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RESUMO 
 
 

AMBULANTES, EXCLUSÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS. O interesse pela realização da 
pesquisa sobre a experiência de vendedores ambulantes de uma praça central de um 
município da região metropolitana do Vale do Paraíba surgiu por convivência diária da 
pesquisadora com seus pais que são ambulantes e pelo contato da mesma com os demais 
trabalhadores que atuam no local de trabalho de seus familiares. E também ao constatar que 
mesmo os que possuem carteira assinada, possuem seus direitos violados. Fato que levou a 
pensar nos trabalhadores ambulantes que não possuem carteira assinada, e por isso seus 
direitos no campo do trabalho são ainda mais violados. O presente texto é o resultado parcial 
de uma pesquisa mais ampla que foca as experiências desenvolvidas pelos ambulantes no 
trabalho informal, e, discute a percepção que possuem de seus direitos no campo do trabalho, 
discute-se ainda, até que ponto os vendedores ambulantes possuem cidadania e igualdade 
perante o trabalho formal, mediante a precariedade, seja pela falta de investimento no seu 
negócio ou pela falta de investimento do poder público, outra questão é o estereótipo que 
envolve a questão da renda desse trabalhador. Com isso o ambulante propenso a exclusão. 
Têm-se ainda o fato de que os ambulantes entrevistados não falam em momento algum sobre 
benefícios para eles enquanto trabalhadores informais. Quando questionados sobre seus 
direitos, os ambulantes mostravam-se confusos e mudavam o foco do que havia sido 
perguntado - transformavam direito em dever, posicionando-se somente como sujeito de 
deveres. O conhecimento aqui produzido se faz importante pois, poderá se constituir na base 
de um futuro projeto de intervenção no campo das políticas públicas de trabalho. Do ponto de 
vista teórico, a pesquisa é justificada pela relativa escassez de trabalhos no setor informal, 
especialmente no caso de vendedores ambulantes e também pela falta trabalhos científicos 
sobre o programa MEI do governo federal na área da sociologia e do serviço social. E os 
potenciais benefícios decorrerão da própria conscientização dos sujeitos da pesquisa quanto 
aos seus direitos sociais. Outros eventuais benefícios se relacionam com a comunidade e a 
sociedade em geral, possibilitando, guardadas as limitações do alcance do projeto, a 
orientação para a formulação de políticas públicas associados aos direitos sociais dos 
trabalhadores informais do município. Optou-se pela abordagem qualitativa para entender o 
universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, um nível de 
realidade que não pode ser quantificado. Escolheu-se também como técnica de investigação o 
estudo de caso. A amostra da pesquisa é constituída por cinco trabalhadores ambulantes do 
sexo masculino, a forma de seleção seguiu o critério de acessibilidade. Além das entrevistas, 
realizou-se a observação das atividades dos sujeitos pesquisados. O procedimento para a 
análise desta pesquisa possui embasamento na teoria crítica, mais especificamente a 
concepção dialético-materialista. O governo Federal propôs uma política de formalização 
burocrática, visando incluir tais trabalhadores no rol de contribuintes da previdência social, 
criando a figura jurídica do Micro Empreendedor Individual (MEI). Perante a política de 
formalização proposta pelo governo é visível que mesmo sem a garantia de todos os direitos 
sociais, previstos para um trabalhador formalmente empregado, a mesma agrega algumas 
vantagens referentes aos direitos trabalhistas. Porém os trabalhadores desconhecem a política 
governamental do MEI (Micro Empreendedor Individual). Nesse sentido, a política 
governamental aparece como uma inclusão precária devido ao desconhecimento, em função 
de que se apresenta como incerteza: até que ponto a política de formalização efetiva a 
cidadania e traz a igualdade para essas pessoas? Uma vez que não é posto para os que não 
possuem carteira assinada os mesmos direitos para os que a possuem. Surgindo aí uma 
separação, uma diferença. Palavras-chave: ambulantes; exclusão social; políticas públicas. 


