórias de trabalho implica uma visão particular do individuo, 

onde se criam estratégias, decisões e caminhos para mover-se entre as possibilidades 

planejadas pela sociedade, segundo Frassa (2005): 

As pessoas como sujeitos ativos que, constantemente, produzem e reproduzem a 
sociedade na qual vivem, a qual não é outra coisa que o resultado do conjunto de 
relações sociais que os sujeitos estabelecem entre si e com o meio. Esta postura 
entende que todo ser humano, porém, limitado por um tempo histórico e um contexto 
espacial especifico, é ao mesmo tempo produto e produtor de suas condições materiais 
e culturais de vida. (pp.7-8). 
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Finalmente, as trajetórias de trabalho compõem-se de três eixos: (1) as estruturas de 

oportunidades no mundo de trabalho; (2) as disposições, estratégias, sentidos e significados 

do trabalho das pessoas que estão em jogo na vida cotidiana; (3) caráter espaço-temporal que 

transpassa os dois eixos anteriores e que circula na relação do passado, presente e futuro 

(Frassa, 2005). Embora, durante esta pesquisa, as trajetórias de trabalho elaboradas desde as 

narrativas das histórias de vida organizaram-se não apenas através desses elementos, também 

apareceram alguns outros eixos que orientam as trajetórias de trabalho dos trabalhadores de 

rua em geral e em particular; neste capitulo serão considerados os eixos gerais por serem 

categorias temáticas e teóricas que dão forma as trajetórias destes trabalhadores que dentro do 

trabalho informal organizaram um caminho de vida. Através deste retrato é possível pensar 

que os vendedores informais de rua constroem uma trajetória que esta concretizada no tempo 

e no espaço através das redes, dos projetos e dos sentidos de trabalho. Considerando ainda a 

importância do trabalho como uns dos eixos ontológicos do ser humano, porém, no caso 

destes trabalhadores se evidenciam a inter-relação com os outros assuntos da vida; esses eixos 

mais particulares (gênero, identidade, migração) serão considerados enquanto surjam nas 

reconstruções das trajetórias das pessoas. 

 

 

2.3. Momentos de transição e mudança nas trajetórias 

 

 

A temporalidade é considerada como um eixo central nas trajetórias de trabalho, pois 

nelas se tecem causalidades espaço-temporal onde as experiências, estratégias, significações 

têm sentido num caminho elaborado pela própria pessoa. As temporalidades podem-se 

configurar em dois sentidos: o primeiro, o tempo cronológico do presente, passado e futuro; e 

o segundo, configurado a partir de continuidades e transições. Este último será considerado 

inicialmente para ser explicado. 

Os momentos de inflexão ou transição, sendo levado em conta que a narrativa de uma 

trajetória, além de localizar-se em tempos determinados, também traz um tempo 

contingencial, o qual é um momento significativo no caminho da história de vida que causa 
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giro ou mudança nas quais originarem-se mudanças na pessoa que pode gerar rupturas fortes, 

ou não, que permitam uma continuidade e isto implica avaliações e estratégias a desenvolver 

pelas pessoas. Esses momentos nas trajetórias são chamados de inflexão ou transição, os quais 

são mudanças gradativas que alteram o curso da vida. “São mudanças que se realizam em 

determinados momentos, que ele nomeia como mudanças curtas, que traz consequências que 

reorientam o processo e que, ao longo prazo, dão um novo rumo à vida” (Abott, 2001 citado 

por Muñiz, 2012, pp.45-46). 

Estes acontecimentos podem ser próprios dos atores (um casamento, nascimento, 
morte de um familiar, migração) ou externos a eles (períodos históricos que traz 
consequências para as pessoas) ...determinados períodos históricos podem propiciar 
momentos de ruptura que traz consigo mudanças na vida das pessoas, constituindo-se 
em nodos ou pontos de bifurcação que significam certas transformações nos destinos 
das pessoas (Muñiz, 2012, p.46) 

 

Portanto, considerar as trajetórias de trabalho neste foco possibilita a compreensão das 

reflexões postas nos momentos de giro ou mudança, os planos de ação possíveis no momento 

de ruptura laboral como o desemprego, o que ajuda na configuração do caminho como ele é, 

dinâmico, assim como o conceito de pessoa, o qual, segundo o momento de transição, põe em 

jogo prioridades, sonhos e possibilidades, de acordo a uma leitura do contexto. Essas 

transições e continuidades são estabelecidas pelas pessoas que narram a trajetória de trabalho, 

no qual geram uma linearidade causal e num momento é cortada por alguma situação. 

Igualmente, quem escuta e analisa as trajetórias pode estabelecer transições segundo o foco. 

Por exemplo, pensar mudanças nas atividades de trabalho, como ser garçom e, logo, ser 

cozinheiro, pode ser interpretado com uma continuidade, se estes trabalhos estivessem 

caraterizados por condições precárias, ou pode ser uma transição, se as condições de trabalho 

são diferentes e geram na pessoa algum sentido de mudança porque implicaram decisões 

importantes ou mudanças na situação familiar etc.  

Esta concepção da temporalidade nas trajetórias de trabalho só é levada em conta na 

narrativa das pessoas, no sentido posto na sua história de vida, quando as pessoas encontram-

se emotivas ao falar sobre algum tema específico, ou explicitamente mencionam eventos que 

mudaram o rumo da vida. Quem escuta a história e analisa seu conteúdo pode encontrar 
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continuidade e transição identificadas através de elementos contextuais e teóricos, sendo os  

autores das histórias que criam uma continuidade na própria narrativa, “eu fiz isto, depois 

aquilo, logo fiz outra coisa diferente”; enfim, são estes elementos que resultam importantes 

porque configuram uma ordem criada por eles mesmos sobre o que aconteceu nas suas vidas, 

gerando causalidades e mudanças. 

Pensar essa temporalidade nas trajetórias ajuda pensar que "cada vida é dividida em 

seções tranquilas onde as coisas seguem o seu curso e momentos decisivos onde tudo é 

colocado em jogo” (Grosetti, 2006, p.3). Assim, para analisar as trajetórias é necessário 

perguntar-se pelos movimentos ou mudanças que acontecem na vida dos trabalhadores, 

considerando que existem momentos de continuidade e momentos de transição. Estes 

momentos de continuidade que configuram-se como o curso comum na vida de um 

trabalhador tem o mesmo lugar familiar e podem alterar as atividades, porem não mudam de 

condições, isto é considerando uma continuidade, porém quando mudam as condições, as 

perguntas surgem: o que aconteceu, que levou a que acontecesse, que possibilidades 

apareceram? 

 

 

2.4. Projetos de vida 

 

 

As trajetórias são atravessadas por duas lógicas: a primeira, a retrospectiva onde a 

pessoa revisa suas atividades, dão significado e ordem para os movimentos e as mudanças; na 

segunda, desde o atual onde reconhece quem é e se prevê para um futuro (estável ou não); e 

ambas contem um elemento pelo qual se analisaram as trajetórias de trabalho nesta pesquisa. 

Estes são os projetos. Este termo surge no transcorrer do século XV e tem um sentido de 

ordenação espacial de “lançado para frente” (Boutinet, 2002); tecnicamente, o termo projeto 

seria um conjunto de ações para alcançar um fim. 

No entanto, o projeto é de interesse nesta pesquisa porque configura o campo de ações 

e planeja-se frente a futuras possibilidades no mundo do trabalho, articulando-se dentro de 

uma lógica temporal das ações no passado, presente e futuro, sendo este eixo temporal das 
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trajetórias um elemento importante na analise da relação da pessoa com o trabalho; Boutinet 

(2002) afirma que o projeto traz consigo uma noção de antecipação e estratégias, pois estes 

dois articulam o passado, presente e futuro; assim, o projeto é mais que ações para um fim. 

Ele é, segundo Ribeiro: 

Seria um ponto de ultrapassagem da oposição sujeito/sociedade aparecendo como uma 
variável intermediadora das relações de limitações recíprocas entre indivíduo e mundo 
social, permitindo, então, a articulação dos tempos de vida dos indivíduos, bem como 
a construção de representações sobre si e sobre o mundo (autonomia e práxis), pois 
todo projeto é construído intersubjetivamente e baseado em representações sociais, 
que orientam o agir e operam suas transformações. (2004, p.90) 

 

A elaboração e realização de um projeto passam por uma dialética proposta por 

Boutinet (2002), na qual se encontra o modus operandi que se refere ao processo de 

construção das ações e um opus operatum que é o produto final próprio do modus operandi, 

pelo que ambos estados são inseparáveis; portanto o projeto “em sua singularidade, marca a 

passagem do abstrato a concreto, do impreciso ao preciso, através da distinção concepção-

realização.” (p.164). Este projeto esta na ordem de um processo no qual as ideais avançam em 

ações, que interagem e podem se alterar e que se configura “como estratégias de articulação 

espaço-temporal intencionais e construídas psicossocialmente em contextos discursivos 

relacionais, como linguagem em ação” (Ribeiro, 2012, p. 133).  

Esta condição do projeto permite pensar que as pessoas elaboram ações em relação 

com uma sociedade que configura as possibilidades de planejamento e previsão; no entanto, 

na atualidade, o conceito do projeto é importante no mundo do trabalho por conta da 

irregularidade do sistema socioeconômico atual, no qual convivem mais que nunca uma 

diversidade de formas de trabalho e os mercados de trabalho se ampliaram e complexificou-se 

o que Boutinet (2002) chama crises do conceito de projeto:  

Primeiramente, que tudo passa como se os indivíduos fossem ainda mais forçados a 
inventar seu próprio futuro, porque nenhum sistema provisional hoje pode dizer-lhes o 
que será o amanha... Ele (o projeto) expressa uma crise profunda da temporalidade do 
futuro e um retraimento á temporalidade do momento presente. Como o futuro não é 
mais crível nem acessível por uma ou outra forma de previsão, nós nos retraímos no 
momento presente, bricolando um ou outro projeto. (pp.84-85) 
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Pensar que os projetos estão em crise leva a algumas perguntas: como articulam as 

pessoas na atualidade o passado, pressente e futuro?; que ações põem em prática para um 

futuro, se o futuro é mutante? Estas perguntas orientam o interesse das trajetórias, de conhecer 

os caminhos, as estratégias e escolhas que as pessoas fazem no transcurso de sua vida laboral 

para criar continuidade, ainda mais em condições como as dos participantes desta pesquisa, 

que se encontram dentro de um nível de trabalho não regulado pelo estado e não formalizado.  

As trajetórias pensadas como por movimentos, rupturas, projetos individuais e sociais, 

permite pensar que estas são organizadas pela própria pessoa e que se tornam importantes 

pelo sentido que tem esse(s) caminho(s) escolhidos ou aceitados na vida desse trabalhador (a) 

e para sua família e amigos; o que faz com que os projetos sejam um projeto de vida como o 

que propõe Ribeiro (2004; 2012). Estes últimos constituem-se pela relação dialética entre “o 

projeto do sujeito (vinculado a sua possibilidade de existir no mundo) e o projeto de mundo 

(que sobre determina qualquer projeto singular)” (Ribeiro, 2004, p.91) que permite a 

modificação de ambos quando entram em interação. 

 

 

2.5. As redes nas trajetórias de vida no trabalho  

 

 

As relações interpessoais e contatos estabelecidos em distintos espaços e momentos 

que se convertem em referencia para as pessoas são chamadas de redes; estas foram 

contempladas nesta pesquisa porque através da analise das entrevistas dos participantes 

emergiram nas histórias de vida no trabalho. As redes sociais são um conceito que se usa 

cotidianamente, porém sua definição e pesquisa abordam um sem numero de perspectivas; em 

geral, definem-se como um padrão duradouro de vínculos sociais contínuos ou intermitentes 

que desenvolvem um lugar importante na manutenção da integridade física e psicologia da 

pessoa; isto acontece porque estes vínculos promovem o domínio emocional, orientação 
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cognitiva, ajudas e recursos materiais, assim como gera uma retroalimentação sobre assuntos 

como a identidade (Ribeiro, 2012; Gonzales, 2001; Montero & Gonçalves, 2006). Por tanto, 

as redes sociais são definidas por Morillo de Hidalgo (2000, Citado por Montero & 

Gonçalves, 2006) como: 

Um sistema de relações entre atores, sejam instituições ou pessoas, que se abrem para 
outras organizações ou pessoas com as quais entram em comunicação com fins de 
utilidade geral...Estes sistemas abertos estão em constante mudança e potenciam seus 
integrante, e satisfazem suas necessidades e expetativas...(pp.177-178) 

 

Algumas das condições das redes sociais apresentadas por Montero & Gonçalves, 

2006 são: (1) independentes das relações institucionais (governos, empresas); (2) 

Representativas, ou seja, representam os interesses que pretende apoiar; (3) Participativas no 

sentido que todos os participantes podem intervir; (4) Não supõe sistemas hierárquicos; (5) 

Flexíveis para cumprir e adaptar-se as mudanças do contexto e suas demandas; (5) Suas 

atividades e motivações são conhecidas e explicitas para todos os participantes.  

Por tanto, as relações interpessoais organizadas como um sistema de apoio são 

consideradas como uma rede, o que possibilita, no caso desta pesquisa, aos participantes 

adquirir um conhecimento sobre o trabalho, conseguir uma atividade laboral, procurar quem 

cuide da criança enquanto a pessoa está trabalhando, enfim, estas relações sustentam e 

dinamizam os movimentos nas trajetórias, geram transições, rupturas, etc. e são um 

referencial constante sobre sua vida e sua identidade; seriam "produto da especialização das 

atividades sociais e humanas em sentido amplo, incluindo círculos de interesse (círculos de 

discussão e de práticas específicas), círculos de sociabilidade e convivência (grupos de 

amigos) e instituições específicas (como a família)"  (Guimarães; Silva; Picanço & Pereira, 

2012, p.111) 

 

A dinâmica da rede percebida nas entrevistas e nas dinâmicas do trabalho de campo 

foi usada nesta pesquisa para fazer uma distinção de duas logicas como se configura as redes 

sociais nos trabalhadores e suas trajetórias; a primeira esboçada anteriormente sobre como as 

redes sócias configuram o entreamado da vida dos trabalhadores que hoje estão na rua, através 
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de seu suporte e apoio nos momentos da trajetória no trabalho. A segunda revela o 

estabelecimento próprio do vinculo e do sistema de apoio no centro da cidade (aonde se 

realizou o trabalho de campo e onde os trabalhadores exercem suas atividades) e seus 

habitantes.  

Sato (2012) resgata a importância das redes no sentido que se recupera a vivacidade 

delas quando entram em contato com a cotidianidade das pessoas. Isto foi o que aconteceu na 

atual pesquisa, quando se entrava no centro da cidade e evidenciava-se o estabelecimento de 

vínculos e apoio entre os trabalhadores de rua, assim como no dialogo com os participantes 

reafirmava-se esta percepção, além de se expressar vínculos com pessoas que movimentavam 

para alguma direção. Assim, como na feira livre, seus feirantes e fregueses em São Paulo, 

retratados por Sato (2012), no centro de Cali com seus trabalhadores informais de rua, a rede 

abriga em determinado tempo e espaço “construindo, questionando e repondo continuamente 

as regras, os valores e cultura” (p. 137). 
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III. O CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

Este capítulo aborda o percurso metodológico que se configurou junto com o 

desenvolvimento do trabalho de campo, através do qual se percebeu quanto da pesquisa se 

concretiza no dialogo com os participantes e a partir do olhar sobre as ruas; partindo de uma 

perspectiva qualitativa para estudar as trajetórias de trabalho de vendedores informais de rua, 

realizaram-se escolhas à medida que o trabalho de campo foi acontecendo com suas relações e 

dinâmicas, considerando os tipos de trabalhadores (dentro do grande grupo heterogêneo dos 

trabalhos informais) que seriam indicados como participantes; e as técnicas utilizadas para 

acessar e processar a informação e que no campo possibilitaram reflexões sobre o lugar da 

pesquisa. 

 

 

3.1. Questões de método  

 

 

Este processo de construção do método foi se consolidando como uma investigação 

qualitativa numa perspectiva etnográfica, logrando a identificação das trajetórias de trabalho, 

enfocando os trabalhadores e suas experiências no trabalho informal. Em definição, uma 

pesquisa qualitativa permite uma reconstrução da realidade segundo os atores do sistema 

social previamente definido, (Hernández, Fernández & Baptista, 2006); assim, este método de 

pesquisa é ideográfico no sentido que permite conhecer as noções, ideias, retratos, histórias e 

experiências humanas, encarando o mundo da interioridade dos sujeitos sociais e das relações 

que se estabelecem com os contextos e com os outros atores (Vasilachis, 2006; Galeano, 

2004; Giraldo, 2013). Deste modo, esta pesquisa qualitativa realizou-se numa perspectiva 

etnográfica que permite no trabalho de campo ser “rica para o estudo dos processos e 
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interações sociais, das práticas e das representações” (Sato & Souza, 2001, p.4), permitindo 

acessar a complexidade e singularidades das atividades cotidianas do centro de Cali.  

Sendo esta uma perspectiva qualitativa na Psicologia Social do Trabalho, é importante 

valorizar as experiências de trabalho, os movimentos, transições e escolhas dentro da 

realidade sócio-laboral do trabalho informal, e assim recuperar o valor da subjetividade e 

considerar-lhe também como um reflexo e um veículo através do qual se encontra o 

conhecimento da realidade social (Galeano, 2004; González-Rey, 2005). A partir dessa 

perspectiva, pensou-se o trabalho de campo procurando as narrativas dos trabalhadores sobre 

a construção das trajetórias no trabalho e, para isso, realizaram-se interações com os 

vendedores informais de rua no centro de Cali, gerando a partir delas uma leitura teórica ou 

acadêmica. Então, no trabalho no campo acessa-se a realidade das pessoas estabelecendo a 

temática da pesquisa como algo contínuo no processo de pesquisar, o que Peter K. Spink 

chama de campo-tema: 

É um espaço criado - usando a noção de Henri Lefebvre (1991) - herdado ou 
incorporado pelo pesquisador ou pesquisadora e negociado na medida em que este 
busca se inserir nas suas teias de ação. Entretanto isso não quer dizer que é um espaço 
criado voluntariamente. Ao contrário, ele é debatido e negociado, ou melhor, ainda, é 
arguido dentro de um processo que também tem lugar e tempo (2003, p.28).  

 

O trabalho de campo foi construído por dois momentos; o primeiro, que começou em 

janeiro de 2013 foi até fevereiro do mesmo ano, e um segundo, em novembro de 2013. Cada 

momento foi por sua vez único em dinâmica e interação com os participantes e o centro de 

Cali mesmo. No primeiro momento, tinha-se uma leitura parcial sobre o trabalho informal, 

mas, através de espaço de interação com os participantes em seus próprios espaços foram 

emergindo assuntos além do que se pensava como informal, tais como: as condições dos 

trabalhadores, os movimentos nas trajetórias, a importância das redes para configuração dos 

trabalhos e do lugar no qual estão no momento da entrevista (temas que serão desenvolvidos 

em próximos segmentos do documento); levando a que, num segundo momento em campo, 

lograsse um reconhecimento melhor dos participantes e interação ficasse mais próxima.  
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3.2. Um retrato do centro de Cali 

 

 

O trabalho de campo iniciou com uma observação do centro da cidade de Cali, 

Colômbia previa ás conversações e entrevistas; estas observações sistematizadas permitiram o 

mapeamento próprio do lugar, que resultou num retrato do espaço onde se realizou a pesquisa 

apresentando como os trabalhadores informais estão diferenciados e organizados. Aqui, se 

organiza o retrato de acordo aos tempos de visita do centro no trabalho de campo, sem a 

pretensão de elaborar uma cronologia do centro, embora, ilustrar a circulação que nela ocorre.  

A fim de abordar o trabalho informal como realidade latente e heterogênea nos centros 

urbanos, escolheu o centro, sendo um lugar nas cidades onde coexistem realidades de trabalho 

diversas que permitem uma amplitude de versões do regular e não regular; sendo Cali uma 

cidade de intercambio comercial o interesse no centro dela era encontrar comerciantes de rua 

com mais recorrência, além de ser um lugar de referencia para fazer compras. Como 

argumenta Spink, “o que nós buscamos é nos localizar psicossocialmente e territorialmente 

mais perto das partes e lugares mais densos das múltiplas interseções e interfaces criticas do 

campo tema onde as praticas discursivas se confrontem e, ao se confrontar, se tornam mais 

reconhecíveis.” (2003, p.36). 

Foi escolhida uma determinada área do centro da cidade que oferecesse uma 

confluência de diversas formas de trabalho. O espaço escolhido foi o cruzamento das ruas 

Calle 13 e a Carrera9 4ª, pela razão de que esta dá acesso ao centro de Cali, possui duas 

estações do transporte massivo integrado MIO (estação Plaza de Caicedo e La Ermita); além 

disso, a Calle 13 é uma das principais vias de acesso à área comercial do centro e na Carrera 

4ª encontra-se a Igreja La Ermita, ícone da cidade. Em meados de dezembro de 2012 

começaram as visitas ao centro de Cali, porém, foi difícil estabelecer alguma comunicação 

fora da relação de venda, afinal, dezembro é uma tradicional época de compras de natal, além 

de ser véspera do carnaval local (25 a 30 de dezembro), fazendo, assim, com que as ruas do 

centro estivessem mais lotadas do que o normal. Estes dias ajudaram à identificar a variedade 
                                                           
9As cidades na Colômbia estão organizadas principalmente pelo que se chamam: Calles, Carreras e Avenidas, as 
calles são ruas que são de sentido Oriente-Ocidente, as Carreras são de sentido Norte-Sul e as Avenidas são 
chamadas assim por possuírem um alto fluxo veicular. 
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de trabalhos presentes nesse espaço urbano: comerciantes de brinquedos que não pagaram 

impostos para entrar no país, crianças e adolescentes comercializando papel para presentes, 

vendedores de água e refrigerante, pessoas entregando panfletos de empréstimo de dinheiro, 

trabalhadores das lojas regulamentadas oferecendo seus produtos na calçada.  

