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RESUMO 
 
O presente estudo assume a precariedade do trabalho como 
problemática central de suas reflexões. Este tema é recorrente 
no estudo da organização capitalista, uma vez que a 
precariedade constitui-se como elemento intrínseco a forma de 
apropriação do trabalho nos marcos desta sociabilidade, 
repercutindo na vida da classe trabalhadora.  O método 
escolhido foi o crítico dialético que, por meio de procedimentos 
analíticos, proporciona o conhecimento teórico, a fim de 
apreender a essência do objeto a ser estudado.   Para este 
estudo foi utilizada a pesquisa bibliográfica, tendo em vista que 
ela nos proporciona problematizar e aprofundar o 
conhecimento acerca da temática escolhida. 
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ABSTRACT 
 
This study takes the precariousness of work as central issues of 
his reflections. This is a recurring theme in the study of 
capitalist organization, since the precariousness constitutes an 
intrinsic element in the form of appropriation of work within the 
framework of this sociability, reflecting on the life of the working 
class. The method chosen was the critical dialectic that, through 
analytical procedures, provides the theoretical knowledge in 
order to grasp the essence of the object being studied. For this 
study we used the literature, given that it provides to discuss 
and deepen the knowledge about the chosen subject. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

O enfoque da análise deste artigo busca compreender a categoria precariedade 

do trabalho como condição ontológica do Modo Capitalista de Produção. Para tanto, 

utilizamos a pesquisa bibliográfica, uma vez que este tipo de estudo nos proporciona 

problematizar e aprofundar o conhecimento acerca da temática escolhida. De acordo com 

Demo (2010), a pesquisa teórica ou bibliográfica dedica-se a reconstruir conceitos, 

polêmicas, idéias e ideologias visando aprimorar fundamentos teóricos. Assim, ainda que a 

pesquisa teórica não implique intervenção direta na realidade, o seu papel é decisivo na 

criação de condições para esta intervenção (Demo, 2010). Daí a importância deste tipo de 

pesquisa. 

 Abordar a precariedade do trabalho nos marcos da sociabilidade capitalista, a 

partir de um estudo que a compreenda desde a sua origem, indica a relevância do tema 

frente à progressiva degradação da força de trabalho daqueles que a vendem como único 

meio de sobrevivência. 

 Deste modo, faz-se relevante, na conjuntura atual, estudos que busquem 

compreender os traços contemporâneos do mundo do trabalho, uma vez que, a partir do 

sistema capitalista de produção, há profundas mudanças estruturais na forma como a 

atividade humana denominada trabalho é organizada, que impactam, inclusive, na 

organização política da classe trabalhadora, que incide sob a correlação de forças 

estabelecida entre capitalistas e trabalhadores. 

Para este estudo, utilizamos o método crítico dialético por entender ser este o 

mais adequado para atingir nosso objetivo, na medida em que tentamos, ao máximo, ir além 

do aparente e compreender o que está além do imediato. A intenção é considerar a 

totalidade social da realidade, de modo a entender que esta não é estática, mas sim 

dinâmica, e que, portanto, possível de transformações.  

Deste modo, esse estudo almeja contribuir na compreensão da precariedade 

como categoria intrínseca a lógica capitalista, revelando as implicações impostas ao mundo 

do trabalho sob a regência do capital. 

 

2.   O TRABALHO NOS MARCOS DA SOCIABILIDADE DO CAPITAL: A ESTREITA 

RELAÇÃO ENTRE A PRECARIEDADE DO TRABALHO E O MODO DE PRODUÇÃO 

CAPITALISTA 

 



 
 

                  

Uma das principais características intrínsecas a lógica do sistema capitalista de 

produção é a condição de precariedade da categoria que viabiliza a estruturação de 

qualquer forma ou modo de produção, o trabalho. No capital, a ação humana denominada 

trabalho assume características particulares, tendo em vista as relações sociais que são 

estabelecidas no real. 

A compreensão dessa condição de precariedade do trabalho no modo de 

produção capitalista exige adentrar em um estudo teórico sobre os determinantes da relação 

capital – trabalho, exigindo mediações que se aproximem da essência dessa relação, como 

também reflexões que possam explicar a precarização do trabalho no atual contexto de 

reestruturação produtiva e os seus rebatimentos na realidade brasileira. 

