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OS CAMINHOS DA INFORMALIDADE

Resumo

Desde a década de 1970, uma das chaves de análise das 

economias dos chamados países em desenvolvimento tem 

sido o conceito de informalidade. A adoção desse conceito 

por organismos internacionais e sua utilização para dar 

conta dos processos econômicos e sociais desses países é 

um campo frutífero para observar os processos de concei-

tualização, medição e construção de determinados fenô-

menos/objetos como focos de políticas. Surgido no campo 

da antropologia e do desenvolvimento, a vida social do con-

ceito de informalidade está vinculada a sua circulação por 

diversas disciplinas. O trabalho proposto apresenta um ba-

lanço do desenvolvimento do conceito de informalidade, 

seu contexto de surgimento, sua incorporação a agendas de 

diversas agências internacionais e as tentativas atuais de 

novas formulações que deem conta do campo anteriormen-

te retratado pelo conceito. O caso da informalidade permi-

te refletir sobre a relação entre diversas linguagens disci-

plinares e a economia como disciplina, bem como sobre a 

ampliação dessas linguagens para abordar diversos aspec-

tos do mundo contemporâneo.

THE PATHS TO INFORMALITY

Abstract

Since the 1970s, one of the key concepts used to analyse the 

economies of so-called developing countries has been infor-

mality. The adoption of this concept by international organ-

izations and its use to account for the economic and social 

processes of these countries is an ideal field in which to 

observe how certain phenomena are conceptualized, meas-

ured and constructed as focal policy issues. Emergent from 

the field of anthropology and development, the social life of 

the concept of informality is linked to its circulation through 

various disciplines. In this paper, I present the concept of 

informality, the context of its emergence, its incorporation 

into the agendas of various international agencies, and the 

current attempts to re-formulate it. The case of informality 

presents interesting aspects to reflect on the relationship 

between various disciplinary languages   and economics as a 

discipline, as well as the expansion of these languages   to 

address various facets of the contemporary world.
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