Em janeiro, o centro voltou ter a dinâmica típica, durante a manhã as pessoas 

chegavam e arrumavam suas bancas ou dispunham as mercadorias em lonas no chão até que 

aparentemente todas elas ficassem organizadas em seus lugares. Realizou-se o mapa dos 

trabalhos na rua como planejado inicialmente, no entanto, ia ser difícil fazer uma seleção 

entre estes trabalhadores como se esperava; primeiro, porque nem todas as pessoas que 

trabalhavam ali estariam dispostas a participar; segundo, porque uma estratégia de contatar 

participantes foram as redes. Durante este período que antecedeu às entrevistas, apreciava-se a 

cotidianidade na qual está contida a dinâmica própria do lugar (melhor locação, níveis de 

perigo entre ruas)e a relação entre os vendedores, etc.  
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Tipos de comércios: 

As figuras vermelhas: comerciantes de frutas em geral. 

As figuras laranja: comerciantes de variedades. 

As figuras verdes: vendedores de comida feita na hora ou salgados. 

Figura 1 Organização dos trabalhadores no cruzamento das ruas Calle 13 e Carrera 4.Adaptação de 
Google Maps.  
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O mapa apresenta a organização dos trabalhadores que ficam  no cruzamento das 

Calle 13 e Carrera 4ª. O desenho foi divido em quatro quarteirões para sua detalhada 

descrição; os desenhos de figurinhas   representam os trabalhadores na rua, embora, 

geralmente em cada lugar permanecem mais de uma pessoa.  

No quarteirão 1. Encontra-se a estação de transporte La Ermita e um prédio grande 

que têm restaurantes e depósitos de doces (representados por um quadro azul) onde os 

trabalhadores compram as balas, bolachas e demais guloseimas que vendem nas ruas. Os três 

desenhos amarelos (direita para esquerda) são trabalhadores que comercializam óculos, cintos 

e almanaque de Bristol 2013 e durante todo o ano mantêm-se ali, muitos porque têm barracas 

fixas; o quarto (o laranja ao lado do vermelho) está numa banca e comercializa produtos 

pequenos como cadeados, maquinas de costura manuais e cortadores de unhas e normalmente 

apresenta muito movimento de compradores, na maioria homens de idades variadas. Os 

desenhos vermelhos representam os que vendem frutas típicas da região, estas se apresentam 

de duas formas: a fruta ao natural, ou já cortadas, descascadas e arrumadas em sacolas; estas 

são geralmente são mulheres negras de varias idades e trabalham em carrocinhas de madeira. 

O desenho roxo simboliza uma mulher que ali esteve durante todo o período de trabalho de 

campo, sempre acompanhada de outros trabalhadores, ou pessoas comuns, comercializa balas, 

chiclete, bolachas, complementando a atividade principal de orelhão humano10.  

O quarteirão 2. É composto por comerciantes de livros, jornais, canetas, agendas, lápis 

de cor, quadros, relógios e porta-retratos, alguns no final dessa rua vendem óculos, sapatos e 

meias, em geral todos têm barracas organizadas e são tanto mulheres quanto homens, sem 

predomínio de algum de gênero. No quarteirão 3. encontraram-se poucos vendedores durante 

o trabalho de campo, pois variam muito os trabalhadores neste ponto, trabalhadores que, 

como pode-se constatar, são pessoas com idade avançada. No quarteirão 4. Os trabalhadores 

representados de vermelho vendem frutas do mesmo tipo que do quarteirão 1., e outras 

adicionais. O desenho verde apresenta um grupo de atividade variável e os trabalhadores que 

permanecem ali geralmente são homens que vendem batatas fritas, pacotes de salgadinhos, ou 

amendoim num carrinho onde o torram; o desenho laranja está para um ou dois comerciantes 

solitários que vendem produtos pequenos como cadeados, maquinas de costura manual e corta 

unhas. 
                                                           
10 Serviço de aluguel de celulares para realizar ligações, é cobrado por minuto. 
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Outro momento no trabalho de campo foi realizado na segunda semana de novembro 

de 2013, na qual também realizou observações do centro, encontrou-se que as atividades das 

pessoas no lugar referenciado acima não mudaram, embora algumas pessoas não fossem as 

mesmas; e tinha uma dinâmica diferente ao primeiro momento de campo, não tinha desordem 

própria do mês de dezembro e nem a tranquilidade percebida em Janeiro, depois das festas 

natalícias. O cenário era mais próximo ao que acontece ao longo do ano, ou seja, dias laborais 

com movimento constante no centro, circulação de pessoas nos ônibus e na rua e vendedores 

de todo tipo: ambulantes, estacionários, aqueles que têm um posto organizado, outros que 

ficam jogados no chão, outros com pequenas barracas, algumas improvisadas, outras já com o 

esquema organizado e montado. Tentou-se fazer contato com as pessoas, porém algumas já 

haviam deixado o local, ou no dia da visita não estavam ali. Finalmente, todos estes elementos 

permitiram reconstruir e definir melhor quem seria o participante desta pesquisa e quais 

seriam as ferramentas usadas para entrar nessas realidades e nessas trajetórias. 

 

 

3.3 Os participantes  

 

 

Os participantes foram selecionados pela forma de Sujeitos-Tipo de Hernández et al. 

(2006), onde a inclusão para participar se faz a través de critérios específicos segundo o 

interesse da pesquisa. Estes são vendedores informais que segundo a Lei 23 de 201211 da 

Colômbia são “as pessoas que se dedicam voluntariamente ao comercio de bens e serviços no 

espaço público, como meio básico de sobrevivência”, serão do centro da cidade de Cali e 

deveriam cumprir com as seguintes condições: (1) Trabalhadores informais tradicionais e 

autônomos. (2) Estar no mínimo um mês trabalhando como vendedor informal. (3) Sem 

registro na carteira de trabalho, nem proteção social (previdência social, aposentadoria). (4) 

Realização de atividades na nanoeconomia (Spink, 2009).  

                                                           
11 Disponível em: 
http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=618&p_numero=23&p_conse
c=36385 
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O número de participantes foi considerado sobre o critério de representatividade de 

suficiência de informação, no qual a importância não esta na quantidade de pessoas que 

possam ajudar na generalização da informação; tem a ver mais com o aprofundamento e 

abrangência da compreensão do grupo social de interesse (De Souza, 2000). Assim, 

considerado este conceito, ao final do trabalho de campo foram 10 os entrevistados. O contato 

com os participantes deu-se através da estratégia de redes, ou, quando não havia redes 

disponíveis pelas quais chegar a eles, o contato deu-se totalmente à custa de procura e 

aproximação da pesquisadora; cuja estratégia consistiu em se aproximar de pessoas que 

estivessem mais disponíveis ou aceitaram fazer a entrevista. Os nomes dos participantes 

foram alterados para Participante #. o numeral assignou-se segundo o momento no qual 

realizou a entrevistas. 
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Quadro 1. Caracterização geral dos participantes. 

 
 

# Participante Idade Sexo
Naturalidade 
(cidade, estado) situação familiar Moradia

 Tempo(s) como 
vendedor informal

Proteção 
Social 
público

Tempo(s) na 
atividade atual Tipo de atividade Tipo de mercadoria que vende

1 Didier 53 Homem Cali, Valle del Cauca. 2 filho, separado. Mora com um filho um 
quarto alugado.

Aproximadamente 
13 anos

sim Cerca de 10 anos

Vendedor de 
ponto fixo e 
ambulante 

alternadamente.

Suco de laranja, tangerina, 
borojo; balas, bolachas e 

salgadinhos; orelhão humano. 

2 Eliana 27 Mulher Cali, Valle del Cauca. 1 filho. Solteira. mora num quarto 
alugado com o filho.

2 meses sim 2 meses 
continuos

Vendedora 
ambulante.

Café.

3 Leonardo 81 Homem Villanueva, Guajira. 15 filhos, 
Separado.

Mora sozinho num 
quarto alugado

Sem determinar. sim Cerca de  13 anos Vendedor 
ambulante.

Balas, chicletes, bolachas e 
doces variados, cigarros.

4 Amélia 43 Mulher Charco – Nariño 4 filhos, mãe 
solteira.

mora com dois deles e 
os netos.

23 anos somados sim 23 anos somados Vendedora de 
ponto fixo

Frutas diversas, balas, chicletes, 
orelhão humano.

5 Rosangela 68  Mulher
Cartago, Valle del 

Cauca.
1 filho, sem 

registro
Mora com seu filho 
numa casa própria.

Aproximadamente 
20 anos sim 1 ano

Vendedora de 
ponto fixo Cachecol.

6 Lina 58 Mulher Cali, Valle de Cauca 2 filhos, mãe 
solteira

Mora com seu filho 
numa casa própria.

15 anos sim 15 anos Vendedora de 
ponto fixo

Bijuteria e serviço de conserto de 
bijuterias danificadas e de 

personalização de peças com 
nomes ou frases

7 Laura 57 Mulher Cali, Valle del Cauca 1 filha, Solteira Mora com sua filha 
numa casa própria.

46 anos sim 35 anos Vendedora de 
ponto fixo

Balas, chicletes, bolachas e 
doces variados, cigarros.

8 Willi 30 Homem Piendamo, Cauca 1 filha, Solteiro Mora com seus pais. 13 anos não 1 mes e médio Vendedor de 
ponto fixo

Tênis.
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3.2. Processo de coleta das informações: Depoimentos Orais  
 
 
3.2.1 As entrevistas 

 

 

Na perspectiva de práticas discursivas, segundo Spink (2000), a entrevista é uma 

construção teórica e metodológica que considera a participação do pesquisador por meio da 

interação com o entrevistado em diferentes momentos e contextos, é uma “pratica discursiva e 

como ação (interação) situada e contextualizada, por meio da qual se produzem sentidos e se 

constroem versões da realidade” (De Godoy, 2000, p.186); as interações segundo esta 

perspectiva foram além de um intercambio formal de perguntas e respostas e se tornaram, 

para a pesquisadora, uma aprendizagem sobre o que e como perguntar e, para o participante, 

num espaço onde dar sentido e lugar às historias dentro de uma temática. Por tanto, a forma 

como se interagiu nas entrevistas foi importante na configuração das histórias dos 

participantes, pois estas foram construídas junto com eles no sentido que foi negociado o 

espaço, alguns temas, e o tempo do encontro, permitindo uma narrativa das experiências e 

situações da vida dos participantes com um selo particular. Neste sentido, as entrevistas foram 

em profundidade, que é “um intercambio verbal que nos ajuda a reunir os dados durante um 

encontro, de caráter privado e cordial, no qual uma pessoa se dirige a outra e conta sua 

história" (Galindo, 1999, p. 299).   

Como propõe Queiroz (1988), a entrevista se desenvolve de acordo a uma 

sistematização de assuntos e interesses de pesquisa; por tanto, construíram-se eixos temáticos 

segundo os elementos teóricos iniciais e a partir de reativos geradores de diálogo realizaram-

se as entrevistas, exemplo, “conta para mim a partir de sua primeira experiência de trabalho 

que você lembre” ou “qual foi sua primeira experiência de trabalho?”, igualmente, foram 

tratados assuntos que os participantes consideraram relevantes relacionados com o interesse 

da pesquisa. As entrevistas foram feitas no próprio ambiente de trabalho das pessoas, em sua 

maioria nas ruas, no trânsito, com os clientes, o ruído cotidiano da cidade e a interação com 

outros trabalhadores e clientes, o que gerou grande riqueza pela espontaneidade desses 

encontros, pois realizá-los durante suas atividades laborais (e não, por diversos motivos, em 

outro espaço) permitiu que emergissem temáticas e/ou aprofundamentos sobre assuntos que 
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estavam presentes só no contexto do trabalho, observando também aspectos interessantes que 

não haviam sido contemplados inicialmente; contudo, no transcurso cada momento foi 

particular.  

O ocorrido nas entrevistas expõe o que Spink (2003) chama de ferramenta interativa, 

pois sua riqueza está nas formas como suscita não só um conhecimento a priori investigado, 

mas, que faz emergirem conhecimentos próprios dos participantes, os quais ajudam na 

compreensão de fenômenos estudados em formas que não se havia pensado inicialmente, 

gerando aprendizagens próprias do processo de pesquisa, como estratégias para perguntar, 

formas de falar, compreensão dos vocabulários próprios dos participantes. Finalmente, as 

entrevistas constroem um processo informativo, através de um processo comunicativo 

(González-Rey, 2005, p. 88)e, portanto, cada entrevista tornou-se um diálogo do qual 

emergiram narrativas e maior proximidade com os participantes.  

 

 

3.2.2. Conversações  

 

 

Segundo a perspectiva de práticas discursivas, a conversa é um espaço importante de 

interação social e produção de sentido, nesse momento as pessoas outorgam um sentido ao 

cotidiano e o dito vira um significado em ação; nesta pesquisa, usou-se também porque 

“permite maior desvinculação de linguagens ligadas a determinados estratos sociais 

(profissão, religião, um grupo específico)” (Menengon, 2000, p.191), ou seja, implica certa 

informalidade que ajuda numa melhor proximidade com as vivências, situações, posições e 

relações que os participantes tinham. Segundo Menengon, existem algumas propriedades da 

conversa que dão valor como uma ferramenta na pesquisa qualitativa: 

(1). Flexibilidade temporal (podem ser fugazes ou apresentarem maior duração em 
função do encadeamento de enunciados); 2) flexibilidade espacial (acontecem nos mais 
diferentes lugares); 3) variabilidade na composição dos participantes (número, idade, 
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sexo e condição social); e 4) descompromisso disciplinar de seus participantes, ou seja, 
dependendo da informalidade da conversa, os participantes desvinculam-se de 
linguagens ligadas a estratos sociais específicos. (2000, p.223) 

 

Igualmente, estas conversas estavam  direcionadas segundo a intenção do pesquisador 

e a disponibilidade do narrador, e como ferramenta ajudando no sentido expressado por 

Queiroz “O pesquisador é guiado por seu próprio interesse ao procurar um narrador, pois 

pretende conhecer de perto, ou então esclarecer algo que o preocupa; o narrador por sua vez, 

quer transmitir sua experiência, que considera digna de ser conservada ...” (1988, p.18). Deste 

modo, as conversas permitiram melhor compreensão sobre assuntos da trajetória de trabalho, 

as redes estabelecidas, a configuração de elementos cotidianos do centro da cidade, etc. 

As conversações nesta pesquisa foram usadas para interagir com outros trabalhadores 

que não presentavam suas trajetórias, porém, dialogavam sobre assuntos próprios do trabalho 

informal. Igualmente, algumas entrevistas duravam mais de um dia e isto levava a que cada 

encontro começara com conversações sobre assuntos cotidianos, perguntas sobre a pesquisa, 

ou permitiam ao participante discutir de temas que haviam refletido depois, retratando melhor 

os acontecimentos; todos estes elementos ajudaram a estabelecer a conversações como eixo 

importante no processo de pesquisa, porque permitia uma interação mais cotidiana e próxima 

com o participante. Finalmente, foram realizadas três conversas com trabalhadores informais 

de rua no centro de Cali, além das conversas que iniciavam ou finalizavam as entrevistas com 

a maioria dos participantes.  

 

3.3. Tratamento das informações 

 

 

Para um estudo sobre as trajetórias de trabalho considerou-se necessário analisar a 

informação através da ferramenta que propõe as histórias de vida. Segundo Queiroz (1988), 

esta técnica é uma dentro dos relatos orais e ajuda a registrar o que ainda não está em uma 

documentação escrita e se define “como o relato de um narrador sobre sua existência através 
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do tempo, tentando reconstituir os acontecimentos que vivenciou e transmitir a experiência 

que adquiriu” (p.21), ou seja, esta ferramenta permite dar voz ao individual, desde um sentido 

amplo, dentro de um grupo social determinado ou um fenômeno, o que possibilita ao 

pesquisador conhecer “nessa divisão subjetiva do tecido da lembrança, constantes universais: 

são os marcos em que os signos sociais se concentram, apoiando a memória individual (Bosi, 

2003, p.62-63). 

Por ora, a história de vida é uma técnica versátil na qual não só conhece-se a realidade 

do outro, mas, também a relação com seu contexto, com seu significado dentro de um 

caminho cronológico que ele mesmo traçou, isto põe em consideração que as histórias de vida 

se constroem através da narrativa do outro e que o falado é uma expressão da realidade, “ele, 

como todos nós, conta a sua verdade... a narrativa é sempre uma escavação original do 

individuo, em tensão constante contra o tempo organizado pelo sistema” (Bosi, 2003, p.65-

66). 

Esta técnica não só permite aproximação a um fenômeno, situação ou processo 

pessoal, como também é um exercício para o pesquisador, o qual implica encontrar dentro da 

narrativa das pessoas sobre sua cotidianidade o sentido do que ele está pesquisando, encontrar 

no dia a dia o sentido daquilo que ele teoriza há tanto tempo e por isso requer dele certas 

habilidades que permitam uma abordagem amável. Isto considera que entre pesquisador e 

participante só existe uma diferencia no tipo de conhecimento e que não existe uma relação de 

subordinação, o que concorda com a perspectiva qualitativa proposta e as ferramentas usadas 

para aproximação com os participantes. 

A história de vida como técnica foi usada nesta pesquisa por imprimir um caráter 

temporal e permitir o tratamento das entrevistas e conversas feitas no trabalho de campo, 

expondo também que dentro desta técnica os encontros não se esgotam num só; porém, nesta 

pesquisa por conta da mobilidade dos participantes e situações próprias do trabalho de campo, 

com alguns participantes só possível apenas um encontro. No entanto, nas entrevistas e 

conversas está contida uma história contada que se nutre com as observações durante o tempo 

no centro, o que permite reconstruir as trajetórias de trabalho, os sentidos do trabalho dos 

participantes, e os relacionamentos entre pessoas e entre instituições.  
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Para esta perspectiva metodológica, o processamento da informação obtida no trabalho 

de campo obedece três técnicas: a gravação, a transcrição e a análise, e considera-se 

importante que estes sejam feitos pelo próprio pesquisador, pois foi quem vivenciou o 

momento com o participante, reconhecem na gravação os momentos emotivos e o decorrer do 

que aconteceu no encontro. (Queiroz, 1983) 

Depois de realizar a transcrição das entrevistas, estas se constituem em documentos 

escritos, que segundo Queiroz (1988) resulta ser uma versão da realidade de acordo ao 

momento de gravação e transcrição; ao ser um documento escrito possibilita-se a análise, que 

é a terceira técnica proposta por ela. A análise se realiza de acordo com os interesses e 

objetivos de quem utiliza o documento escrito, o qual ocorre pelo reconhecimento dos 

diferentes temas nele existentes, assim a análise é decomposição do texto em partes, 

chamadas temas (Queiroz, 1988; 1983). Assim, na atual pesquisa, realizou-se este 

procedimento, buscando: 

 

a) proceder a uma leitura cuidadosa de todo o material para decidir quais cortes deverão 
ser feitos; b) procurar nos dados colhidos às informações que lhe interessam, segundo as 
questões propostas na pesquisa; c) combinar ambas alternativas, localizando no 
documento não apenas as questões previamente definidas, mas, também, levantando 
outros temas não previstos no projeto, porém que se afiguram ao pesquisador como 
importantes. Este último ponto é o que permite a leitura mais rica do documento, de tal 
forma que se extraia dele o máximo de informações, tanto a respeito das questões já 
formuladas pelo pesquisador no seu projeto, quanto no tocante às informações 
imprevistas, que o texto pode veicular. (Queiroz, 1983, p.94) 

 

As entrevistas foram transcritas em espanhol e mantidas, resultando num material para 

analisar e conversar com o campo teórico, assim, a análise consistiu em: (1) lê-las varias 

vezes, primeiro realizando uma leitura flutuante para identificar os primeiros temas; o que se 

realizava no documento colorindo com amarelo, fatos e momentos que configurariam a 

trajetória narrada pela pessoa; (2) junto com isso gerando comentários nos parágrafos que 
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continham os temas, com anotações importantes que foram refinando-se em cada leitura12, 

como se apresenta a continuação:  

 

Imagem 1. Análise da Entrevista Participante 7 

Depois de que as entrevistas foram analisadas segundo os temas inicias da pesquisa e 

com aqueles que emergiram na interação com os participantes e que era importante considerar 

na análise das trajetórias de trabalho, tomou-se a decisão de sistematizar estes temas; este 

processo consistiu numa organização da entrevista separando os temas e anotações 

importantes, e os parágrafos que correspondiam às temáticas abordadas. A seguir apresenta-se 

como foi a reorganização da entrevista segundo os temas e anotações que surgiram: 

                                                           
12 As anotações importantes foram escritas em letra minúscula e os temas em letra maiúscula. 
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Imagem 2. Organização da entrevista segundo os temas junto com seu fragmento correspondente. 

Procurando estabelecer os temas de análise para configurar a trajetória no trabalho das 

pessoas, e os elementos de analise para cada participante, e possíveis elementos convergentes 

entre as trajetórias deles, reuniram-se todos os temas das entrevistas para reorganizar os dados 

e estabelecer temas de analise e assim reconhecer temas em comum nas trajetórias e 

elementos particulares de ser abordados e/ou analisados; determinaram-se temas de analise 

principais das trajetórias e subtemas contidos neles. Finalmente, a trajetória foi construída 

como um texto, e cada uma das trajetórias de trabalho foram analisados através dos temas e 

subtemas estabelecidos mantendo o caráter subjetivo da construção do próprio percurso; para 

posteriormente realiza-se uma análise a partir de bloques temáticos comuns para todas as 

trajetórias. 
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 Temas Subtemas 

Trajetórias 
de trabalho 

Transições  
Momentos significativos na história 
de vida que gera consequências e 
reorienta o caminho no trabalho. 

Acontecimentos na vida familiar e 
pessoal. 
Acontecimentos macrossociais. 

Projetos  
Ações desenvolvidas para cumprir 
um objetivo ou meta no curto, 
mediano, ou longo prazo. 

Planos de ação. 
Condições para a realização.  
 

Redes 
Interações com pessoas dentro e 
fora do trabalho que são um 
referencial para tomar decisões. 

Relações estabelecidas com colegas. 
Relações estabelecidas com família. 
Relações estabelecidas amigos. 

Sentidos do trabalho 
Visão subjetiva sobre as atividades 
laborais realizadas.  

Significados de trabalho, trabalhar, e o 
trabalho feito. 
Influencia do trabalho em outros aspectos 
da vida. 
Valores atribuídos ao trabalho e o fato de 
trabalhar. 

Quadro 2. Temas de Análise 
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IV. TRAJETÓRIAS DE TRABALHO: Uma análise vertical 

 

“O narrador tira o que narra da própria experiência e a 

transforma em experiência dos que o escutam” (Bosi, 1979). 

 

 

Uma análise vertical permite retratar os percursos no trabalho e apresenta as 

particularidades de cada trajetória dos trabalhadores, realizada nos mais diversos arranjos para 

se movimentar dentro das formas não reguladas do trabalho. Pode-se perceber na análise a 

seguir não só as condições contextuais que tem levado às pessoas para um ou outro caminho, 

mas também as decisões e identificações com projetos e redes; igualmente essas trajetórias 

são traçadas de acordo com a adesão ou não a determinados valores e considerando-se como 

trabalhadores em atividades que são socialmente apropriadas e legitimadas, e que configuram 

os sentidos do trabalho. Os resultados desta pesquisa se apresentam inicialmente nas 

trajetórias de trabalho de cada participante, a partir das narrativas dos participantes, e 

mantendo o idioma original para as citações das entrevistas, apontando alguma tradução ou 

interpretação, quando seja necessário. Os nomes das trajetórias foram criados por algumas 

referências que o participante teve e que se constituíam como um selo característico de cada 

um deles, sendo considerado através da análise como eixo na trajetória. 
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Imagem 3. Lugar de trabalho do Didier. Está numa carrocinha vermelha multiequipada que diariamente “estaciona” na rua. 

A barraca está dividida em um setor para produtos tais como balas, doces, salgadinhos e chicletes; de um lado os ingredientes 

para os sucos e do outro a fritadeira; ao lado da barraca há uma cadeira longa, feita de madeira, bem como um guarda sol preso 

ao poste do sinal de transito, e nas hastes do guarda sol os celulares dependurados por correntes. 

4.1. Didier 

 

 

 

A trajetória de Didier é uma história de mais de 40 anos de trabalho. Estudou até o 

ensino fundamental, nasceu na cidade de Cali, Colômbia, e sempre morou neste lugar. Ele 

identifica que seu primeiro trabalho foi aos oito anos, quando fugiu de sua casa e achou 

trabalho num restaurante para lavar pratos, onde lhe ofereciam alimentação e moradia; 

contudo, não pagavam o salário acordado, além de condições difíceis de sobrevivência, como 

dormir no chão. Ali esteve até os quinze anos de idade.  

Depois disso, esteve um tempo morando na rua, quando foi acolhido pela senhora 

Maria que também tinha um restaurante onde ele podia trabalhar e morar; nesse local 

trabalhava também lavando a louça, fazendo faxina e ajudando na cozinha, a troco de moradia 

e alimentação. Esteve ali até os 25 anos. A seguir, Didier encontrou emprego como garçom no 

restaurante Paisa, ascendendo posteriormente à atendente na caixa do estabelecimento; 

continuo num outro restaurante De Comer. como cozinheiro. 
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Trabalhando nesse último restaurante a senhora Maria ofereceu aluguel e 

administração de um restaurante já organizado e funcionando. Tempos depois, a senhora 

Maria morre e o local é vendido; após isso, dedicou-se a criar negócios de comida, os 

acreditava e depois os vendia, eram negócios pequenos, o que obrigava a fazer outras coisas 

para se manter, por isso arrumou um trabalho como garçom num bar localizado no centro. 

Aos quarenta anos, tendo consolidado um restaurante, teve que vendê-lo por saúde, o que o 

levou a uma crise econômica, na qual tinha muitas dívidas para pagar as despesas do 

restaurante, além de não poder pagar um local para morar. Estas situações levaram Didier ao 

comércio de rua, inicialmente como orelhão humano e depois agregando-lhe serviço de 

comidas e bebidas, vendendo sucos de laranja, tangerina e frutas típicas colombianas, 

salgados feitos na hora, doces e salgadinhos variados. 

 

Transições 

 

Nos quarenta anos de trabalho do Didier identifica-se uma continuidade no campo no 

qual tem desempenhado os trabalhos, a cozinha, embora as atividades realizadas variem de 

acordo ao momento da vida, o que tem gerado transformações que movimentam seu percurso, 

assim como as motivações, os projetos e as decisões. A análise das transições do Didier no 

trabalho, organiza-se segundo essas mudanças nas atividades, que são reflexo de mudanças 

nas estratégias para procurar trabalho, nos projetos ou nas condições da atividade mesma. 

A primeira transição que ocorre é quando muda de atividades ligadas à ocupação de 

auxiliar de cozinha de condição “semifamiliar” para um emprego pleno. As primeiras 

atividades relacionadas com o trabalho são consideradas na análise como uma ocupação de 

auxiliar de cozinha, empregando a Classificação Brasileira de Ocupações e o Dicionário de 

Ocupações na Colômbia13; no entanto, estes trabalhos iniciais estavam fora da lógica 

mercantil e mais próximos de um intercâmbio moradia-trabalho e de sobrevivência, como ele 

                                                           
13 “auxiliam outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de 
pratos” (http://observatorio.sena.edu.co/BDcno/cnoBD.html).  
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explica: “ahí mismo me daban la dormida y todo, porque yo les dije que no tenía familia para 

que me dejaran porque como yo era pequeño”. 

Aos trinta anos Didier começa a trabalhar como garçom num emprego, e organizam-se 

na sua vida como trabalhador outros elementos diferentes aos que estava vivendo como 

“auxiliar de cozinha”, mencionando que esse momento de sua vida obteve seu “o primeiro 

emprego” 14. Ele consegue viver a promessa do mercado de trabalho, o emprego formal, no 

sentido de emprego pleno de Castel como “na sociedade salaria: um emprego de tempo 

completo, programado para durar e marcado no direito trabalhista e previdência social” (2009, 

p. 160). Essa transição é das condições dele como trabalhador, pois nesse momento continua 

no mesmo campo de atividades, a cozinha, (como garçom no restaurante Paisa e cozinheiro 

no restaurante De Comer), porém, com condições de trabalho regulamentadas: com horários 

de trabalho, funções estabelecidas, um pagamento fixo, assina um contrato de trabalho e tem 

estabilidade.  

A segunda transição acontece no momento em que muda do emprego pleno para a 

atividade de comerciante e administrador de negócios de comidas. Nessa Didier decide 

abandonar o emprego pleno e sua estabilidade e começa trabalhar de novo com a senhora 

Maria, tornando-se dono de um restaurante-padaria; neste momento identifica o elemento 

constitutivo de sua vida no trabalho, a cozinha: “Allí fui donde termine y aprendí lo que es el 

arte de la comida, allá fue que me quede con la comida”. A transição ocorre no sentido que 

para ele tem o fato de trabalhar, agregando-lhe um valor de autonomia, considerando que ele 

tinha idade para assumir a responsabilidade de um negocio e havia definido que sua “arte” ou 

“saber fazer” era a cozinha.  

...empecé a trabajar de cuenta mía, volví otra vez donde la señora que me había dado 
trabajo y que me acabo de criar y ella me dijo venga coja ese negocio de allá de la 10, 
ella me soltó ese negocio y me dijo “se lo alquilo”, así empecé con el trabajo 
independiente. 

A terceira transição poderia considerar-se como uma crise segundo Grossetti (2006), 

pois são momentos na história de vida que causam uma encruzilhada biográfica imprevisível, 

no qual os caminhos são imprevistos e sempre levam para uma saída que conduz uma 

mudança importante no percurso. Assim, essa crise vira um ponto de bifurcação, no qual se 
                                                           
14 “Mi primer empleo que llegue a tener fue en un restaurante … como mesero” 



 
58 

 

transforma o caminho para o Didier, porque devido a problemas de saúde deve vender o 

negócio (um restaurante consolidado no setor do centro de Cali) e isto lhe gera uma crise 

econômica e familiar; terminando sem trabalho, sem fonte de renda, com a responsabilidade 

de um filho e sem sua companheira sentimental, como ele menciona aqui: “Dificultad ahora 

último por la crisis que pase con el negocio, porque yo tuve a mi hijo estudiando bien cuando 

tenía el restaurante, la crisis empezó cuando el negocio cayó”.  

Finalmente, as transições do Didier estão condicionadas pela mudança de trabalho que 

tem lhe outorgado posições diferenciadas, nas quais progressivamente vai tendo uma posição 

de maior reconhecimento, inicialmente como auxiliar de cozinha, quando existia uma troca de 

serviços, porém, em condições precárias. Quando foi empregado, obteve reconhecimento de 

um grupo social alheio à família ou conhecidos, o que lhe permite reafirmar-se como 

trabalhador; já a última mudança apresenta-se de forma conflitiva, pois transcorre numa crise 

econômica, que o expõe à condições de vida difíceis ao lado do filho; igualmente, nesse 

momento, apresenta-se um reconhecimento da rede que tem estabelecido e das relações que 

nela tem formado, pois foram as pessoas que ajudaram nesse momento.  

 

Projetos 

 

Os projetos do Didier estão voltados inicialmente à sobrevivência, estabelecendo 

planos de ação relacionados a garantir as necessidades básicas, segundo as condições sociais 

disponíveis, criando sempre uma avaliação do que ele queria fazer e o que podia, como ele 

próprio explica quando fugiu do primeiro restaurante, “a mí me recogió un señor que me veía 

trabajar en el restaurante ...me dijo “camine pa´ la casa allá habla con María” que era la 

dueña, y de verdad, me fui pa´ allá”. Nesse momento inicial identificam-se estratégias para 

cumprir o objetivo de sobreviver através da obtenção de um lugar de trabalho, usando 

métodos tradicionais de procura de emprego, como os jornais, além de revisar anúncios de 

rua, como quando fugiu da casa e conseguiu o emprego como garçom.  
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P15: ¿Cómo consiguió ese trabajo?   

D.: Andando en la calle, me puse a leer unos anuncios y decía que necesitaban un 
lava loza que quedaba por aquí en la olla16 y de ahí salió. 

Os projetos são apresentados de uma forma mais clara no decorrer da narrativa da 

crise, sendo percebidos não apenas como planos de ação para a sobrevivência, mas também 

relacionados com uma construção daquilo que Didier é como trabalhador; os projetos 

configuram trajetórias, porém, configuram também elementos da identidade (Ribeiro, 2012), 

isto pode ser percebido no fragmento da entrevista na qual o argumento de ser um bom 

trabalhador apoia-se na forma como se desenvolveu seu projeto de sair da crise. 

Yo me considero un buen trabajador y he podido pagar no todas las deudas, pero mi 
meta era comenzar un año más tranquilo, no con todas las deudas pero si con lo que 
estaba colgado, sin que me estén acosando con el arrendo, o con algo que me fían y 
poder darle al niño una tranquilidad y poder descansar aunque sea un día. 

Igualmente, nesse fragmento da entrevista é possível perceber como o projeto é 

processo e produto, segundo a perspectiva de Ribeiro (2012), no sentido de que a meta é sair 

da crise gerando estabilidade para ele e seu filho, e também, é o processo no qual constrói 

sentidos do que é importante para viver, a tranquilidade econômica e emocional, além de não 

ter dividas relacionadas com a agiotagem, o que, na Colômbia, está vinculado com a 

violência. 

Durante a crise, Didier estabeleceu planos de ação para atingir as metas estabelecidas, 

consolidando o projeto de trabalho, mas, sobretudo, o projeto de vida, pois queria 

proporcionar a seu filho e a si próprio uma estabilidade econômica sem dividas, com espaços 

para compartilharem; para isso, então, propôs como meta não trabalhar nas noites para não 

deixar o filho sozinho e ajudá-lo com as tarefas da escola. 

En diciembre me toco que mandar al niño donde una señora que me lo cuidara desde el 
24 hasta el 30, porque no tenía que darle nada … trabajé duro todos los días  me 
acostaba a las cuatro y me levantaba temprano para estar aquí a las ocho, pero fue 
bueno ahorre todas las ventas que yo podía, todo lo que vendía era para abonar, los 
primeros días de enero empezaron a llegar y ahorre tanto que me quedaron 800 mil 
pesos y con eso pague acá me puse al día con el arrendo porque estaba atrasado, 

                                                           
15P#: Nomenclatura para definir a voz do participante na transcrição da entrevista. 
 D: Letra usada para denominar a voz do participante na transcrição da entrevista 
16 Expressão para se referir a uma zona do centro de Cali perigosa, como crackolandia. 
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pague la parabólica17 y los gota a gota18, no le di nada a mi hijo, les pague a todos los 
que pude pagar porque tenía muchos y termine con esa primera semana de enero y ya 
yo creo que en este momento estoy bien. 

 

 

Redes 

 

 

As referências de redes para o Didier estão organizadas a partir de relações de 

vizinhança e parentesco, ambas considerando-se estreitas e com um valor importante para as 

relações afetivas; as primeiras redes de vizinhança dão-se no momento que ele narra as 

mudanças de trabalho, mencionando pessoas vizinhas ou clientes do restaurante, 

considerando-lhes relevantes para tomar algumas decisões, por exemplo, quando decidiu 

afastar-se do primeiro restaurante. Neste caso, Didier conta que os vizinhos do restaurante 

falavam que sempre estava muito sujo e que isso era injusto. Além disso, essas redes de 

vizinhança e trabalho (que são as mesmas, porque sempre viveu e trabalhou no centro de Cali) 

foram fundamentais durante a crise, já que criaram um sistema de solidariedade com ele, 

apoiando-lhe quando não tinha moradia para seu filho, ou arranjando para ele algum bico, 

sendo consideradas por ele como fundamentais para sua sobrevivência nesse momento 

crucial. 

Quede en la calle con el negocio sin nada a merced prácticamente de la gente que me 
vio crecer,  pero la misma gente de por aquí que me vio crecer me ayudo … y la gente 
de por acá me dejaba dormir con el niño por acá, por aquí esperaba hasta la 1 o 2 de 
la mañana que cerraran los bares para poder quedarme ahí y después levantarme 
temprano, la comida me la daban me la regalaban. 

As redes de parentesco são consideradas pelo Didier como sua segunda família (a 

família da senhora Maria), pois ele se afastou de sua família biológica ainda criança; nessa 

rede estabelece uma relação familiar propriamente dita porque ele era tratado e considerado 

como membro da família, porém, como todos os filhos, trabalhando nos serviços do 
                                                           
17 Serviço de TV 
18 Agiotas 
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restaurante. Através dessas relações estabelecidas com a Senhora Maria e seus filhos, Didier 

encontra um interesse pelo campo da cozinha, assim como ali se estabelece como trabalhador 

autônomo. O seguinte fragmento apresenta o momento em que ele narra sua relação com a 

Senhora Maria.  

P: ¿En este restaurante que le tocaba hacer? 

D.: … allá ella si me puso a estudiar, me compraba ropa, ella me termino de criar, yo 
le ayudaba con los hijos, porque los hijos de ella eran menores, bebes, y me gane el 
cariño de todos ellos. Allí fui donde termine y aprendí lo que es el arte de la comida, 
allá fue que me quede con la comida. 

As redes configuradas permitem ajudar nas iniciativas que Didier tem na trajetória de 

trabalho, fornecendo indicações de possíveis trabalhos, e são fonte de reflexão sobre o 

percurso de sua vida; além de isso proveem suporte para a vida, em problemas ordinários do 

dia-a-dia, ou em momentos cruciais da vida (Guimarães; Silva; Picanço & Pereira, 2012).  

 

Sentidos do trabalho  

 

Os sentidos do trabalho para Didier, assim como os projetos, configuraram-se segundo 

o momento da vida que estivesse levando, então, no primeiro momento, no qual a consigna 

era a sobrevivência, na narrativa da história de trabalho estão ausentes referências sobre o que 

é trabalhar para além da busca pela sobrevivência. Na sequência, quando se estabelece dentro 

da categoria de trabalhador, se denomina como comerciante, com características particulares 

sobre a forma como ele organiza a relação com os clientes: “Para mi yo soy comerciante, 

porque yo cualquier negocio que pongo, tengo mucha creatividad, se cómo llegar a la gente, 

el carisma que tengo para llegar a la gente es muy bien y es mi forma de trabajar.” 

Outro elemento importante na análise dos sentidos do trabalho está relacionado com as 

formas pelas quais se define informal. Para o Didier existe uma diferença clara entre os 

discursos oficiais sobre o que é o trabalho informal e o que são as realidades, pois no 

momento que se dialoga sobre como definiria o trabalho que faz, ele menciona que é informal 

“porque o governo diz que é informal, porque isto (referência ao negocio na rua) não paga 
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impostos”, relacionando o trabalho informal como não regulado; por outro lado, quando 

define o que é informal para ele, expressa que “é uma forma de viver...está é minha forma de 

viver, se o governo me deixasse ficar e eu tivesse que pagar imposto, eu pagaria”. Aqui se 

evidencia, dentro da discussão sobre informal, como este tipo de trabalho se diferencia 

parcialmente do que Nouroudine (2011) menciona como trabalho mercantil, pois “ a lógica 

econômica do ‘trabalho informal’ é orientada para os objetivos do ganho e da solidariedade 

familiar, ao passo que a do trabalho mercantil esta centrada no objetivo do ganho” (p.72). 

Finalmente, nos sentidos do trabalho, encontra-se um elemento forte da adaptabilidade 

e versatilidade, significando o trabalho um espaço onde se valoriza a perseverança e luta 

diária por realizar os projetos estabelecidos. Não se configura necessariamente com uma 

lógica de identificação com o fazer no trabalho e sim com um “sou uma pessoa 

produtivamente ativa”; assim, o trabalho não representa uma inserção estável e socialmente 

garantida, e sim “uma prova individual que cada sujeito, com os recursos disponíveis, deve 

afrontar para afirmar seu próprio trajeto de individualização... exige uma gestão das incertezas 

e uma capacidade importante de adaptação” (Godoy & Stecher, 2005, p.3). Por exemplo:  

Solo que soy de esas personas que me adapto, porque nunca pensé en vender dulces 
en la calle, la primera vez que lo hice vi que me fue bien y continúe con eso trato de 
salir adelante. Trabaje en un restaurante donde me toco dirigir personal, era el jefe 
de personal, en otro restaurante fui cajero. En el camino aprendí todo lo que se. 
Después fui mesero en un bar. No he estado en otra área diferente a la comida y el 
servicio. 
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4.2. Eliana 

 

A primeira experiência de trabalho da Eliana foi 

por ela denominada como “trabalhadora domestica”. 

Começou aos sete anos quando junto com sua mãe ia 

trabalhar em casas para fazer faxina e o pagamento era 

divido entre as duas. Aos treze anos deixa os estudos e o 

trabalho com a mãe para trabalhar como vendedora numa 

pequena empresa de papelaria. 

Depois de quase dois anos Eliana retomou os 

estudos e deixou o trabalho na Papelaria para ser 

vendedora numa distribuidora de biscoitos nacionais, ali 

devia visitar lojas pequenas, padarias e hortifrúti. Aos 24 

anos Eliana terminou o ensino médio e teve um filho, 

porém, não deixou de trabalhar na distribuidora e logo após o período de resguardo fez um 

curso técnico de vendedora. Um ano antes da entrevista foi despedida deste lugar por razões 

externas relacionadas à distribuidora. Nessa situação, se propôs a trabalhar como atendente na 

drogaria de uma amiga, embora, devesse responder por todo o trabalho no estabelecimento 

(vender, atender, sortir a mercadoria, faxina etc.), pornô qual permaneceu por apenas seis 

meses.  

Após sair da drogaria, Eliana decidiu vender café:  acorda ás 6h da manhã e prepara 

tudo para a venda e deixa seu filho pronto para ir à escola, já no centro caminha pelas ruas 

com duas garrafas térmicas grandes e uma sacola com copos descartáveis durante toda a 

manhã, levando café para outros vendedores. Está há dois meses trabalhando vendendo café 

na rua.  

 

 

 

Imagem 4 Ilustração de uma vendedora 
ambulante de Café no Centro de Cali. 
Disponível em 
http://economiainformal.csa-
csi.org/2011/08/01/vendedores-
ambulantes-de-tinto-olor-a-calle-y-cafe/ 
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Transições  

 

Identificam-se duas transições na história de trabalho da Eliana: uma relacionada à sua 

maternidade e a outra ao trabalho. A primeira termina sendo mais evidente na narrativa 

porque antes de ter o filho frequentemente tratava de assuntos como malandragem e da 

independência econômica em relação a seus pais; porém, quando narra o momento ser mãe, o 

trabalho outorga-lhe um lugar dignificador, de responsabilidade sobre o filho, porque embora 

o pai assuma a responsabilidade econômica da criança, desde o primeiro ano dele, estão 

separados. Igualmente, durante as conversas previas à entrevista, ela menciona a mudança que 

teve sua vida com a chegada do filho, pois havia adquirido maiores responsabilidades e 

cuidados. 

Yo deje de estudiar un tiempo, yo me gradué de noveno en el 99 y de allí no quise 
estudiar más por la vagancia19, pero después cuando estaba embarazada empecé a 
estudiar en un colegio privado y ahí fue que yo me gane la beca. 

…Porque en la droguería si era tiempo completo de 8 a 4 o a veces era dos turnos y el 
otro era de 1 a 9 y ese mí me mataba… pero de 1 a 9 yo todo el día allá, no podía estar 
con el niño, por eso no me gusto. Y el papá del niño es de Tumaco y a él le salió trabajo 
allá y él se fue, o sea que el niño ahora me tiene solo a mí.  

A segunda transição de ordem no trabalho é o momento de mudança de trabalhadora 

doméstica para vendedora de papelaria, porque se afasta dos estudos e abandona a 

dependência econômica e das condições de trabalho estabelecidas pela mãe. Considera-se na 

análise que esse trabalho doméstico não era identificado como um trabalho propriamente dito, 

e sim como uma ajuda para mãe. Como se identifica no seguinte parágrafo, no qual Eliana 

explica porque deixou o trabalho doméstico: 

P: ¿Porque dejaste de trabajar allí? 
E.: No, pues el tiempo va pasando y uno ya va experimentando otras cosas, y yo ya 
empecé a trabajar en la empresa de vendedora … pues ya era más chévere porque era 
medio tiempo y allá si ganaba bien. 

                                                           
19 Vadiagem  
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Finalmente, a análise da trajetória da Eliana segundo as transições permite identificar 

que está norteada segundo as continuidades e que as transições não tem sido um organizador 

do percurso dela. Como se referiu acima, os trabalhos que ela realizou são no campo dos 

serviços e, além de isso, a maioria tem implicado na comercialização na rua (formal e 

informal). Encontra-se uma trajetória configurada pelas redes que dão movimento ao caminho 

e pelos sentidos do trabalho que orientam esse movimento, no entanto, os projetos também 

aparecem e serão tratados. 

 

Sentidos do trabalho 

 

Os sentidos que para Eliana tem tido o trabalho nesses 20 anos de trajetória são 

conformados através de vários elementos percebidos durante a entrevista, as conversas e suas 

análises. Aí está uma discussão sobre o trabalhar como uma expressão da aprendizagem, a 

flexibilidade do trabalho e a tirania do trabalho autônomo e sua discussão com os modelos 

hegemônicos do emprego formal. O primeiro sentido que Eliana outorga ao fato de trabalhar é 

a aquisição de saberes, através da socialização familiar com o trabalho, aprendem-se 

estratégias para um melhor desempenho, habilidades para o serviço etc; além da família, o 

tempo permanecido na mesma atividade permite um conhecimento da dinâmica do trabalho, 

de um saber sobre como, onde e quando fazer.  

E: Yo fui primero trabajadora doméstica. 
P: ¿Desde qué edad trabajas? 
E: Como desde los 7 años, yo era muy chica acompañaba a mi mamá y ella me 
enseño, a mí me gusto y seguí trabajando, pues estudiaba y trabajaba a la vez. 
 
P: ¿Cómo adquiriste tus primeros clientes, o cómo sabes que ya son tus clientes? 
E: Cuando le dicen a uno este tinto está muy rico, siga arrimando que me gusto el 
café, ahí ya me lo gane. 

 

Referente às condições de trabalho, os empregos obtidos pela Eliana poderiam ser 

considerados como precários no sentido exposto por Hirata (2009) já que têm: 1) ausência de 
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proteção social e de direitos sociais e sindicais 2) horas reduzidas de trabalho que resultam em 

salários baixos; 3) níveis baixos de qualificação: a ausência de qualificação formal e a 

consequente baixa renda. No entanto, os discursos sobre a precariedade são expostos sobre 

um olhar objetivo e regulamentar do trabalho, embora, a narrativa da Eliana expresse estas 

mesmas condições (incluindo as do trabalho informal) como flexíveis e benéficas para ela, 

como descreve neste momento que começou trabalhar como vendedora na distribuidora de 

biscoitos: 

P2.:…me dijo que necesitaban para hacer un reemplazo, porque ella se iba de 
vacaciones y yo iba a trabajar por los 15 días que ella se iba y cuando llego yo dije 
bueno ya me tengo que ir y el señor me dijo que si me gustaría seguir trabajando y allí 
ganaba súper bien yo a las 10 de la mañana ya estaba en mi casa. 

As condições que poderiam ser consideradas instáveis, para Eliana fazem parte de uma 

lógica de vida que lhe permite adaptar seu trabalho às necessidades de estudo e de cuidado de 

seu filho, considerando como primordial a organização de seu tempo; como no fragmento a 

seguir, em que ela explica porque decidiu vender café na rua e não continuar procurando um 

emprego quando saiu da drogaria: 

E: La verdad para mí lo primordial era el tiempo, porque así independiente yo soy 
dueña de mi tiempo, porque uno en una empresa o cualquier negocio que entre a 
trabajar, yo pienso mucho en mi niño, porque por ejemplo mi niño, esta pequeño 
apenas tiene 3 años, él tiene control y desarrollo, citas médicas entonces uno estar a 
cada rato pidiendo permisos, ya empiezan a ponerle problemas… 

 

Os trabalhos que Eliana teve até o momento podem-se considerar como opções de 

inserção no mercado de trabalho, como, o trabalho doméstico aos sete anos e com maior força 

o trabalho aos 13 como vendedora na papelaria. “O emprego flexível pode ser uma forma de 

inserção de trabalhadores jovens em processo de qualificação... Não se pode pensar em 

trabalho flexível somente como um sinônimo de trabalho precário...” (Piccinini, Oliveira & 

Rübenich, 2006, p.100); também poderia se afirmar que além do emprego flexível, o trabalho 

informal é uma ferramenta de inserção, talvez não ao “mercado de trabalho tradicional”, mas, 

sim, ao mundo do trabalho.  
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Junto com esta descrição dos trabalhos flexíveis como vendedora em empresas e como 

vendedora informal ambulante, encontra-se um discurso empresarial fortemente instaurado no 

qual agencia as formas como realiza o trabalho. É um discurso empreendedor segundo 

Malvezzi (1999), que expõe uma fragilidade do sistema como uma meta a mais em relação 

com o econômico, onde, o caráter empreendedor está comprometido com os resultados e está 

disponível para mudar constantemente diante de um panorama instável.  

Este discurso hegemônico sobre as formas de trabalhar pode ter sido configurado 

porque durante um longo tempo esteve inserida no mercado de trabalho formal, que ultrapassa 

as condições do trabalho informal: “entonces eso influyo en mi decisión, porque yo si quiero 

salgo a trabajar si no, no, o solo vendo un termo y termino a las diez y me voy, eso me gusta 

mucho que yo soy dueña de mi tiempo”. Na pesquisa feita por Telles; Calipo; Mies; Clay; 

Yuiti; Martins &Lara et.al (1998) com trabalhadores operacionais e não operacionais nas 

estratégias de sobrevivência, se afirma que os “trabalhadores operacionais têm uma 

concepção um pouco diferente sobre o trabalho ‘autônomo’: tornar-se autônomo significa 

montar um microcomércio não legalizado e informal” (p. 25). Assim, no caso da Eliana, não 

se trata apenas de um discurso empresarial adotado por ela. No campo das ações concretas ela  

cria esta atividade como alternativa porque não conseguiu uma recolocação no mercado de 

trabalho formal. 

P2:Me iba bien porque era lo que uno se vendiera, así mismo como uno vendía así 
ganaba, a uno le pagaban el 7 %, entonces un ejemplo yo me vendía 200 mil pesos 
diarios me pagaban más. Yo terminaba a las 10 u 11 de la mañana, me mandaban a un 
barrio y yo lo hacía todo rápido y terminaba y me iba para mi casa. 

 

Redes 

 

As redes estabelecidas pela Participante foram o que lhe movimenta seu percurso, 

através do arranjo dos empregos. No entanto, estas redes são restritas, conforme Lautier & 

Marques (1994), porque através de relações de vizinhança e parentesco que estão guiadas 

pelos relacionamentos afetivos, consegue os empregos. Por outro lado, essas redes são uma 
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fonte de conhecimento cotidiano, no qual pelas conversas com vizinhos e amigos transmite-se 

saberes de sobrevivência, de rentabilidade de negócios etc., resultando numa interação que 

possibilita o acesso a conhecimentos cotidianos e lucrativos para resolver os engajamentos 

diários. Exemplificado em vários fragmentos da entrevista: 

 E: Un amigo me dio la idea, me dijo usted porque no se pone a vender tinto20 en el 
centro por las mañanas “eso es muy bueno y es muy rentable”. 
P: Y ¿Quién te ayudo a conseguir el trabajo en la droguería? 
E: Porque ella es una amiga, ella es farmaceuta y somos amigas hace mucho tiempo y 
yo iba la saludaba y charlaba con ella hasta que me dijo que si quería trabajar con 
ella. 
 
P: ¿Cuándo trabajaste como vendedora como te conseguiste ese trabajo? 
E: También por unas amigas, que trabajaban en esa empresa y me dijo que 
necesitaban para hacer un reemplazo… 

 

Projetos 

 

Os projetos que se encontraram na narrativa da Eliana fazem parte dos planos de ação 

que permitem articular passado e futuro segundo o presente, levando em conta que ela 

apresenta o momento atual da venda de café como uma projeção do que quer para o futuro: 

ser uma comerciante e ter um negócio próprio (já possuía um, mas não é percebido). Quando 

se faz a pergunta sobre qual negócio ela gostaria de ter, se apresenta na narrativa um plano de 

ação que se articula junto com sua trajetória (vendedora formal) e as possibilidades atuais. 

Considerando-se o projeto como projeto de vida,  “compreendidos como estratégias de 

articulação espaço temporal, são narrativas através das quais os seres humanos dão sentido à 

sua experiência de temporalidade e às suas ações pessoais em contextos relacionais 

discursivos” (Ribeiro, 2012, p.134). Como faz referência o seguinte parágrafo: 

P: ¿Cuál es tu idea montar algún negocio tuyo? 
E: Si, esa es mi meta a mí me gustaría montar un negocio propio. [Y ¿cómo que te 
gustaría?] Me gustaría una droguería, un almacén cualquiera de las dos porque es 
algo que es muy rentable. 

                                                           
20 Expressão usada na localidade para chamar um café pequeno. 
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4.3. Leonardo 

 

 

O Leonardo nasceu em Villanueva, 

departamento21 da Guajira (norte do país). Aos 10 

anos ficou sem os pais e foi morar com familiares em 

Riohacha, Guajira, onde começou a trabalhar 

limpando os quartos de máquinas dos barcos da 

Marinha Colombiana, trabalho no qual permaneceu 

até os 17 anos de idade; durante este trabalho foi para 

Buenaventura, Valle de Cauca (Litoral Oeste), para 

continuar com a mesma atividade, ali também se 

dedicou a comercializar roupa na região ao longo dos 

dois anos em que morou na cidade.  

Aos 21 anos Leonardo volta para o norte do 

país, desta vez para Cartagena, Bolivar, para se 

formar como marinheiro da Colômbia. Ali tinha a função de piloto e também trabalhava como 

pescador. Nessas atividades, Leonardo esteve aproximadamente até os 30 anos de idade, 

quando conheceu duas mulheres que o contrataram para ser piloto de iate e trazer ilegalmente 

mercadorias de outros países; realizou esta atividade ao longo de dois anos e foi por isso 

obrigado a deixar a marinha colombiana. Nessa época já tinha sua primeira esposa e dez 

filhos aos quais deixou uma casa (que entregou ás duas mulheres com as quais trabalhou). 

Na sequência Leonardo foi morar em Maicao, Guajira, e decidiu dedicar-se ao 

comércio de roupas e nesta atividade viajou por todo o país, vendendo mercadoria de diversos 

tipos, dependendo da região. Foi assim que encontrou sua segunda esposa, com quem teve 

onze filhos, dos quais sete faleceram. Finalmente, Leonardo decide radicar-se em Cali, por ser 

um lugar de confluência comercial, e continua vendendo mercadoria, mas apenas para os 

carnavais de cada região; até que aos 68 anos decide parar de viajar e comercializar da forma 

que fazia porque entende que “já está muito velho” e não consegue carregar a mercadoria e 
                                                           
21 Divisão territorial do país, que é similar à divisão de estados no Brasil. 

Imagem 5 Ilustração de um vendedor ambulante 
como o Leonardo. Imagem extraída de: 
http://www.funlam.edu.co/azulnaranja/index.php?
option=com_content&task=view&id=5425 
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defender-se quando quer roubar-lhe. Atualmente, Leonardo dedica-se a vender balas e 

cigarros nas ruas do centro, caminha com uma caixa (entregada por uma empresa de cigarros) 

como ilustra a imagem de acima. 

 

Transições 

 

A trajetória de Leonardo é uma das mais longas dos entrevistados com 71 anos de 

percurso no trabalho, também é o mais velho dos entrevistados, o que a faz pertencer a uma 

geração diferente, com contextos sociais e culturais que orientam o caminho e os sentidos dele 

numa forma distinta. Consegue-se identificar na trajetória de trabalho duas transições que são 

recorrentemente pronunciadas e apresentadas por ele como decisivas em seu percurso. A 

primeira, quando é retirado da marinha da Colômbia, pois era um emprego público que iria 

lhe garantir estabilidade econômica e segurança na velhice com a aposentadoria. Assim, o 

Leonardo compreende que através de suas ações perde estabilidade. Como ele expõe:  

“Mi primera experiencia de trabajo que ahí perdí la jubilación fue la marina, en 
Cartagena de Indias perdí yo la jubilación por dos mujeres… pero quede mal porque 
me ausente con las muchachas22 esas, de ahí cuando llegue a la capitanía me miraron 
la libreta y me dijeron ‘vea ahí usted no tiene ningún chance’ no hay remedio.” 

 

A segunda transição é no momento que decide parar de comercializar viajando pelas 

cidades próximas a Cali, porque considera que este velho para levar as condições próprias de 

vender mercadoria em outras cidades (locomover-se com o peso dos produtos, a possibilidade 

de ser roubado, a persecução da policia etc.), o que lhe obriga a redigir o tipo de vendas que 

fazia e refletir sobre as dificuldades de envelhecer e não conseguir laborar mais, que esta 

relacionado com os sentidos do trabalho. 

… he recorrido todo el país, pero en esa época estaba yo joven y uno iba a cualquier 
parte e iba con la maleta y se metía y nadie se metía con uno. Ahora estoy viejo y le 
quitan las maletas, ya estoy viejo ya no hay tiempo.  

 
                                                           
22 Expressão coloquial de mulheres. 
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Sentidos do Trabalho 

 

O trabalho para o Leonardo reconhece-se como uma atividade que vai além da 

sobrevivência, representa um elemento fundante do que ele é como pessoa, suas referências 

familiares e de amizade estão associadas com um lugar no trabalho, com a atividade feita por 

longos anos de vida e, ainda mais importante para ele, o trabalho como veiculo para se 

movimentar pelo país. 

L. En el trabajo lo único que yo he sabido hacer es la venta, hay personas que dicen 
que de esto no se puede vivir, pero es porque se sobrevive al menos. 
P: Ahí en la capitanía qué hacía 
L: … yo me he movido. 

 

Sendo o trabalho um motivo para mover-se, considera como uma situação resignante 

ficar numa cidade só por conta da idade, e ao mesmo tempo, contra os discursos sociais sobre 

o tempo de vida economicamente ativa, ele mostra que ainda tem forças para trabalhar, 

porque é uma atividade que lhe permite sentir-se vivo e ativo no mundo.  

P: ¿Cómo se definiría como trabajador durante todos estos años? 
P3: No pues y al final de la edad aún tengo voluntad y fé que dios me dé por lo menos 
que tenga algo para trabajar. 

 

P: ¿Entonces que sería para usted trabajar? 
P3: Bueno uno tiene trabajar porque si no está mal… 
P: ¿Y no le gustaría estar donde su familia? 
L: No, ellos vienen y yo voy para Santa Marta ya cuando este muy viejo y no pueda ni 
caminar ahí si ya me voy a morir a Santa Marta. 

 

Redes 

 

 

Na trajetória de trabalho do Leonardo se referencia o acesso a redes que lhe 

permitiram apoiar-se quando precisava, logrando arranjar alguns trabalhos e movimentar seu 

percurso; esse acesso é exposto em duas vias: na primeira, pela identificação num grupo, o 
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qual lhe possibilita acessar a certa informação sobre lugares de trabalho, contatos etc.; assim, 

por meio de um trabalho inicial como pescador, Didier foi sendo reconhecido dentro de um 

grupo numa região pesqueira e pôde gerar uma renda extra para sustentar sua família: “yo me 

iba a los ríos y a pescar y vender, yo me he movido…allá con la atarraya en la ciénaga 

grande de Santa Marta, con los pescadores legítimos de Santa Marta.” Ou quando viajou 

para Buenventura: “Entonces yo como un trabajador especial en la zona de Santa Marta ahí 

consigo el amigo donde llego y llego a Buenaventura y ahí están los marinos.” 

Na segunda via, o acesso às redes como forma de inserir-se no mercado de trabalho, 

considerando que essa inserção depende das relações personalizadas que ele tem com amigos 

e familiares possibilitando entrar no campo de trabalho como pesqueiro ou marinho; como o 

exemplifica Lautier (1993), com os trabalhadores da construção civil, “as redes sempre 

fundadas nas comunidades de origem geográfica, continuam, entretanto, a desempenhar um 

papel particular no modo como os gatos (empreiteiros de mão-de-obra) recrutam suas 

equipes”, estabelecendo que através das redes estritas de vizinhança e amizade se tem acesso 

a certos mercados de trabalho. Leonardo menciona, então, que através de contato com um 

general das forças armadas da Colômbia obteve o reconhecimento como marinheiro do país: 

P: ¿Y en la marina cómo fue, no necesito un cartón23 o algo así?  L: No por recomendación 

que tenía, en ese caso Rojas Pinilla era Ministro de Guerra, entonces cuando llego yo estaba 

allí y fui allá y el me dio la tarjeta. 

Um elemento importante evidenciado na narrativa de Leonardo e a configuração do 

trabalho formal e informal através de relações tecidas nas ruas do centro da cidade. Ele conta 

como grandes empresas tabacarias, de refrigerantes e doces constroem grupos de 

trabalhadores informais os quais não estão associados com eles segundo alguma relação 

comercial (como os distribuidores autorizados), embora realizem encontros de vendedores 

informais de rua, onde se estabelecem metas de vendas, presentes para os “bons vendedores” 

como caixas para vendas, uniformes ou eletrodomésticos.  

Este grupo de trabalhadores que estão com Leonardo na tabacaria especificamente 

configura-se como uma rede no sentido do Montero & Gonçalves (2006) porque todos os 

participantes podem intervir, não supõe sistemas hierárquicos, flexíveis para cumprir e 

                                                           
23 Diploma de formatura. 
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adaptarem-se as mudanças do contexto e suas demandas, e as atividades realizadas são 

conhecidas e explicitas para todos os participantes. Embora a relação com as empresas, como 

a tabacaria, permite reconhecer os fios invisíveis entre o mercado de trabalho formal e 

informal, no qual um sustenta o outro, gerando mais lucro para as empresas formais porque 

comercializam os produtos que fabricam em economias pequenas, onde o acesso só pode 

estabelecer-se com estes vendedores do varejo, no entanto, sem alguma responsabilidade 

trabalhista por eles. 

P: ¿Y usted como entro al grupo? 
L: Pues yo ya llevo más de 13 años de estar aquí, y lo que pasa es que el año pasado 
C.Tabacos yo el 12 de noviembre cumplí años y me lo festejaron allá. 
P: ¿Entonces usted se considera un trabajador de C.Tabacos? 
L: Si lo puedo decir porque C.Tabacos me tiene pendiente. 
P: ¿y por qué lo tienen pendiente? 
L: Porque los uniformes nos lo regalan ellos, por los obsequios, nos regalan esto y 
semanalmente nos hace la visita… Por eso se lo agradecemos a C.Tabacos, las 
confiterías no nos venden esto, sólo C.Tabacos. 
 

Projetos 

 

A transição narrada pelo Leonardo evidenciou um projeto ligado à família. Ele queria 

não apenas ter estabilidade econômica, mas também outorgar à sua família uma moradia, 

assim, uma das conquistas que alcançou trabalhando com as duas mulheres foi adquirir uma 

casa. Leonardo acredita que a marinha oferecerá estabilidade econômica em longo prazo, o 

que possibilita a aquisição de uma casa, porém, através da relação com as duas mulheres 

obtém o resultado que estava aguardando com a marinha. Como Leonardo menciona: “Ahí 

termine porque las dos muchacha llegaron y me pusieron a piratear24 pero me regalaron mi 

casa, pa’ darle a los hijos.” Desse modo, ao cumprir o projeto, dedica-se a atividade de 

comercializar mercadorias e mobilizar-se por diferentes regiões do país, que é o que 

realmente configura seus planos de ação dia a dia e com o qual se identifica como trabalhador. 

Outro elemento que aparece na narrativa são os planos de ação que construiu para 

realizar a atual atividade, no sentido de projeto de ação (Ribeiro, 2012), que seria a dimensão 

                                                           
24 Realizar atividades ilegais de contrabando de mercadorias. 
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operativa do projeto de vida, a qual por sua vez seria “a possibilidade atual de realização de 

planos de ação, pois, ao não visar um estado final, sintoniza com a temporalidade atual e 

viabiliza às pessoas um princípio norteador para o seu caminho, não algo pré-determinado a 

ser alcançado pela elaboração e realização de um plano de ação” (p.138). Avaliando as 

condições de saúde, a segurança para viajar e a relação entre o ganho e o desgaste físico que 

tinha com o comercio de mercadorias, viajando por varias regiões do país, decidiu mudar as 

formas como realiza a atividade de comércio, bem como o tipo de mercadoria que vende, 

pensando nas formas para continuar vivendo com seus próprios recursos.  

L.: …en esa época estaba yo joven y uno iba a cualquier parte e iba con la maleta y se 
metía y nadie se metía con uno. Ahora estoy viejo y le quitan las maletas, ya estoy 
viejo ya no hay tiempo. 
P: Y cuénteme cómo llego a vender dulces. 
L.: Ya los años, yo llevo diez años acá, ya se puso mal la venta y por ejemplo yo que 
estoy viejo ya no puedo ir a Popayán porque allá la gente me coge la maleta y me 
quita las cosas. 
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4.4. Amélia  

 

 

Amélia nasceu em Charco, cidade do departamento de Nariño, e fez estudos até o 

primeiro grau em Charco onde morava com seus avôs. Aos doze anos viajou para Cali com 

uma amiga para continuar estudando e buscar algum progresso nessa cidade. Em Cali, 

começou a trabalhar como empregada doméstica, morando na casa onde fazia os serviços. Ali 

realizava a faxina da casa, cozinhava e cuidava das crianças da família. Aos dezenove anos 

ficou gravida de sua primeira filha e decidiu abandonar o trabalho para cuidar dela. 

Assim, decidiu trabalhar vendendo frutas, devido a uma indicação de um amigo. 

Começou sendo vendedora ambulante, caminhando com as frutas pelas ruas do centro e da 

região sul da cidade; logo decidiu fixar-se numa rua, procurando o lugar apropriado para 

vender, assim estabeleceu-se no lugar onde foi feita a entrevista, onde está há 23 anos 

vendendo as frutas que estejam em temporada. Este período foi permeado por outras 

atividades de trabalho devido a situações econômicas difíceis, descritos à continuação: 

1. Tempo depois de instalar-se numa rua do centro, Amélia resolveu arranjar um 

emprego para acrescentar seus ingressos econômicos e sustentar sua família (já tinha dois 

filhos). Então, arrumou um emprego como cozinheira num restaurante de comidas típicas de 

Cali no qual esteve durante quatro anos (nos primeiros dois em tempo integral e logo depois 

Imagem 6 Lugar de trabalho da Amélia Vende frutas típicas da Colômbia: ela senta-se num muro ao lado de sua 
vasilha metálica, na qual expõe as frutas do dia, junto também tem um carrinho (de supermercado) no qual vende 
balas, chicletes, agua e refrigerante; faz algum tempo começou na atividade de orelhão humano. 
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fazendo bicos); foi nesta época que a casa dela (tinha 30 anos) pegou fogo, deixando ela e 

seus quatro filhos na rua.  

2. Depois de se recuperar do desastre e reconstruir um espaço onde morar, Amélia 

decidiu voltar para a cidade natal, Charco, onde lhe ofereceram sociedade num minimercado 

de frutas e verduras; o negocio, porém, não deu certo; nessa situação Amélia teve que arrumar 

bicos no lugar, assim, trabalhava em outro mercado numa jornada e na outra fazia pão e 

biscoitos para vender na cidade. Depois de quatro anos em Charco, ela decidiu voltar a Cali 

porque sua filha mais nova havia ficado gravida e ali não recebiam nenhuma cobertura de 

saúde publica. 

De regresso, Amélia retomou a venda de frutas no mesmo lugar onde havia trabalhado 

antes e desde então esta tem sido sua única atividade de trabalho, agregando-lhe produtos e 

serviços; atualmente, sua filha mais nova trabalha com ela vendendo num carrinho (como de 

mercado) doces, balas, cigarros e bebidas, e Amélia incluiu há três meses o serviço de orelhão 

humano. 

 

Transições 

 

A trajetória de trabalho da Amélia apresenta duas transições em seus mais de trinta 

anos de atividades laborais; a primeira é no momento que se afasta do trabalho doméstico, 

pelas condições para ela precárias e pela impossibilidade de cuidar a sua filha. Nesse 

momento, começam a se articular as redes que lhe permitem arranjar um novo trabalho como 

vendedora de frutas na rua. Esta transição é marcada por certa previsibilidade. Nos termos de 

Grossetti (2006, p.9) “o tempo pode ser esperado, mas as questões não estão definidas desde o 

início. Este é o caso em fases de transição convencionais no curso da vida como a entrada na 

vida adulta, aposentadoria, etc.” Ao ficar grávida, possivelmente não poderia estar com a 

criança morando com ela no local de trabalho, e estando longe não ia ficar tranquila. como 

aponta: 
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P: ¿Y de cuanto usted comenzó a hacer eso de dejarla sola? 

A: Desde que tenía 6 meses de nacida, porque en ese tiempo era muy difícil 
conseguir trabajo al día, me tocaba muy duro… 

P: ¿Peor entonces usted se salió por su hija? 

A: Claro porque imagínese me tocaba dejarla sola durante 15 días, ya mi 
hija me necesitaba y yo la veía cada 15 días. 

 

A segunda transição acontece quando a casa da Amélia pega fogo. Esta situação é 

descrita por ela como um acontecimento extremamente duro, pois estava no momento no qual 

trabalhava no restaurante e vendia frutas, sem conseguir sustentar a economia familiar, além 

disso, moravam numa zona periférica da cidade, na qual as condições eram perigosas para ela 

e seus filhos. Aqui é possível reconhecer o elemento de imprevisibilidade (Grossetti, 2006) 

num momento especifico da vida, e que na trajetória da Amélia geram uma ruptura no sentido 

em que a partir desse momento encontra-se desprotegida e deve arranjar as mais diversas 

formas para sobreviver com seus filhos, implicando que se mobilize para outros lugares na 

procura de um trabalho que gere a renda que precisa. 

Cuando se me quemo la casa deje de venir un tiempo, yo quede re mal, fue muy duro, 

sin una olla donde hervir un agua, la verdad casi me enloquezco,  yo no hacía sino 

llorar, la vida me ayuda y pues Dios es muy grande y el apoyo de la gente de aquí fue 

muy bueno. 

 

Projetos 

 

Além dos momentos de transição que Amélia apresenta na sua narrativa, existe outro 

elemento que configura a maior parte das entrevistas com ela; os planos de ação, a articulação 

na narrativa do passado, presente e futuro, analisando o que tinha planejado e o que 

efetivamente foi feito, são assuntos que foram abordados com recorrência. De fato é por isso 

que o nome desta trajetória é “procurando o sonho”, pois para ela existe desde que chegou na 

cidade um projeto que não foi realizado plenamente. “Um projeto pode organizar e estruturar 
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a vida, mas também pode trazer frustrações, pois ele deve ser concretizado, o que, em última 

instância, é sempre assumir um risco e apostar na dúvida, que são inerentes à vida” (Ribeiro, 

2004, p.92). 

Na perspectiva de que os projetos atingem dois objetivos como produto (planos de 

ação) e como processo (construções identitárias) (Ribeiro, 2014), para Amélia o objetivo dos 

planos de ação são percebidos durante sua mudança para Cali, considerando a cidade como 

um espaço de migração no qual poderia se inserir no mercado de trabalho formal e onde 

também poderia se desenvolver no nível académico e econômico, embora, reflexionando 

sobre o passado e o presente, e as condições socioeconômicas, configurando uma lógica de 

“procurar dia a dia o sustento familiar limita os horizontes a longo prazo, ‘naturalizando’ o 

cotidiano desenvolvimento da vida. O desafio planteia-se na resolução diária do sustento 

familiar” (Graffigna, 2005, p.8): 

P: ¿Porque es difícil? 

P4.: Si, es muy difícil, por cuestión del empleo, siempre uno se viene buscando otra 
oportunidad, los sueños, yo soñaba mucho en la ciudad. 

P: ¿Que soñaba usted en la ciudad? 

P4.: Soñaba así, pues, soñaba una vida muy diferente a la que me toco, cuando a uno 
le toca vivir, ya le toca conseguir dinero, la responsabilidad, ya le toca a uno agachar 
la cabeza demasiado, porque es muy difícil y es más difícil levantar a los muchachos 
en la ciudad que en el campo. 

 

Nos projetos (e consequentemente nos planos de ação e nas construções identitarias) 

da Amélia é possível reconhecer o diálogo entre os desejos, “sonhos”, narrativas com o Real, 

os discurso e possibilidades sociais efetivas, considerando através da reflexão espaço-

temporal, os resultados positivos, negativos e os que ainda estão por ser realizados; assim, 

para pessoas como Amélia, as atividades desenvolvidas na vida no trabalho não estão sem 

sentido, nem pelas causalidades obrigatórias. Elas constroem-se pelos projetos ao longo prazo 

que propôs.  

P: Usted me contaba que ese era su sueño. 

A: Sí, yo creo que lo puedo alcanzar, pues la lucha fue criar a mis hijos, porque 
cuando uno tiene hijos se olvida de uno mismo, pero ya mis hijos esta grandes el 
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menor ya tiene 18, así que ahora me toca pensar en mí, si Dios quiere ahora en enero 
me pongo a estudiar. 

P: Que bueno y donde piensa estudiar 

A: Pues cerca de la casa, pero si el dinero me alcanza me gustaría estudiar aquí en 
C., sino por la casa, pero si el dinero me alcanza para la mensualidad de aquí, porque 
salgo de estudiar y sigo trabajando, estudiaría en la mañana y trabajaría en la tarde, 
porque no quiero quedar con el sueño de ser bachiller.  

 

Igualmente, diante do projeto como processo, considera-se que é através das 

configurações das definições de ser trabalhadora e, ainda mais importante, do que é ser mãe, 

que ela explica suas escolhas e seus planos, “porque quando a gente tem filhos se esquece da 

gente”25. Outro elemento é a formação: o projeto está diretamente relacionado com a ideia de 

continuar os estudos e realizar o ensino meio completo. “poder decidir yo voy a trabajar 4 o 5 

días a la semana y el día sábado dedicarme a estudiar, pues porque uno tienen muchas cosas 

en la cabeza y yo sé que soy una persona inteligente… no quiero quedar con el sueño de ser 

bachiller”. 

A mí me gustaría hacer un curso de panadería y pastelería, vea porque mi sueño más 
adelante, cuando mi dios me regale la universidad de mis hijos, hay que buscar los 
sueños y pedirle a Dios…yo quisiera como montar mi propio negocio como una 
panadería, un negocio diferente. 

 

Redes 

 

As redes como formas de acesso ao mundo do trabalho, em especial para alguns ramos 

do mercado de trabalho, como o trabalho doméstico, por exemplo, resultam evidentes com a 

Amélia Essas redes estão configuradas pela família mais próxima ou amigos (Lautier e 

Marques,1994; Lautier, 1993) que são quem dá a informação sobre lugares, estratégias, 

salários e possibilidades dentro de campo especifico no qual trabalham; Amélia, através das 

relações de vizinhança e amizade, tem facilitado o acesso aos postos de trabalho: por 

                                                           
25 Versão original: Porque cuando uno tiene hijos se olvida de uno mismo. 
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exemplo, quando foi morar em Cali: “yo me vine con una amiga, me vine, ella ya estaba 

acá...” ou quando decidiu voltar para Charco: “y ya una conocida me planteo un negocio 

haya, entonces yo dije, no pues me suena”. 

 

Sentidos do Trabalho 

 

O trabalho para Amélia é reconhecido como fonte de uma dualidade, na qual o fato de 

trabalhar é prazeroso ou emancipador e também é sofrimento ou robotização (Dejours, 1999; 

Ribeiro, 2010; 2012). A primeira forma considera o trabalho como gerador de vida, pois é a 

“realização de uma obra que seja expressão da vida humana e traga reconhecimento e 

permanência, ou seja, inscrição social e possibilidade de construção de uma história” (Ribeiro, 

2010, p.3); assim é percebido na Amélia quando relaciona suas atividades de trabalho como o 

espaço onde expõe o fato de ser mulher, assim como apresenta articulação das mulheres entre 

o trabalho reprodutivo e produtivo como eixos fundamentais e indissolúvel entrecruzados da 

identidade: “Imagínese soy una mama soy madre soltera. Si no trabajo no se come…Trabajar 

es la vida de uno, porque usted sin trabajo no es nadie …yo creo que el trabajo es parte de 

uno”. 

A segunda forma, de viver o trabalho como o “esforço rotineiro e repetitivo, sem 

reconhecimento, nem permanência, mera realização de uma atividade que não deixa vestígios, 

nem produto final, não faz história, que aproxima o homem do animal e reduz a subjetividade 

humana à sua dimensão real mínima (a dimensão fisiológica)” (Ribeiro, 2010, p.3),, apresenta 

na narrativa de Amélia o trabalho como fonte de doenças, mal-estar. Nesse sentido o fato de 

trabalhar expõe ela como uma lógica perversa de exploração. Deste modo, os trabalhos como 

doméstica e cozinheira se apresentam em condições de emprego precário, sem proteção social 

(previdência social e aposentadoria) nem férias regulamentais, além de deteriorar sua saúde: 

“ese trabajo casi me mata y entonces cuando ya me vieron enferma, que no daba me dijeron 

aquí ya no la podemos tener” 
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La mayoría de gente solo importa que tú les produzcas, olvídese de que piensen en ti, 

y tampoco le van a dar a uno diez minutos de descanso, antes a uno le toca a uno 

comerse la comidita por ahí paradita. 
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4.5. Rosangela 

 

 

Rosangela narra que seu primeiro emprego foi como atendente numa imobiliária 

quando saiu do ensino médio (cerca dos 16 - 17 anos) e que aí permaneceu por nove anos até 

que uma reestruturação da empresa para um programa de habitação social  “renovou” todos os 

empregados. Durante este tempo, qualificou-se em curso técnico de contabilidade e finanças, 

e teve dois empregos como contadora: (1) numa empresa de aves e (2) numa empresa de 

confecção.  

Nesse momento, Rosangela tinha 32 anos e na última empresa acontece um corte de 

pessoal, o que a faz viajar para Venezuela com ajuda de uma amiga que morava em Caracas, 

para lá procurar possibilidades de trabalho e poupar dinheiro para adquirir uma casa. Durante 

sua moradia lá trabalhou como contadora em dois lugares26: (1) Numa consultora de finanças, 

de onde se demitiu porque havia engravidado. (2)E num Banco, nesse lugar Rosangela narra 

que foi o momento para começar poupar dinheiro, porque além de ganhar bem, começou a 

comercializar roupas no trabalho e em outros escritórios do prédio. Depois de 14 anos 

trabalhando em Caracas, havia poupado o que precisava, constituído uma família (esposo 

colombiano e filho) mas a situação no Banco estava difícil porque havia começado uma crise 

econômica no país pela qual decidiu voltar para Colômbia e concretizar seu projeto.  

Ao voltar à Colômbia, Rosangela, 48 anos, passou quase seis meses procurando 

emprego, mas, sem resultados positivos; assim, só conseguiu comercializar roupas de 

escritório (como fazia em Caracas) em diversos escritórios do centro de Cali, onde tinha 

amigos e familiares; tempos depois, contudo, começaram a proibir a comercialização de 

mercadorias nos prédios, por isso Rosangela devia ficar numa praça próxima com as roupas e 

aguardar que os trabalhadores viessem. Esta situação na verdade foi boa, porque não só os 

trabalhadores dos escritórios compravam, como também os transeuntes. Consciente dessa 

inesperada vantagem passa a se colocar na praça todos os dias para vender, logo depois, deixa 

as roupas de escritório pelos cachecóis que é a mercadoria que comercializa no momento da 

entrevista. 
                                                           
26 Demorou 6 meses para que P5. conseguisse o primeiro emprego. 
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Transições 

 

 

Na trajetória de cerca de 50 anos de trabalho, se identifica um movimento de transição 

entre o mercado de trabalho formal para o informal, segundo a participante a saída do 

mercado de trabalho não implica abandono ao ato de trabalhar; de fato, situações como esta se 

somam às explicações sobre a origem do trabalho informal, porque inclui a quantidade de 

trabalho, que ainda que em excesso é necessária para sobrevivência. Por outro lado, esta 

mudança é importante porque embora ela vendesse paralelamente ao emprego formal, essa 

não era a fonte principal de renda (mas aquela que à princípio proporcionaria a realização do 

sonho da casa própria). Para Rosangela esse momento é importante, porque revela que 

atingira a faixa etária na qual começa a “morte laboral” na sociedade colombiana que 

implicitamente começa a partir dos 35/40 anos. 

Y después me lo decían francamente, vea señora no, es por su edad. Cuando yo lleve 
una hoja de vida me dijeron ‘no señora nosotros no podemos pagarle todo eso’ y yo le 
dije no yo no estoy pidiendo todo eso, páguenme el mínimo, o sea que a las personas 
le pagaban menos del mínimo y en muchas empresas me decían que necesitaban gente 
joven. 
 
P: ¿Y tampoco consiguió trabajo?  
R: Y a donde, si dure 6 meses pasando hojas de vida y en ninguna parte ya por la 
edad no le dan trabajo… cuando empezaron a sacar gente de allá yo me vine para 
acá otra vez a trabajar, pero ya no en la empresas, porque yo antes conseguía trabajo 
rapidito, pero resulta que no conseguí trabajo. 
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Projetos 

 

O projeto principal para Rosangela é adquirir a casa própria por isso viaja para 

Venezuela, como pensa Ribeiro (2012) um projeto de estado, no qual os planos de ação que 

antecipam um estado final; porque existe certa previsibilidade do que pode acontecer, esta 

realidade do projeto é percebida no momento que ela está inserida no mercado de trabalho 

formal a partir do emprego pleno, e com isso procura e constrói um estado final, um sonho 

para cumprir, que foi a casa própria, assim traça sua vida através de uma meta que cumprirá 

de qualquer forma. 

Como a los 6 meses conseguí trabajo en el banco, me pagaban bien y vi la posibilidad 
de poder mandar dinero para acá y fuera de mi trabajo yo vendía mercancía en el 
banco, vendía chaquetas de cuero, bolsos, suéteres … me iba bien y con eso fue que 
hice mi casa y cuando ya tenía mi casa yo me vine.  
 
P: ¿Cómo surgió la idea o iniciativa de vender cosas ahí en la empresa? 
R: Porque yo quería hacer mi casa rápido, entonces necesitaba otra entrada. 

 

Redes 

 

Rosangela narra como através das relações de parentesco e de amizade tem 

conseguido movimentar seu percurso, através de informações e contatos tem estabelecido 

estratégias para alcançar seus objetivos; em sua trajetória, as oportunidades de trabalho foram 

por indicação (direta ou intermediada por informação de um terceiro) facilitando a busca por 

trabalho. As amizades do trabalho e a família possibilitaram ainda acesso e condições aos 

diferentes trabalhos; a primeira logrou à Rosangela manter-se no mesmo ramo de atividades, a 

comercialização: 

  

Porque yo vendo y estoy rodeada de compañeros que también venden y todos nos 
ayudamos, yo siempre hago amistades donde llego yo soy una persona muy amplia y 
confiada, porque llegan pasa me compran una o tres veces y me dicen hay es que no 
tengo plata y yo les digo llévela y después me paga y me pagan. 
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E a segunda, possibilitou o contato para iniciar a comercialização na rua. 

 

P: ¿Y cómo hizo usted un día cogió la ropa y empezó a vender? 
R: Porque mis hermanas trabajaban  en el CAM, la otra en la gobernación y mis 
sobrinas yo tengo mucha familia , imagínese tengo 39 sobrinos, así que por medio de 
la familia me ubicaban… y ¿por qué me hice acá?, porque mi sobrina me dijo que 
como ya no podía entrar allá  porque no podía entrar ningún vendedor; como yo 
vendía chalinas y blusas, mi sobrina me dijo “tía nos encontramos acá en una 
banquita de estas”, eso fue como a medio día, entonces yo la espere y saque las 
chalinas y empezó la gente a comprarme y ese día vendí como 15 chalinas, me fue 
muy bien, y fue en octubre del año pasado.  

 

Sentidos do trabalho 

 

O trabalho para Rosangela é considerado como sustento não só econômico, mas 

também psicológico, o trabalho lhe permite acessar as “redes”, como um lugar social, além 

disso, para ela é importante pela ocupação em si, pois durante seu percurso nos trabalhos 

formais, sempre foram empregos plenos no sentido de Castel (2009). Os sentidos estão 

ligados com os fundamentais do emprego, estabelecendo a partir de ali sua leitura do mundo 

do trabalho, e de sua própria atividade. 

P: ¿Pero usted encuentra alguna cosa positiva? 
R: Pues en la calle de que no ve voy a estar enferma en mi casa ahí esperando que mi 
hijo me lleve un bocado de comida y algo y con necesidades y que por ejemplo yo no 
soy de las que les guste estar encerrada en la casa yo he trabajado toda mi vida, yo 
hago mi oficio y me vengo para acá y también he conseguido muchas amistades por 
acá, ya me conocen. 

 

Finalmente, evidencia-se na trajetória de Rosangela uma influência forte dos vínculos 

familiares como um norteador de seu percurso, além de estabelecer dentro da lógica estável 

do trabalho formal, projetos marcados pelas possibilidades laborais e pela qualificação; o qual 

permite considerar que a trajetória de trabalho dela encontra-se mais próxima das realidades 

do trabalho formal na modalidade de emprego, do que das realidades mais heterogêneas e 

instáveis do trabalho informal. 
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4.6. Lina 

 

 

Lina iniciou sua atividade de trabalho quando concluiu o ensino médio27 e foi viajar 

com o pai de seus filhos quando experimentou diversas atividades, onde a maioria delas 

envolvia o cuidar ou o servir:  (1) Em Cucuta, Norte de Santander (espana?), ela morava num 

motel junto com prostitutas, e ali cuidava os filhos delas e cozinhava para os freqüentadores 

do lugar, também vendia algumas mercadorias nos ônibus da cidade, mas logo saiu dali para 

morar junto com seus dois filhos numa creche onde trabalhava na limpeza. (2) Em 

Bucaramanga, Santander, trabalhou como atendente numa loja. (3) Em Cali, quando retornou, 

trabalhou como doméstica e morava nas casas onde fazia o serviço, depois conseguiu comprar 

sua casa própria, com o qual só trabalhava fazendo o serviço de lavar e passar roupas.  

Desde os 22 anos até os 35 anos Lina esteve empregada em duas empresas de 

decoração, em ambas começou como vendedora e ascendeu ao cargo de supervisora de 

vendas e administradora, na primeira por cinco anos e na segunda por sete. Aos 35 anos a 

última empresa fechou e Lina não encontrou um novo emprego, pela qual decidiu com ajuda 

de um irmão a vender bijuteria na rua; com o tempo foi melhorando a mercadoria e ampliando 

o serviço, atualmente, comercializa peças de prata e faz consertos, também personaliza estas 

com nomes ou frases em parceria com uma amiga próxima que possui uma maquina de gravar 

e realiza o serviço. 

 

 

Transições  

 

 

Consideram-se três transições na vida da Lina, todas emocionalmente importantes pela 

relação com determinados momentos de sua vida ou pelas possibilidades das novas 
                                                           
27 Embora posteriormente fizesse cursos técnicos de sistemas. 
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realidades. A primeira é quando devido à situação28 com o pai de seus filhos, ela começou a 

trabalhar cuidando dos filhos das prostitutas porque precisava sustentar seus dois filhos. Isto 

causou um constrangimento porque saiu muito jovem de casa e era sua primeira experiência 

na vida, vivendo assim durante algum tempo até que com a ajuda de uma das prostitutas 

encontrou trabalho como faxineira numa creche, o que tranquilizou muito a Lina porque ali 

podia morar, trabalhar e educar seus filhos. 

Me acuerdo que me llevo a vivir a un motel en el centro de Cúcuta, ahí alquilaban 
piezas para fufurufas29, entonces mi primer trabajo fue cuidarle los hijos a las 
fufurufas, ese fue mi primer trabajo, sin embargo, él era profesor pero hacia cosas 
para que yo vendiera y yo iba a venderlas en los buses embarazada porque tenía que 
pagar el motel, yo era tan ingenua que no sabía que todas ellas eran fufurufas, … eso 
me sirvió para madurar30  

 

A segunda transição é quando consegue pela primeira vez um emprego, que lhe 

permite conhecer outras realidades de trabalho, começa a receber pagamentos mensais e 

direitos trabalhistas que lhe possibilitaram construir sua casa e oferecer educação para os 

filhos. Esta transição gera uma mudança nas condições de vida oferecendo estabilidade e 

dignidade. A terceira transição é causada pelas condições estruturais do mercado de trabalho 

colombiano, pois quando ela saiu da última empresa de decoração tinha 35 anos, com essa 

idade é difícil obter um novo emprego, pois existe uma “prioridade” por pessoas mais novas. 

Assim as procuras de emprego de Lina foram sem sucesso, o que a levou com ajuda de um 

irmão a começar a trabalhar na rua vendendo bijuteria, experimentando as condições próprias 

do comercio informal nas ruas (perseguição da policia e disputas por espaço entre os 

trabalhadores). 

P: ¿Cómo llego aquí? Usted me decía que la echaban de varios lugares.  
L: Si de todas partes me echaban y era horrible doloroso porque, yo andaba así como 
usted bien bonita…cuando veía a una persona conocida para mí era como si quisiera 
que la tierra me tragara yo me escondía , para mí era humillante. 
 
P: ¿Porque se sentía así? 
L: Porque siempre me había sentido como un pavo real, la supervisora, la que tiene 
las llaves de la caja, la que manda, entonces me veían ahí como vendedora 

                                                           
28 O pai dos filhos da P6. tinha outra família, por isso não viviam junto e o apoio financeiramente mínimo. 
29 Sinônimo de prostituta. 
30 Expressão para mencionar que a pessoa cresceu. 
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ambulante, entonces me miraban como con pesar, me decían usted que hace aquí así 
esta de mal…  

 

Redes 

 

Suas amizades na vizinhança e no trabalho teceram redes importantes no percurso da 

Lina que através deles encontrou diversas oportunidades de trabalho, assim, todas as 

atividades que exerceu foram através dessas redes, acessando as informações pelos contatos e 

indicações, desde os primeiros aqueles que estavam ligados ao cuidado ou serviço e depois 

aos empregos, como ela menciona reiterativamente nas entrevistas: “Pero porque me 

recomendó la profesora de la guardería donde iban mis hijos... Una vez llorando le dije a una 

vecina y ella me trajo por acá donde habían un poco de almacenes…” 

P: ¿Cómo consiguió ese trabajo? 

L: Por una amiga, vivíamos en la misma pieza, ella vivía en una pieza con un niño y 
yo vivía con mis dos niños, allí casi todas éramos madres solteras, … yo le dije 
“llévame una hoja de vida y ella me la llevo, me llamaron. 

 

Projetos 

 

Os projetos da Lina estão vinculados inicialmente à sobrevivência, no sentido de 

procurar prover aos filhos uma estabilidade como uma casa própria e educação, os planos de 

ação, são Projetos de Estado (Ribeiro, 2012), no qual ela esperava dentro do mercado formal, 

alcançar tais coisas e posteriormente uma aposentadoria; ainda que tenha saído do mercado de 

trabalho formal por não conseguir nova colocação, passa a vender bijuterias na rua a fim de 

alcançar todos seus objetivos.  

P: durante esos trabajos que tuvo en empresas más formales, usted compro casa, 
siguió viviendo ahí mismo  
L: Yo compre mi casa cuando lava y planchaba, compre un lote, eso hace como 30 
años, al frente quedaba un basurero, era una casa, no un rancho, yo le pedía a Dios 
todos los días de que quería una casa… 
P: Pero usted ya había cuidado niños, estaba como más ligada con eso 
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L: si, por lo menos ya sabía hacer oficio, pero uno llega donde unas viejas que yo no 
sabía planchar, me decían esto está mal planchado, bueno no importa venga y la 
volvemos a planchar  era duro pero para mí era una bendición de Dios, porque tenía 
algo que llevarle a mis hijos  que eran lo principal  

 

Além de isso, chama à atenção na Lina como os projetos de vida estão orientados na 

construção da identidade, na qual, ela é uma mulher forte com capacidade produtiva e que se 

conscientiza de sua força como trabalhadora, embasando suas escolhas e projetando um 

futuro; porque sabe que o negocio que tem atualmente sustenta suas necessidades, mas, que 

chegará um momento no qual a locomoção até o centro não será fácil, não poderá locomover, 

assim faz um dialogo entre as condições atuais com as do futuro, considerando as condições 

sociais e contextuais do centro. 

P: Como le gustaría vivir después, seguir trabajando acá, cuáles son sus proyectos 
L: No quiero seguir acá, quiero tener algo en mi propia casa, a mí me encantan los 
negocios porque es platica diaria, me encanta atender la gente, aspiro a tener un 
local, con revistas, con esto tener de todo 
P: Como una miscelánea 
L: Si, como vender lociones, esto me encanta, como vender de revistas, catálogos, 
realmente no sé, no lo tengo bien claro, pero lo que si se, es que tener algo en que 
ocuparse, porque sin hacer nada no soy capaz de quedarme  

 

Sentidos do trabalho 

 

O trabalho para Lina é concebido de acordo com as condições nas quais trabalha, 

assim, no primeiro momento estava fazendo trabalhos de cuidado, então estava associado à 

sobrevivência, considerando o trabalho como milagre, que surge a partir da construção de 

relações solidarias: 

 
P: Cuando empezó en su primer trabajo como lo consiguió, el de lavar por días 
L: Yo tenía los niños en una guardería y la profesora de la guardería me recomendó 
con una señora, yo iba los lunes, miércoles y viernes, pero eso no me alcanzaba para 
pagar arrendo y comer, la señora era excelente me ayudaba me daba comida para 
llevar como yo era pobre a mí no me importaba yo multiplicaba mi plata, ahora ya no 
soy pobre, considero que estoy bien. 
P: Para usted que significa trabajar 
L: Trabajar es como hacer algo y que en eso usted reciba un dinero y hay que 
trabajar para poder subsistir, para poder avanzar, es hacer una labor, realizar una 
función. 
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No segundo momento, a dignidade do trabalho se vinculava pela regulamentação e 

formalização da atividade, seu valor estava no status que tinha através do emprego, 

socialmente superior, por isso inicialmente quando começa a trabalhar no centro se sente 

humilhada e diminuída. 

P: como llego aquí, usted empezó a caminar, usted me decía que la echaban 
de varios lugares  
L: si de todas partes me echaban y era horrible doloroso porque, yo andaba 
así como usted bien bonita con medias veladas, con bolso bien estirada más 
joven era bien pinchada , cuando veía a una persona conocida para mí era 
como si quisiera que la tierra me tragara yo me escondía , para mí era 
humillante. 
mi única adición es trabajar. 
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4.7. Laura 

 

 

A primeira atividade de trabalho que realizou Laura foi com sua mãe recém-separada 

se seu pai quando foram morar em Tumaco, Nariño porque deviam procurar recursos. Junto 

com a irmã deixa de estudar para ajudar economicamente, assim trabalhou um tempo em 

empresas de confecção. Ao voltar para Cali, Laura retomou seus estudos, sem deixar de 

trabalhar com sua mãe depois das aulas como vendedora ambulante de doces e cigarros numa 

caixa de madeira. Posteriormente, um amigo delas vendeu um ponto no centro e tornou-se 

“independente” de sua mãe. 

Quando conclui o ensino médio Laura (cerca dos 17-18 anos) foi para Pasto, Nariño e 

arranjou um emprego como secretaria na Secretaria de Educação de Pasto, fez cursos técnicos 

de mecanografia e comercio, porém, com aproximadamente 23 anos voltou para Cali porque 

sentia falta de sua mãe e voltou a trabalhar com ela. Ao voltar, continuou trabalhando com sua 

mãe no posto que havia deixado, logo conseguiram comprar o lugar onde estão atualmente, 

uma banca que anteriormente estava ligada a uma empresa de balas, por isso nesse lugar só é 

permitido vender doces típicos, balas, e até cigarros, porque a licença define produtos 

específicos. Atualmente, Laura se sustenta pelo aluguel de quartos em sua casa (herdada pela 

mãe) e obtém um dinheiro a mais com a venda na banca, pois comenta que há 10 anos o 

comercio vem caindo significativamente para todos do setor, o que as levará em breve a 

migrar para outra atividade como fonte de ganhos, por isso já diminuiu as quantidades dos 

produtos que compra para vender. 

 

Transições 

 

A única transição na vida de trabalho de Laura é o momento em que tinha um 

emprego pleno e estatal e o abandona para voltar trabalhar e morar com sua mãe, é evidente 
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na narrativa que se arrepende de não ter ficado, pois sua realidade seria outra; assim a história 

de Laura esta marcada pela continuidade do trabalho informal legado e ensinado pela mãe, 

junto com ela construíram um pequeno posto na rua, o qual lhes sustenta a vida e permitiu 

adquirir uma casa, onde alugam quarto (para completar a economia familiar); estas condições 

têm possibilitado uma linearidade no caminho de trabalho da Laura.  

Porque mira que ahora si me arrepiento yo, porque estuve trabajando en la Secretaria 
de Educación en Pasto, si hubiera seguido ahí, pues con tanto tiempo trabajando con 
el estado, hubiera tenido la oportunidad de estar jubilada… porque hubiera tenido la 
oportunidad de estudiar en una universidad y aspirar a un puesto mejor y haber 
ascendido. 

 

Sentidos do trabalho 

 

O sentido do trabalho para Laura se relaciona com o ato de trabalhar em si e sendo 

este uma expressão de sua liberdade dotado de importante grau de empreendedorismo e 

autogestão, assim o trabalho informal não significa estar fora das regulamentações estatais, e 

sim um ato de empregabilidade (Machado da Silva, 2002; Tiriba, 2003). Também, possibilita 

uma definição dela mesma, associado com a construção identitaria no trabalho, junto com um 

discurso empresarial impregnado do significado de que é trabalhar. Por outro lado, apresenta-

se também um valor agregado ao trabalho como privilegio do qual poucos tem acesso, assim, 

algo se valorizar e realizar enquanto hajam forças.  

Porque este es tu trabajo y tienes que valorarlo, dar gracias que tú tienes ese trabajo 
otros no lo tienen… la cuestión es trabajar porque hay mucho desempleo entonces la 
gente está buscando como ganarse su dinero y eso está bien, yo digo prefiero trabajar 
en esto que irme por ahí a hacerle daño a alguien. 
P: Para usted que significa trabajar aquí en la calle 
L: Para mi trabajar en la calle es lo mejor, yo le decía a una persona si algún día me 
tengo que ir de aquí, yo sigo trabajando en la calle, me pongo a vender tinto, porque 
es que yo me crie en la calle y para mi es difícil irme a la casa…soy muy hiperactiva. 
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Redes  

 

As redes da Laura estão relacionadas diretamente com seu grupo familiar e cujos 

contatos podem proporcionar o ingresso ao trabalho, ou como apoio econômico, é uma rede 

débil no sentido que fora dos vínculos familiares, pouco se relaciona com outras redes como 

de vizinhança, ou trabalhos, o que limita também suas possibilidades de outras informações e 

outras realidades que pudessem gerar reflexões sobre suas escolhas. 

[¿Quién les indico para venir a vender acá?] Mi tía que ella tenía su negocio acá, ella 
quedo viuda y mi madre se vino a ayudarla… Mi tía me presento a un señor que 
trabajaba allá en la secretaria de educación y él me dijo si quieres trabajar en la 
secretaria por allá hay la posibilidad y así empecé a trabajar. 

La cosa no fue que yo pensara, era que yo estaba con ella (mãe) y todo le tocaba a ella, 
pero con el tiempo alguien le dijo ‘ve te vendo esta vitrina que tengo este negocio acá, 
para que tu hija se independice’…entonces hubo un familiar que nos los presto y 
pudimos comprar esto en 20 mil pesos… 

 

Projetos 

 

A entrevista da Laura permitiu reconhecer como alguns projetos estão organizados não 

só pelos planos de ação, mas pelo reconhecimento do contexto e dos interesses e da 

construção da identidade, também, como estes se organizam como parte de um projeto 

coletivo familiar maior. As redes familiares fortes que Laura tinha foram organizando um 

projeto particular para ela, que tem configurado sua vida no trabalho; então em relação aos 

seus projetos estavam relacionados não com uma leitura dos contextos e da ponderação das 

possibilidades, e sim pelo afetivo-familiar que no final também gerou estabilidade e conforto. 
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4.8. Willi 
 

 

 

Willi começou suas atividades de trabalho aos 17 anos, quando decidiu viajar para o 

Equador vendendo mercadorias e artesanato. De povoado em povoado foi conseguindo se 

sustentar e viver dessa forma, o que esteve fazendo por quase um ano antes de voltar para sua 

casa. Ali terminou o ensino médio e ao mesmo tempo vendia doces nos ônibus, além de fazer 

artesanato e vendê-lo para apoiar economicamente a sua família. 

Aos 22 anos foi procurar melhores “oportunidades” em Cali: trabalhando em vários 

lugares por curtos períodos, fazendo bicos em: (1) Construção, (2) Carregador numa empresa 

de refrigerante, (3) Atendente numa hipermercado. Após dois anos vivendo em Cali, Willi 

conta que começou a trabalhar numa avícola como atendente e colaborador de carga e, além 

desse trabalho, para se sustentar começou a vender licor adulterado para os clientes onde 

trabalhava, até ser descoberto pela chefe e optar pelo “negócio do licor”.. 

Imagem 7 São os tênis que Willi vende numa rua do centro. 
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Depois de tentar empregar-se de novo no mesmo ramo, Willi decidiu “criar um posto 

de chinelo na rua”. Com ajuda econômica de sua mãe comprou os produtos e passou a gerar 

renda para se sustentar, porém não soube como administrar o dinheiro e gastou tudo, 

acabando com o posto. Logo retomou os bicos na construção e também pintando casas e 

lavando carros. Até que arranjou um emprego numa oficina de algodão, onde teve um 

problema pessoal com o dono, precisando fugir de Cali para não ser morto, assim que teve 

que voltar para Piendamo e dedicou-se a lavar carros. Como este último trabalho não rendia o 

suficiente, começou a vender drogas, até que teve problemas com os vizinhos que ameaçavam 

denunciá-lo à policia e tentou voltar para Cali. 

Em Cali de novo, Willi conhece a mãe de sua filha com a qual empreendeu um projeto 

de distribuição de camisas de futebol, no qual a família dela como tinha uma pequena 

empresa de produção camisas daria para ele distribuir para vendedores nas ruas e para ele 

próprio vender durante os jogos da cidade. Com o termino do namoro acabou o projeto, assim 

que arranjou com uns vendedores um trabalho como vendedor de tênis na rua. 

 

Transições 

 

Durante a trajetória apresentada por Willi não se viam mudanças expressadas por ele 

como significativas. Ele expõe desde o principio da narrativa que pelo fato de não ter 

possibilidades para realizar-se profissionalmente, sempre teve arranjar qualquer possibilidade 

de renda, como menciona nesta frase, “porque vos sabes que en un pueblito sin 

oportunidades, toco volver a salir a la calle y empecé vendiendo dulces y cosas así”. As 

transições são seu cotidiano, tem se desenvolvido em diversas atividades em diversos ramos 

de trabalho. Para ele não há um padrão do que deve fazer como trabalhador, além de 

sobreviver, assim, existe uma continuidade de atividades de trabalho em condições flexíveis e 

precárias, as quais estavam às margens das leis trabalhista do país, ou seja, sem proteção 

social nem férias, considerando-se mais próximas de relações de assalariamento do que de 

empregos propriamente ditos. Poder-se-ia considerar que os momentos nos quais realizava 

atividades ilegais são transições, no sentido que estas atividades eram formas de sobreviver, 
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porém, não eram socialmente legitimadas. Assim implicavam a vida de outras pessoas e sua 

liberdade e só foram abandonadas quando estava em risco sua liberdade e poderia ser 

capturado pela policia. Aqui um parágrafo no qual expõe porque deixou de vender licor 

adulterado.  

 …fuera de eso en esos días se murió esa gente de Palmira entonces no. No te diste 
cuenta que un poco de gente se murieron… intoxicados y yo pensé, no la chimba, no 
trabajo más en eso, pues de toda esa gente a  la  que se le vende, si se muere van a 
buscar donde compraron, entonces no, ya me retire de eso.  

 

Redes 

 

As redes estabelecidas pelo Willi com amigos de trabalho, vizinhos ou família são que 

possibilita a diversidade das atividades realizadas. Ele usa as redes como estratégia de procura 

de trabalhos, perguntando para os vizinhos onde conseguir um bico na construção, ou 

bebendo algumas cervejas com os colegas de trabalho que lhe oferecem alguma outra 

atividade. São esses “amigos” que dão a informação sobre bicos, vagas e ideias de atividades 

que servem para gerar alguma renda. As redes estabelecidas pelo Willi são o acesso à 

possibilidade de se manter e nortear seu caminho no trabalho.  As atividades ilícitas, por 

exemplo, começaram pela indicação de amigos ou vizinhos: “…entonces vos sabes los 

amigos, no faltaba el amigo que vendía su vuelta, entonces me dijo camelle31 a ver cómo le 

va, eso si se lo roban o se lo huele lo mato y así.” Igualmente, todos os trabalhos 

desenvolvidos na cidade de Cali foram a partir de contatos ou referência de alguma pessoa 

conhecida por ele, como explica nos seguintes parágrafos: 

Averiguando di con un parcerito que trabajaba en un almacén ahí por la 14, que le 
tocaba muy suave porque yo lo veía por ahí parado y yo le dije panita ayúdeme a 
meter ahí … y me metió. 
 
P:¿Cómo conseguiste lo de construcción cuando llegaste a Cali?. 
W: A pues los vecinos, pues vos sabes que en el distrito la mayoría de la gente trabaja 
en eso, la rusa32. 
 

                                                           
31 Expressão popular para se referir ao trabalho.  
32 Refere-se às pessoas que trabalham na construção. 
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P: ¿Cómo terminaste en lo de las chanclas? 
W: un amigo, él me dijo, que él trabajaba lo mismo, me dijo hágale pana que eso es 
bien y entre los dos nos gastamos el plante y entonces arrancamos… 
 

Sentidos do trabalho 

 

Para o Willi o trabalho como atividade econômico-produtiva escapa aos significados e 

discursos estabelecidos socialmente na modalidade de emprego. Para ele nunca houve um 

vinculo empregatício de acordo as leis trabalhistas, pois não havia proteção social; seus 

trabalhos eram constituídos a partir de uma relação salarial que permitia sua sobrevivência, 

porém, que gerava uma exploração porque ele considerava que nunca ganhava o suficiente em 

relação à força de trabalho empregada. Para Willi, o trabalho na modalidade de emprego 

significa ser escravizado e explorado pelos donos do capital do qual muito pouco ficava para 

ele. Nessa lógica, o trabalho autônomo permitia uma relação direta entre o tempo de trabalho 

e a renda obtida, gerando também um grau de liberdade sobre o horário de trabalho.  

Cuando me fui para Ecuador yo trabajaba con otra gente, pues era trabajador, solo 
empleado, entonces no eso uno ganaba muy poquito...  pues eso cuando uno llega 
nuevo, eso le pagan lo que quieren, lo roban, lo ponen a trabajar más del tiempo que 
es y entonces no.  

P: Cuales son las comodidades que se tienen cuando se trabaja en la calle? 
W: Trabajar como uno quiere, maneja su tiempo, o sea no está sometido con nadie, ni 
nada, uno hace lo que quiera, lo que se pueda hacer … 
 

Projetos 

 

Os projetos para Willi constituem-se a partir de um plano objetivo e operativo, pois, 

para ele estes se constroem no dia a dia, na sobrevivência. Fica claro na narrativa de sua 

trajetória de trabalho como define planos de ação que atingem um fim especifico e 

temporário. Não aparece na narrativa uma procura por um estado final e sim um caminho 

levado pelas condições e possibilidades que o mundo do trabalho tem lhe possibilitado. 

Assim, o plano subjetivo dos projetos, como uma construção também identitária se manifesta 

pouco, pois não aparece um projeto de vida, além da sobrevivência. 
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Igualmente, os planos de ação e as construções identitárias de Willi estão marcados 

pelo que discursivamente se menciona sobre o mercado de trabalho, a reestruturação 

produtiva e a perda significativa de vagas de emprego, flexibilidade não apenas de adaptação 

a diferentes tarefas, mas adaptação subjetiva. Assim, para ele não se expressam outras 

possibilidades que não sejam a continua criação de estratégias para procurar pequenos 

períodos de trabalho que lhe possibilitem a sobrevivência e os contatos para novos trabalhos. 

Como te digo, lo que pasa es que yo soy de un pueblo, resulta que allá las 
oportunidades son muy poquitas,  aunque yo estaba estudiando y me iba bien en el 
estudio, pero necesitaba trabajar  … Pues por lo que le digo allá no hay trabajo no 
hay nada, imagínese, lavaba carros, o sea, alternaba, lavaba carros y vendía eso y 
eso de los carros no daba mucho, eso mantenía más pelado eso pa cogerse un carrito 
era un camello y entonces me comencé a desesperar, eso por allá es muy duro… 
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V. TRAJETÓRIAS DE TRABALHO: Uma analise horizontal. 

 

 

Inicialmente, considera-se importante abordar as trajetórias como um percurso de 

continuo movimento, onde dialogam entre si condições sociais possíveis e reais, e as escolhas 

e experiências vividas pelo trabalhador; assim, esses percursos ou caminhos adquirem um 

sentido e uma lógica quando são narradas, contrariando a aparente falta de forma do trabalho 

informal que realmente está carregado de organização tanto nas trajetórias como na realidade 

laboral. Estas trajetórias foram analisadas em duas direções, a primeira vertical já apresentada 

no capitulo anterior; e a segunda, horizontal que será tratada a continuação, tentando ressaltar 

elementos comuns (sem pretensão de generalidades) nas histórias de trabalho dos 

participantes, reflexo de realidades do trabalho informal na rua.  

 

 

5. 1. As trajetórias de vida 

 

 

Inicialmente, foram considerados os elementos mais caraterísticos dos participantes (já 

apresentados no método e retomando o quadro) que geraram temas importantes de análise das 

trajetórias de forma grupal. Considerando que vai se tratar também de assuntos emergentes 

relevantes nas narrativas dos participantes, no entanto, que não fazem parte do foco da 

pesquisa; deixando questões e temas para profundir e abordar em futuras pesquisas sobre 

trabalho informal. 
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Sem pretensão de efetuar uma discussão sobre temas migratórios, dos oito 

participantes, quatro migraram de suas cidades de origem para Cali, o que se explica por esta 

cidade constituir-se como um centro comercial da região ocidental do país; assim, o inicio da 

vida no trabalho é reconhecido nas atividades econômico-produtivas realizadas depois de se 

instaurar na cidade, desenvolvendo-se como trabalhadores depois que deixaram seus lugares 

de origem (a maioria cidades pequenas ou povoados com economias agrícolas).  

Todas as pessoas entrevistadas começam sua vida de trabalho com atividades que 

requerem pouca ou nenhuma qualificação, as mulheres com trabalhos de cuidado, como 

domésticas em casas de família (Participantes Eliana, Amélia, Lina, Laura), só a Rosangela 

trabalhou como atendente numa empresa. Os homens têm diversos trabalhos de acordo a 

situações e escolhas dentro dos contextos sociais e culturais disponíveis: Didier começou 

como auxiliar de cozinha, Leonardo na limpeza de quartos de barcos e Willi na venda de 

artesanato e doces.  

A posição familiar que ocupam os participantes também se configura como um 

elemento relevante nas trajetórias de trabalho, para todos existe uma preocupação pelo 

trabalho no sentido que com ele dão sustento a suas famílias; igualmente para a maioria dos 

participantes (excetuando Leonardo) resulta um assunto principal em todo o percorrido até o 

# Participante Idade Sexo
Naturalidade 
(cidade, estado) situação familiar Moradia

 Tempo(s) como 
vendedor informal

Proteção 
Social 
público

Tempo(s) na 
atividade atual Tipo de atividade Tipo de mercadoria que vende

1 Didier 53 Homem Cali, Valle del Cauca. 2 filho, separado. Mora com um filho um 
quarto alugado.

Aproximadamente 
13 anos

sim Cerca de 10 anos

Vendedor de 
ponto fixo e 
ambulante 

alternadamente.

Suco de laranja, tangerina, 
borojo; balas, bolachas e 

salgadinhos; orelhão humano. 

2 Eliana 27 Mulher Cali, Valle del Cauca. 1 filho. Solteira. mora num quarto 
alugado com o filho.

2 meses sim 2 meses 
continuos

Vendedora 
ambulante.

Café.

3 Leonardo 81 Homem Villanueva, Guajira. 15 filhos, 
Separado.

Mora sozinho num 
quarto alugado

Sem determinar. sim Cerca de  13 anos Vendedor 
ambulante.

Balas, chicletes, bolachas e 
doces variados, cigarros.

4 Amelia 43 Mulher Charco – Nariño 4 filhos, mãe 
solteira.

mora com dois deles e 
os netos.

23 anos somados sim 23 anos somados Vendedora de 
ponto fixo

Frutas diversas, balas, chicletes, 
orelhão humano.

5 Rosangela 68  Mulher
Cartago, Valle del 

Cauca.
1 filho, sem 

registro
Mora com seu filho 
numa casa própria.

Aproximadamente 
20 anos sim 1 ano

Vendedora de 
ponto fixo Cachecol.

6 Lina 58 Mulher Cali, Valle de Cauca 2 filhos, mãe 
solteira

Mora com seu filho 
numa casa própria.

15 anos sim 15 anos Vendedora de 
ponto fixo

Bijuteria e serviço de conserto de 
bijuterias danificadas e de 

personalização de peças com 
nomes ou frases

7 Laura 57 Mulher Cali, Valle del Cauca 1 filha, Solteira Mora com sua filha 
numa casa própria.

46 anos sim 35 anos Vendedora de 
ponto fixo

Balas, chicletes, bolachas e 
doces variados, cigarros.

8 Willi 30 Homem Piendamo, Cauca 1 filha, Solteiro Mora com seus pais. 13 anos não 1 mes e médio Vendedor de 
ponto fixo

Tênis.
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momento da entrevista a condição de provedor da família. Destaque-se uma diferença entre as 

narrativas femininas e as masculinas, por um lado, nos homens existe uma diversidade na 

situação familiar, Didier mora com seu filho, Leonardo mora sozinho e Willi mora com seus 

pais.  

Por outro lado, quatro das cinco mulheres participantes se autodenominam mães 

solteiras, o que trás as narrativas as dificuldades e preocupações próprias de quem sustentam 

uma família, mostrando nessas trajetórias obstáculos para inserção num mercado de trabalho 

formal que demande um horário fixo de trabalho; geralmente, estas mulheres cuidam da saúde 

e educação de seus filhos, o que provoca dificuldades com os empregadores para conciliar 

estas necessidades com as jornadas de trabalho na modalidade de emprego. Exemplos como 

Eliana que menciona os motivos que a levaram a empreender o trabalho na rua como 

vendedora de café, ou Amélia quando afirma a importância de seus filhos para continuar 

trabalhando e sendo o sustento econômico. 

P: ¿Porque antes de vender tinto no te decidiste a vender otra cosa en el centro, o 
buscaste trabajo de mercaderista? 
E: La verdad para mí lo primordial era el tiempo…yo pienso mucho en mi niño, 
porque por ejemplo mi niño, esta pequeño apenas tiene 3 años, él tiene control y 
desarrollo, citas médicas,  entonces uno estar a cada rato pidiendo permisos, ya  
empiezan a ponerle problemas, entonces eso influyo en mi decisión. (Eliana) 
 
 
A mí como mujer me toco luchar por mis hijos, es muy verraco salir y dejar a los hijos 
solos porque para uno los hijos son la fortaleza, son los que te dan esa fuerza para 
seguir, sea buena o mala. Cuando uno tiene hijos ya se olvida de uno. (Amelia) 

 

O tema da moradia é importante na analise das trajetórias, já que só três dos oito 

participantes tinham uma estabilidade concretizada numa casa própria (até o momento da 

entrevista) como afirma Lina, “me quede sin empleo, sin trabajo, eso sí tenía mi casa”. Morar 

de aluguel torna-se constitutivo na configuração do caminho e do sentido que torna-se para 

eles trabalhar, esta situação os atinge porque sobreviver passa pela preocupação de pagar onde 

dormir, limitando as projeções e centrando-se na resolução de moradia, tornando a trajetória 

uma luta diária para possibilitar um teto para eles e sua família. Assim “o fato de procurar dia 

a dia o sustento familiar limita os horizontes em longo prazo, ‘naturalizando’ o cotidiano 
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desenvolvimento da vida. O desafio esta na resolução diária do sustento familiar” (Graffigna, 

2005, p.8).   

Si yo no tuviera la casa que es materna, donde me toca arrendar habitaciones para 
poder pagar el catastro que me llega de 500… si yo no tuviera arrendado allá, como 
saco de aquí.  (Laura) 

 

No decorrer das narrativas evidenciam-se como assuntos familiares, sociais e culturais 

permeavam o percurso do trabalho, outorgando-lhe um sentido a partir deles, nas trajetórias 

de trabalho dos vendedores informais de rua, as posturas religiosas, ser pai, uma crise 

econômica ou morar na periferia se convertem na centralidade da história, ou seja, o que dá 

força e vitalidade ao caminho; assim, o trabalho constitui-se num dos eixos centrais dos 

participantes, embora, ele esteja norteado, no caso deles, por outros fatores que são os que 

dinamizam o percurso e dão valor ao fato de trabalhar.  

 

Pero Dios me ha dado fortaleza para seguir, hace 12 años se me quemo la casita 
donde yo vivía, me toco empezar desde cero. (Amelia) 

 

Yo le pido a Dios que me de sabiduría que me ayude a criar a mi niño, porque uno 
criar a un hijo es muy duro … pero es duro porque a uno le hace falta la otra persona 
ahí para que lo ayude, lo apoye económicamente y para ellos también porque 
requieren de su papá. (Eliana) 

 

 

No transcurso da narrativa da história de trabalho, os participantes evidenciam que não 

pretendem chegar num emprego formal ou estável, uns porque consideram as vantagens que 

oferecem as condições do trabalho atual ao contrário de ter um patrão (Eliana e Laura); outros 

porque não conseguem acessar ao mercado formal de trabalho (Lina, Rosangela e Leonardo); 

ou porque acham que vão progredir na informalidade ou por considerarem esta a única forma 

para continuar ativo no mundo do trabalho (Willi, Amélia e Didier). Por tanto, as trajetórias 
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de trabalho se esclarecem nas narrativas como uma conexão dos fluxos constitutivos e 

momentos importantes do percurso, pelo uso da cronologia e dos movimentos, articulando “as 

ações cotidianas e eventos da vida em unidades episódicas, que construiriam uma história de 

vida” (Ribeiro, 2012, p.147). 

Finalmente, as trajetórias de trabalho compreenderam-se como as pessoas constroem 

um caminho através dos sentidos e a concretização do movimento em fatos específicos e 

justificativas na estabilidade do tempo e do espaço; outorgando-se uma lógica a partir do 

relevante emocionalmente no percurso, e o sentido que dão aos lugares, pessoas e 

acontecimentos vivenciados. 

 

2. Continuidades e transições 

 

Inicialmente, tinham-se uns pressupostos nos quais as transições eram intensas e nesse 

sentido, significativas nas trajetórias de trabalho das pessoas. Embora, identificaram-se outras 

configurações nos vendedores informais, para eles as transições ocorrem pouco na história de 

trabalho e quando ocorrem são assuntos mais formais ou objetivos como câmbios nas 

condições laborais ou locativas das atividades realizadas (Leonardo, Eliana, Laura, Rosangela 

e Willi). Por tanto, as transições apresentadas no trabalho resultam menos significativas para 

eles, outorgando-lhe um valor importante a outras mudanças na história de vida, como ser 

pais no caso de Eliana e Didier, ou dificuldades próprias das condições sociais vulneráveis, 

como no caso da Amélia quando se queima a casa que tinha numa região periférica da cidade, 

ou da Lina quando morava num motel onde trabalhava cuidando os filhos das prostitutas.  

No âmbito do trabalho, as trajetórias são marcadas por continuidades no ramo do 

mercado, ou nas ocupações realizadas ao longo do tempo; evidenciando como estes caminhos 

que as pessoas transcorrem estão associados com outros elementos da vida que as dinamiza 

(que se abordaram em seguida) e como se naturalizam algumas realidades do mundo do 

trabalho, como a falta de emprego e as condições precárias dos postos de trabalho. 
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Um elemento comum nas trajetórias de trabalho é que os participantes tivessem 

alguma experiência de emprego, com condições trabalhistas, duração e qualificações 

diferentes para cada participante, igualmente, coexistiam ou tinham períodos de atividades no 

trabalho informal antes de realizar o que fazem no momento da entrevista; isto por causa de 

que “mesmo como assalariados, estes trabalhadores já viviam, de alguma maneira, a 

informalidade. Mesmo depois de vários anos trabalhando como empregados, não tiveram 

nenhum tipo de registro e consequentemente, nenhum tipo de direito trabalhista ou social” 

(Tiriba, 2003, p. 45). Este elemento comum se evidencia com mais ou menos transições e 

experiências de trabalho logrando identificar grupos aqui detalhados: 

Um grupo de trabalhadores que uma parte importante de sua trajetória se configurou 

num emprego pleno33 (Rosangela, Lina e Leonardo, Eliana), este (s) momento (s) possibilitou 

uma estabilidade sendo a fonte principal de renda para viver e outorgando-lhes a construção 

de projetos específicos ligados com a família como a casa própria. Neste grupo, existe um 

período de emprego, (caraterizado no caso de Leonardo por uma atividade só) no qual 

realizavam o mesmo tipo de ocupação, más em diferentes postos de trabalho; logo deste, 

existia um período de procura de novos empregos, porém, sem sucesso, param de procurar no 

mercado formal de trabalho e ocorre a transição, porque mudam para trabalho informal como 

atividade central na sua economia.   

Esta transição para eles é significativa porque a estabilidade do trabalho formal, em 

alguns flexíveis (Eliana, Didier, Amélia, Willi) em outros, emprego pleno (Rosangela e Lina) 

ou estatal (Leonardo) se rompe, e devem procurar uma fonte rápida de ingressos. No caso de 

Rosangela e Lina, considera-se como uma transição convencional, pois são tempos 

enquadrados pelas leis, instituições e práticas culturais (Grossetti, 2006); porém existe um 

componente emocional significativo nesta transição, causado porque elas se consideravam 

como parte da população economicamente ativa, porém, não arranjaram emprego devido aos 

fatores sociais e culturais na Colômbia que determinam que depois dos 35 anos começa a 

saída do mercado de trabalho formal, considerando-lhes velhas.  

                                                           
33 Retomando a definição de Castel (2009) como o contrato de trabalho inscrito num estatuto social outorgado 
pelo direito trabalhista e a proteção social. 
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As transições possibilitam neste grupo de trabalhadores uma permanência no mundo 

do trabalho e uma utilidade e independência econômica na família, embora para alguns cause 

mais o menos constrangimento, de acordo às redes disponíveis e valores atribuídos ao 

trabalho, o recurso de trabalhar na rua termina sendo o ultimo lugar onde eles conseguem se 

recolocar. 

…Porque yo antes conseguía trabajo rapidito, pero resulta que no conseguí trabajo  y 
entonces me puse a vender ropa americana en las empresas, pero resulta que ni en las 
empresas donde yo vendía la ropa me dejan entrar a vender en ninguna parte, 
entonces que me toco vender en la calle, por eso estoy vendiendo en la calle. 
(Rosangela)  

Pero ya tenía mi edad y les parecía vieja, usted puede ser muy buena trabajadora, 
tener una muy buena hoja de vida, pero en las empresas le reciben las hojas de vida 
hasta los 25 años. (Lina) 

 

  

O segundo grupo de trabalhadores organiza suas trajetórias por momentos de trabalhos 

formais e informais (Amélia e Didier), considerando-se os primeiros, mais próximo de 

atividades assalariadas segundo Castel (2009), ou seja, eles trabalham numa 

institucionalização do trabalho segundo uma relação salarial com um chefe, porém, fora dos 

marcos de uma condição de pleno direito, porque “transgridam um ou vários pontos das 

garantias do estatuto do emprego, seja pela duração, remuneração, e/ou proteção social 

(Castel, 2009, p. 169). Estes participantes transitavam entre um e outro, por conta desta des-

regularização do trabalho, considerando que as atividades assalariadas não existem nenhuma 

garantia de permanência, de progredir, qualificar ou receber melhores remunerações, alias 

virar um emprego propriamente dito; assim, arranjam diversas atividades organizando-se e 

definindo-se como trabalhadores autônomos. 

P: ¿Entonces en estos veinte pocos años usted no siempre ha trabajado estando aquí? 

A: No siempre, yo me fui un tiempo a trabajar en un restaurante, trabaje cuatro años, 
mi hija venia y me ayudaba, o a veces tenía dos o tres turnitos a la semana y los otros 
días venia aquí. (Amélia) 
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Nestas trajetórias traçadas a partir de uma continuidade das descontinuidades, pois 

constantemente nas narrativas, estes participantes mencionam as mudanças de atividades 

assalariadas, com chefe, lugar e horário de trabalho, para atividades por conta própria onde 

eles são seus próprios chefes; outorgam-se poucas implicações aos câmbios no trabalho, e 

considerando-se transições mais profundas na história de vida deles chamados pontos de 

inflexão que é o “processo no qual produz-se uma alteração no curso de vida, que implica a 

avaliação de opções e estratégias para continuar” (Muñiz, 2012, p.45). Por tanto, ambos 

viveram experiências que mudaram suas condições de vida, tornando-lhes mais vulneráveis 

(queima da casa de Amélia e crise econômica de Didier), o qual implica arranjar as diversas 

possibilidades de sobrevivência. 

Cuando se me quemo la casa deje de venir un tiempo, yo quede re mal, fue muy duro, 
sin una olla donde hervir un agua, la verdad casi me enloquezco…(Amelia) 

Dificultad ahora último por la crisis que pase con el negocio, porque yo tuve a mi hijo 
estudiando bien cuando tenía el restaurante, la crisis empezó cuando el negocio cayó. 
(Didier) 

 

Num terceiro grupo as transições são menos evidentes devido a que desde seus inicios 

na vida laboral realizavam trabalhos informais e autônomos (Willi e Laura) e sempre se 

desenvolveram atividades nesse campo, porém, tiveram períodos curtos nos quais realizavam 

trabalhos formais no sentido que estabeleciam uma relação salarial mas não tinham as 

condições estáveis de um emprego pleno; isso faz com que os movimentos no trabalho não 

representem mudanças significativas, nem giros em seu caminho laboral, porque sempre 

conviveram com a instabilidade das condições flexíveis e precárias do trabalho. 

P: ¿A los 11 años como empezó a trabajar? 

L: Empecé a trabajar con mi madre en un puesto de una tía, ahí aprendimos porque 
no sabíamos nada, ya luego nos independizamos y colocamos una chazita pequeña mi 
madre y yo. (Laura). 

P: Como se te ocurrió lo de ir a vender dulces por ejemplo. 

W: Por las necesidades, sin trabajo y sin nada, vos sabes que toca rebuscárselas  y así 
empecé hasta que conseguí plata de nuevo para las artesanías. Cuando me fui para 
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Ecuador yo trabajaba con otra gente, pues era trabajador, solo empleado, entonces 
no eso uno ganaba muy poquito.(Willi) 

 

3. As redes que configuram as trajetórias de trabalho 

 

Os contatos e vínculos estabelecidos pelos participantes se consolidam em conexões 

pessoais segundo os diferentes espaços nos quais têm convivido, geralmente por períodos 

prolongados. Neste caso, a comunidade e o trabalho são os principais espaços onde se 

conformam as redes dos entrevistados, é neles se encontram e consolidam as relações que 

movimentam ás trajetórias. De tal forma, evidencia-se, durante as entrevistas e conversas 

como as redes são uma estratégia fundamental para aquisição de trabalho e como as trajetórias 

são desenhadas por elas, uma vez que outorgam valor e sentido ao caminho percorrido, por 

que são os contatos, conhecidos, amigos ou vizinhos aos que alertam sobre possibilidades de 

trabalho que se tornam efetivas (numa lógica de sobrevivência), ou são fonte de informação e 

de ideias no mundo laboral (quando se procura ser autônomo).  

...O acesso ao emprego (com ou sem migração campo-cidade) responde, sem duvida, a 
uma lógica de rede, mas trata-se de uma rede bastante restrita. A mãe, a irmã, a ‘tia’, a 
amiga, no caso das domesticas, transmitem informações e, em alguns casos, 
encontram elas mesmas um emprego para sua protegida. (Lautier & Marques, 1994, p. 
133) 

 

As redes de vizinhança, parentais e de trabalho se convertem em apoios emocionais, 

econômicos e cognitivos, que possibilitam às pessoas uma segurança e um pertencimento 

social ao um grupo, para muitos expressado desde o trabalho informal atual. Estas redes 

proveem um apoio além dos assuntos no trabalho e geram suporte na vida dos participantes 

“fornecendo ajuda para problemas ordinários do dia-a-dia, ‘quebrando-galhos’ no cotidiano, 

seja, e finalmente, por serem requisitadas para fornecer ajuda em questões (ou momentos) 

cruciais da vida” (Araujo; Silva; Fernandes & Pereira, 2012, p.112). Um exemplo é a história 

de Didier e de Amélia, os quais passaram por momentos difíceis econômica e 

emocionalmente e narram como as redes vizinhança e de trabalho foram um apoio 

fundamental na superação da situação, considerando que estas redes são construídas ao longo 
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de anos e pela permanência física nesse espaço, consolidando as relações estabelecidas e 

servindo de suporte. 

…Quede en la calle con el negocio sin nada a merced prácticamente  de la gente que 
me vio crecer,  pero la misma gente de por aquí que me vio crecer me ayudo. (Didier) 

P: Y ¿Quién te ayudo a conseguir el trabajo en la droguería? 
E: Porque ella es una amiga, ella es farmaceuta y somos amigas hace mucho tiempo y 
yo iba la saludaba y charlaba con ella hasta que me dijo que si quería trabajar con 
ella. (Eliana) 

 

Por outro lado, os vínculos familiares atravessam as relações do trabalho informal, 

seja porque a estes sempre brinda apoio no novo projeto econômico, ou porque acompanham 

o percorrido e as vicissitudes do trabalhador; Portanto, a família seja nuclear ou ampla, 

configura-se num forte sustento emocional e econômico, que para todos os participantes é a 

força que motiva ao trabalho e que direciona o caminho laboral, segundo as negociações e 

possibilidades de todos os membros. 

Evidencia-se nas histórias um elemento importante relacionado com as redes e o 

trabalho informal do centro de Cali. Os participantes apresentam mediante a narrativa do 

cotidiano das atividades que realizam como os contatos e relações de trabalho organizam no 

centro da cidade uma rede cooperativa e solidaria, na qual se apoiam para procurar ou manter 

um espaço de trabalho no centro; considerando que “embora exista algum nível de 

associatividade e de solidariedade entre os trabalhadores (mesmo que para fugir da polícia), 

não poderia ser identificada como pertencente à economia solidária...” (Tiriba, 2003, p.39). 

Identificam-se duas formas de conceber a rede e relacionar-lhe com o trabalho. 

1. Rede ampla: relação entre trabalhadores do centro que facilitam ou possibilitam o 

dia a dia dos vendedores informais estacionários, são os vendedores informais ambulantes de 

café e pão, os empregados de restaurantes que fazem domicílios de almoço ou jantar para eles, 

os vendedores semi-estacionários que comercializam sucos, doces, salgados feitos na hora etc. 

os orelhão humanos que possibilitam a comunicação telefônica dos trabalhadores que não tem 

um plano de celular.  

P: ¿Tú no has pensado en quedarte en un solo lugar a vender? 
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E: No, porque es muy difícil para mí que soy nueva, te van a llegar clientes, pero son 
más los que consigues caminando, aunque hay personas que no se pueden mover de 
su sitio de trabajo, por ejemplo el señor de la esquina, si yo no le llevo el tinto allá él 
no puede venir a comprarlo, todo eso yo lo pensé y me va mejor caminando.  (Eliana) 

  

2. Rede próxima: relação entre trabalhadores na qual um e outro se apoiam para cuidar 

o negócio ou o posto de trabalho (quando não é fixo), enquanto se deva sair, ou quando tenha 

que fugir porque vem a policia. Nela, a relação se estabelece a partir do cuidado do negócio 

dos ladroes, ou da venda para freguesia, ou como no caso da Lina, para associar-se no 

negócio. 

… hay mucha gente que nos trae el desayuno, también pasa vendiendo avena, café, 
tamales, la señora que pasa vendiendo el almuerzo que es muy delicioso, si quieres 
puedes ir a almorzar a otras partes o puedes mandar a comprar pollo.(Laura) 

P: Usted arregla joyas, las marca, o eso lo hace con alguien más.  
L: una señora, ella me recibe y yo le pago a ella, le sirve a ella y a mí, yo podía 
comprarme la máquina, pero aquí no me la dejan instalar. (Lina)  

P: Y por ejemplo cuando usted tienen ganas de ir al baño o a almorzar como 
hace usted? 
A: Pues me toca pedir el baño prestado allí en el parqueadero, el almuerzo es 
aquí mismo mientras vendo y pues cuando el baño me toca decirle a ella que 
me cuide y nos cuidamos mutuamente cuando ella también tienen que ir.  
(Amélia) 

 

 

4. Os projetos de vida 

 

 

Evidenciou-se que os projetos nas trajetórias de trabalho estão voltados inicialmente à 

sobrevivência, estabelecendo planos de ação destinados a garantir as necessidades básicas, 

segundo as condições sociais disponíveis. Nesse sentido, é importante ressaltar os dois 

objetivos dos projetos segundo Ribeiro (2012). O primeiro, operativo e instrumental, 

estabelecendo um plano de ações para atingir um fim; o segundo, subjetivo e identitário, no 

qual existe uma intencionalidade do projeto porque pretende dar um sentido para a vida 

psicossocial. 
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Atingindo os objetivos dos projetos, no caso dos vendedores informais de rua, os 

planos de ação se elaboraram tendo em conta a condição de insegurança com o futuro e a falta 

de previsão econômica, o que faz com que os planos e metas sejam pensados em curto prazo e 

os objetivos muito específicos, já que estas pessoas quando devem relacionar-se com o dia a 

dia de um comerciante, não têm a certeza de quanto vão ganhar e, além disso, parecem estar 

mais susceptíveis aos impasses sociais que lhes reconfigura as metas. Quando se perguntou 

sobre quais eram seus projetos para o futuro, os participantes mostraram grande vontade de ter 

ou construir uma casa ou ampliar o negócio que já tinham e assim alcançar mais estabilidade, 

mas não sabiam dizer nem como, nem quando acreditavam que isso seria possível. Há uma 

grande dificuldade de construção de projetos para o futuro devido à grande instabilidade a 

qual estes trabalhadores estão submetidos. Sobre projetos familiares que envolvem a relação 

com o trabalho, não se poderia afirmar que são projetos de trabalho; estes, na verdade, de 

acordo a definição apresentada por Ribeiro (2012) projetos de vida que se materializam 

através do trabalho, pois o mesmo é o possibilitador econômico de realização das metas. 

Os projetos também se organizam segundo os sentidos do trabalho e evidenciam 

elementos que mostram como eles são como trabalhadores; em primeiro lugar, num trabalho 

percebido como “autônomo”, que significa montar um micro negócio ligado com uma 

nanoeconomia (Spink, 2009), o qual não está legalizado e é informal. Trata-se, porém, de um 

projeto de ação (Ribeiro, 2012) no qual essa barraquinha ou posto no centro é uma alternativa 

para aqueles que não conseguem se recolocar no mercado de trabalho formal (Lida, 

Rosangela, Didier, Eliana). Estes novos projetos surgem para garantir a sobrevivência e o 

sustento familiar e social; as pessoas pensam um projeto não só pela sobrevivência, mas 

também porque sabem que são rentáveis. Os vendedores do centro não vendem nada que não 

se consuma nessa região, assim estes projetos ainda que não sejam inicialmente considerados 

como coletivos, alimentam esta mesma coletividade que se configura naquele espaço. 

Exemplificando, Eliana, vende café e possibilita que os outros vendedores do centro tomem 

café da manhã a um preço acessível.  

Na narrativa da trajetória de trabalho, os planos de ação e construções identitárias se 

consolidam como projeto quando são narradas as crises. Sendo um momento conjuntural na 

vida das pessoas, se evidencia com claridade o que queriam fazer, como alcançar a meta e 

como isso comprometeu sua identidade. Tudo isso pode ser percebido no fragmento da 
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entrevista na qual o argumento de ser um bom trabalhador apoia-se na forma como se 

desenvolveu seu projeto de sair da crise. 

Yo me considero un buen trabajador y he podido pagar no todas las deudas, pero mi 
meta era comenzar un año más tranquilo, no con todas las deudas pero si con lo que 
estaba colgado, sin que me estén acosando con el arrendo, o con algo que me fían y 
poder darle al niño una tranquilidad y poder descansar aunque sea un día. (Didier) 

Finalmente, os projetos dos participantes configuram-se segundo as promessas e 

discursos de “individualização” ligada com o empreendedorismo que a sociedade transmite, 

em contradição, defrontam-se diante as condições reais de trabalho e as dificuldades para 

aceder a recursos que lhes possibilitem avançar na construção de melhores projetos, e que 

saiam do plano da sobrevivência; e a auto realização vira um potencial não realizado, 

encapsulado em planos de sonhos e desejos (Godoy & Stecher, 2005).  

 

5. Os sentidos do trabalho 

 

 

O trabalho para estes vendedores informais está fortemente relacionado na narrativa 

com sua atividade atual, referindo-se ao trabalho autônomo como núcleo central de sua 

configuração como trabalhadores, atribuindo-se valores em dois sentidos: o primeiro como 

dignificador e o segundo como uma luta diária ligada à sobrevivência. Na primeira forma, 

encontram-se os participantes de mais de 30 anos de idade (excetuando Eliana e Willi), que 

narram como através do trabalho têm a possibilidade de estar ativos, sendo produtivos e 

autônomos, pois os trabalhos não regulados pelo Estado são o único mecanismo de inserção 

aos circuitos de produção e consumo, sendo um espaço que organiza o tempo, que dá sentido 

ao dia-dia e lhes permite seguir sendo autônomos economicamente em relação a suas famílias, 

como é mencionado por Rosangela quando se pergunta até que idade quer trabalhar: “Hasta 

que Diosito me preste mis piernitas para poder moverme por mi misma y no tenga que 

depender de nadie”. Evidenciando um deslizamento de uma sociedade do emprego pleno para 

uma de plena atividade (Castel, 2009). 
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Pues en la calle de que no ve voy a estar enferma en mi casa ahí esperando que mi 
hijo me lleve un bocado de comida y algo y con necesidades y que por ejemplo yo no 
soy de las que les guste estar encerrada en la casa yo he trabajado toda mi vida, yo 
hago mi oficio y me vengo para acá y también he conseguido muchas amistades por 
acá, ya me conocen. (Rosangela) 

 

Evidencia-se nas narrativas que os participantes pretendem estar ativos e produtivos 

enquanto a saúde lhes possibilite trabalhar, eles apenas esperam abandonar suas atividades 

econômico-produtivas quando lhes falte vitalidade. O trabalho para estes vendedores perde a 

estabilidade e a projeção de uma velhice economicamente inativa, como é a aposentadoria, 

para adquirir um sentido de vivacidade: “se você esta com saúde pode trabalhar, o outro é 

preguiça”; para eles o trabalho é provedor de sentido de dignidade e utilidade social e 

expressão de integridade.  

Na segunda forma, o trabalho, também ligado à sobrevivência, expressa valores que 

associados com a perseverança e a luta diária, assim, através destes trabalhos são honestos, 

responsáveis e possuem caráter (no sentido do Sennet), porque estão ocupados exercendo uma 

atividade licita, socialmente legitimada como trabalho, ainda que não sejam reguladas pelo 

Estado, porque é melhor estar no informal que no ilícito como roubar. Esta forma é percebida 

em todas as narrativas, considerando a sobrevivência como ética do provedor, na qual “a 

necessidade de sobrevivência do trabalhador e de sua família leva à criação dos mais diversos 

arranjos para a geração de renda e à aceitação de trabalhos no mercado informal na 

impossibilidade de conseguir um emprego” (Ackermann, 2007, p.22).  

Junto com essa sobrevivência coexiste um discurso de individualidade e suficiência, 

suportado nos anteriores valores mencionados, associada com as condições de trabalho 

próprios do informal, os quais são vivenciados de forma contraditória. Assim, a noção de 

informalidade para estes trabalhadores configura fortemente os sentidos de trabalho, na forma 

do empreendedorismo, que consegue perceber negócios para dirigir sua vida (Machado da 

Silva, 2002). Além disso, está associada com a “liberdade” e a “autonomia” resumida no fato 

de não ter padrão, o qual nas narrativas dos trabalhadores (excetuando aqueles que tiveram 

por longos períodos trabalhos formais, como Rosangela e Lina) ressalta o valor importante de 
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ser “trabalhador autônomo” e a liberdade como valor fundamental para desenvolver-se como 

trabalhador na rua.  

 

Porque yo si quiero salgo a trabajar sino no, o solo vendo un termo y termino a las 
diez y me voy, eso me gusta mucho que yo soy dueña de mi tiempo. (Eliana) 

 

Porém, esta forma surge como um mecanismo de convencimento ideológico “que se 

encaminha no sentido de reconstruir uma cultura do trabalho adaptada ao desemprego, ao 

risco e à insegurança" (Machado da Silva, 2002, p.101). O qual se sintetiza na 

individualização que “se refere às oportunidades, os perigos e as incertezas biográficas, que 

antes estavam predefinidas dentro da associação familiar ou da comunidade rural, ou por 

conta das normativas dos estados ou classes assistências, devem agora perceber-se, 

interpretar-se, decidir-se e processar-se pelos próprios indivíduos” (Beck & Beck-Gernsheim , 

2002, p. 42). 

 La cuestión es trabajar porque hay mucho desempleo entonces la gente está 
buscando como ganarse su dinero y eso está bien, yo digo prefiero trabajar en esto 
que irme por ahí a hacerle daño a alguien, mire el señor está trabajando 
honradamente y no lo dejan. (Laura) 

 

Igualmente, estas contradições são expostas quando eles narram suas condições de 

trabalho, vivenciadas através da vulnerabilidade, pelo qual, suas narrativas expressam uma 

procura pelo reconhecimento social e uma luta pelo acesso aos recursos e ao espaço; expostos 

a longas jornadas de trabalho, com condições climatológicas diversas, e fiscalizações 

frequentes da policia que muitas vezes leva os produtos, o qual agrega mais um fator á 

incerteza da economia diária, amostra-se que no dia-dia as formas emprendedoristas são mais 

discursivas que reais (Spink, 2011).  
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Finalmente, o tema de incerteza nas trajetórias dos trabalhadores evidencia-se também 

na contradição, por um lado existem incertezas sobre o futuro, sobre as atividades que 

desenvolverão quando não estiverem mais naquele lugar no centro e na atividade de 

vendedores informais; contudo, todos os participantes pretendem dar continuidade ao 

trabalho. É clara a certeza geral de manterem-se ativos no mundo do trabalho, ainda que 

incertos sobre as condições, espaços e atividades que realizarão; consequentemente dessa 

dicotomia resulta o valor da luta pelo trabalho, que apesar das dificuldades impostas pelo 

sistema e politicas econômicas, regulamentos do Estado, ou mesmo pelas próprias 

regulamentações e condições da rua, o trabalho é ainda mais forte e continuo que tudo isto. 

Por exemplo, no caso de Leonardo e a forma como apresenta a certeza do cotidiano na qual 

organiza sua atual atividade de trabalho. 

P: Y cuál sería ese oficio que usted sabe hacer, dónde dice aquí me muevo yo 

L: Yo me acuesto con la seguridad de que mañana me voy a levantar a comprar los 
bombones y esto, cuando tenía un carrito para vender pescado también había que 
moverse… 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste último capítulo abordam-se as discussões e elementos que acompanharam o 

processo analítico das trajetórias, evidenciando a pluralidade e complexidade que implica 

trabalhar ou conviver dentro da lógica do trabalho informal. Adentrando-se no universo do 

trabalho informal e estabelecendo contato com as pessoas que “se viram” no dia a dia e 

conhecer suas histórias, tornaram-se visíveis suas realidades e evidente a pluralidade que 

conglomera o informal; apresentando que estes tipos de trabalhos feitos na rua, sem a 

normatividade necessária, não é homogêneo como é expresso nas estatísticas e informes 

institucionais, e que se organiza segundo regras implícitas dentro de formas organizativas 

entremeadas no centro da cidade de Cali.  

O conceito de trabalho informal recopila situações e atividades cotidianas que 

geralmente não é possível definir só com o nome informal, na realidade dos países latino-

americanos, como Colômbia, por exemplo, as pessoas configuram no dia a dia estratégias 

para se inserirem nos circuitos de consumo e produção, logrando ir além da sobrevivência e 

encontrar nos trabalhos não regulados pelas leis e as instituições as formas de viver e construir 

realidade. Nesse sentido, cada categoria é negociada social e culturalmente e os limites e 

possibilidades de cada uma delas encontram-se porosa pelos constantes acordos e relações, 

apresentando uma realidade de trabalho contraditória e multidimensional. 

Nesta perspectiva, diversos termos e formas de nomear o trabalho informal 

encontram-se coexistindo e redefinindo-se no cotidiano, assim como nas discussões 

acadêmicas, pois no entorno urbano criam-se atividades de trabalho que amalgamam as 

dicotomias de forma (formal-informal), legalidade (legal-ilegal) e justiça (justo-injusto); 

sendo atividades expostas claramente nos centros das cidades como Cali e que também se 

evidenciam em metrópoles como São Paulo e até com maior diversidade de jogo. Propostas 

como às de Spink (2009; 2011) ajudam num olhar mais positivo e abrangente, pois a partir da 

nanoeconomia ressalta-se as redes e formas que criam possibilidades econômicas, das quais se 

sustentam e se apoiam famílias e comunidades em toda Latino América.  
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Não regulado, não organizado? 

 

O estatuto de não regulado ou normatizado que sustenta o trabalho informal encontra-

se no entorno urbano nos mais diversos matizes, porque “localiza-se entre as pressões do 

Estado (polícia, funcionários públicos e propinas) e a legitimidade local contra-hegemônica 

proporcionada pelas comunidades locais aos vendedores ambulantes de todo tipo...” (Spink, 

2011, p.9). Isto se evidencia nas interações dos trabalhadores que existe em um sistema de 

regulamentos e normas implícitas dentro da dinâmica do centro da cidade, expressado quando 

entre eles cuidam-se do posto de trabalho para que não chegue outra pessoa; quando se 

estabelece um preço padrão para alguns produtos ou serviços (como o valor das ligações), ou 

em quais produtos podem dar um chorinho (nos sucos você pode dar mais, porém no café 

não).  

Além disso, o mesmo termo informal no sentido, sem norma nem organização, está 

longe de caracterizar as realidades de trabalho expressadas nos centros urbanos, por exemplo, 

no comércio informal nas ruas da cidade de Cali, evidencia-se que os vendedores organizam-

se para vender a mercadoria, a moça que vende café caminha ligada com quem vende o pão e 

estabelecem horários de funcionamento desta dinâmica; os orelhões humanos se localizam 

pelo menos um em cada esquina dos quarteirões e outro na metade, e eles nunca vendem só 

ligações, sempre tem doces, cigarros e mercadorias que possam ser consumidas na hora; “os 

produtos vendidos são escolhidos de forma a que escoem rapidamente; o carrinho de mão é 

adotado para permitir que o vendedor vá até o cliente com a mercadoria; o bordão regular 

towa urenge (‘pague e leve’). visa a chamar permanentemente a atenção dos passantes para o 

vendedor e para a mercadoria; a reunião dos vendedores para efetuar a compra dos produtos 

no exterior tem como objetivo aumentar o lucro etc.” (Nouroudine, 2011, p.77) 

O sistema formal-informal de organizar as economias, os trabalhos e trabalhadores, na 

qual uma está abrangida pelo Estado e as leis e o outro não se apresentam de forma porosa e 

escorregada nas lógicas cotidianas do centro de Cali; ambas interagem e em suas fronteiras 

encontram-se portas que fecham e abrem as possibilidades de negociação no dia a dia do 

trabalho das pessoas. Por exemplo, algumas empresas e até multinacionais estabelecem 
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relações comerciais não formais com grupos de trabalhadores para que seus produtos e 

serviços cheguem de forma massificada ao público consumidor, sem pagar pelo uso de 

espaço, aluguel, nem registrar os vendedores de seus produtos como seus trabalhadores; este 

tipo de relações pode ser encontrado nos vendedores de produtos como geladinhos, sucos, 

sorvetes, etc.  

Do mesmo modo, estas fronteiras estabelecidas na atuação e regulação do Estado se 

misturam, ou seja, na prática poucas atividades econômicas informais não estão reguladas 

pelo Estado. Exemplificando, as empresas informais vêm sendo afetadas pelas regulações 

estatais sobre o meio ambiente (Spink, 2011); muitos vendedores e trabalhadores de rua 

obtêm licenças de autoridades competentes para trabalhar em espaços ou eventos 

determinados, ou estão abrangidos pelos sistemas de saúde e de apoios econômicos, como é o 

caso do Didier que se apoia economicamente de programas de educação para seu filho e do 

sistema de saúde publico. 

Diante a ausência de uma estrutura social, econômica e estatal que sustente o emprego 

formal, as pessoas organizam formas paralelas às regularizações do Estado para interagir com 

a sociedade onde vivem, criando nanoeconomias legitimadas e aprovadas socialmente; ou 

seja, não é negativo nem punido que as pessoas vendam frutas nas ruas, ou façam bolos e 

vendam para as vizinhas, ou se passem por estátua viva nas ruas, porque a polícia, que exerce 

o controle do espaço público, estabelece uma dinâmica de alerta com os vendedores.  

 

Os limites nas trajetórias  

 

Na análise das trajetórias se evidencia que estes trabalhadores transitam em todo 

momento por diversas formas de informal, seja porque o emprego não cumpre com todos os 

requisitos obrigatórios pela lei, ou seja, porque ocupam espaço sem alvará. Embora, 

evidenciando que se apresentam postura opostas, segundo as condições sociais e de suporte 

que possuíam frente a esses trabalhos, para alguns trazendo vantagens como o caso da Eliana, 



 
118 

 

que tem um apoio familiar forte; e por outro lado, para outros, se expressa nas formas de 

incerteza e precariedade das condições de trabalho, como é o caso da Amélia.  

As trajetórias de trabalho possibilitaram evidenciar, como na história de vida destas 

pessoas, o trabalho na modalidade de emprego clássico ou pleno (Castel, 2009) não se 

expressa na sua totalidade; e no caso de alguns participantes que tiveram um emprego (Diego, 

Eliana, Amélia, Willi), este não cumpria com o caráter de duradouro, de certeza, nem das 

condições e normas estabelecidas pelas leis trabalhistas, constituindo-se só numa atividade de 

assalariamento. Nesse sentido, a maioria dos trabalhadores que participou da pesquisa teve 

algum trabalho assalariado, porém, já estava de alguma forma no informal, pois, mesmo 

realizando as atividades no “emprego” não teve nenhum tipo de direito trabalhista ou social; 

evidenciando como nas trajetórias de trabalho a fraqueza das fronteiras conceituais frente ao 

trabalho formal e informal, além da diversidade de amalgamas que forma-se na realidade do 

trabalho e diante da obrigação de criar condições para se sustentar (e sustentar suas famílias). 

Assim, o trabalho informal na prática cotidiana e teoricamente "começa a perder força, pois 

pouco a pouco, vai se tornando mero sinônimo de 'flexibilização' das relações de trabalho... e 

deslocando o foco das questões tratadas, da análise das características substantivas do 

processo produtivo para sua regulação político-institucional" (Machado, 2002, p.94). 

Nessa via, estas formas de nanoeconomia desenvolvidas pelos trabalhadores, vão além 

das formas institucionalizadas do que é o trabalho informal, constituindo-se em possibilidades 

econômicas construídas a partir da utilidade no micro lugar, no quarteirão e na comunidade 

(Spink, 2009). Implicando também a discussão sobre as condições e as escolhas, pois não 

existe uma única razão quando uma pessoa decide trabalhar como informal; primeiro porque 

existe um contexto de necessidades onde a inserção aos circuitos formais de produção não 

estão disponíveis. Segundo, porque o plano das eleições passa pelas possibilidades 

disponíveis e sobre os projetos e expectativas de vida. Exemplificando, Amélia escolheu entre 

o restaurante com condições precárias de trabalho e implicações em sua saúde e o trabalho 

informal “autônomo” que exercia, porém, este último sem um patrão que regule suas 

condições, ou no caso de Laura que deixou o trabalho formal e estatal para estar na cidade 

natal com sua mãe e continuar com a venda de doces.  
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Esta multiplicidade de formas do informal apresenta como essas economias, 

estratégias, redes e trajetórias configuram micro mundos socioeconômicos, nos quais os 

movimentos e cálculos são feitos na hora, com estratégias através das redes, com versatilidade 

nas tarefas realizadas e possibilidades sempre de negócio que crie sustento; estas formas feitas 

pelas pessoas evidenciam uma centralidade do trabalho como ação e batalha cotidiana para a 

sobrevivência, embora não existam prefixos sobre o que se deve trabalhar, nem o que se pode 

comercializar. Portanto, estas formas ficam longe dos sistemas macroeconômicos e 

capitalistas multinacionais (porém, convivem com ele no cotidiano sem ser percebido) que 

instauram discursos de profissionalização e de uma vida formal ou formatada.   

Finalmente, o interesse não é a informalidade como fenômeno econômico, pelo 

contrário são os trabalhadores, aqueles que no cotidiano realizam as mais diversas atividades 

e que na lógica da vida procuram se insertar nas mais heterogêneas formas de trabalhos, 

evidenciando-se tanto teórica como empiricamente que a categoria informal, ilegal, não 

regulado, são porosas na atualidade, que se convive com uma realidade social e laboral que 

não possibilita uma demarcação especifica, assim como não se evidencia nas trajetórias e 

como menciona Machado “não é propriamente o trabalho que está em questão, mas grupos 

desfavorecidos... de trabalhadores; não é a transformação econômica que está diretamente em 

pauta, mas sim a forma e a velocidade da integração de certos contingentes de trabalhadores a 

ela” (2002, p.84)  

Apresenta-se uma constante entre os relatos das pessoas e as observações feitas, a 

questão do lugar do trabalho como um formador de caráter é uma via de formar os valores das 

pessoas, porém não está na centralidade olhada como o lugar que dá sentido na identidade das 

pessoas. Finalmente, essa centralidade está posta por muitos acadêmicos, porém para os 

trabalhadores ou comerciantes de rua, ela significam (a centralidade) o trabalho como um 

virar-se que permite sobreviver no mundo. São trabalhos sustentados na nanoeconomia que na 

forma de virar-se arranjam os mais diversos tipos de atividades que lhes possibilitam a vida, 

no qual as fronteiras conceituais se expandem abrindo possibilidades de amálgamas diversas 

de trabalhos. Porque a centralidade não está em quem sou como trabalhador, nem em uma 

única forma de ser trabalhador, e sim pela versatilidade do que se consegue fazer. 
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