Deste modo, iniciaremos este primeiro capítulo abordando a categoria trabalho 

em sua dimensão ontológica, bem como, analisaremos como o capital subordina o trabalho 

a partir de sua lógica de exploração e domínio, o submetendo a condição de trabalho 

precário. Em seguida, apresentaremos as diferentes metamorfoses da precarização ao 

longo da constituição do modo de produção capitalista. Para tanto, as obras marxianas e 

marxistas se tornam o fio condutor da presente discussão. 

Inicialmente, é relevante ressaltar que o trabalho é posto no centro das análises 

das obras marxianas. De acordo com Marx (1987), o trabalho existe unicamente como 

atividade humana. De acordo com este autor, é possível distinguir claramente o que difere 

as atividades instintivas realizadas pelos animais e as atividades que se autodenominam 

trabalho, realizada pelo homem. Assim, é possível afirmar que: 

 

 “Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera 

mais de um arquiteto ao construir sua colméia. Mas o que distingue o pior arquiteto 
da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la 
em realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia 
antes idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o 
material o qual opera; ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente 
em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar ao qual tem de 
subordinar a sua vontade” (MARX, 1987, p. 202). 

 

Deste modo, a capacidade de projetar em sua mente a intenção de sua 

atividade, ou melhor, a capacidade de pensar teleologicamente, distingue o homem de 

qualquer outro ser vivo pela atividade executada através do trabalho. Assim, é pela atividade 

do trabalho que o homem apropria-se dos recursos da natureza e atribui forma útil à vida 

humana. Nesta ação, distancia-se cada vez mais do ser natural e aproxima-se de um ser 

social. Neste sentido, o trabalho é a mediação ineliminável do homem com a natureza, que 

tem produzido, ao longo da história, objetivações para suprir as carências do ser humano.  

Ainda segundo Marx (1987), é no processo de trabalho que a atividade do 

homem opera uma transformação subordinada a um determinado fim, representada pela 



 
 

                  

concretização do produto. Este é um valor de uso, um material da natureza adaptado às 

necessidades humanas através da mudança de forma.  

Portanto, o trabalho está incorporado no objeto sobre o qual atuou. Assim, todo 

trabalho é dispêndio de força de trabalho do homem adequado a um fim, e nessa qualidade 

de trabalho concreto útil produz valores de uso.  

Nas reflexões de Lessa (2002, p. 28), “o trabalho é a atividade de transformação 

do real pela qual o homem constrói, concomitantemente, a si próprio como indivíduo e a 

totalidade social da qual é partícipe”. O trabalho em sua dimensão concreta é, portanto, 

categoria que viabiliza a elevação dos homens a níveis mais desenvolvidos de sociabilidade, 

é uma constante propulsora da elevação do ser social.  

Em resumo, a dimensão concreta do trabalho consubstancia-se no trabalho 

enquanto categoria que cumpre a função social de realizar o intercâmbio orgânico do 

homem com a natureza, pautado nas relações sociais e que também reproduz a base 

material da sociedade.  

Entretanto, no Modo de Produção Capitalista, a dimensão concreta do trabalho é 

progressivamente destituída de significado e substituída pela dimensão abstrata do trabalho 

humano, que uniformiza o trabalho, anulando as suas diferentes formas.  

A dimensão do trabalho abstrato caracteriza-se como categoria que destitui as 

particularidades do trabalho realizado pelos produtores, pois o resultado do trabalho deixa 

de ter em sua finalidade o consumo pelo seu produtor e se evidencia por sua condição de 

mercadoria. 

Deste modo, o valor de uso do produto é abstraído. Pouco importa quem o 

produziu, pois a finalidade do trabalho agora pauta-se não no auto-consumo ou na troca 

como meio de subsistência, mas sim, na produção de mercadorias e na troca como meio de 

acumulação de riquezas para o capitalista3. Nesta lógica, o trabalho se reduz à igual 

trabalho humano ou a trabalho humano abstrato. Para Max (1987): 

 

 “Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, desaparece o caráter útil 
dos trabalhos neles representados, e desaparecem também, portanto, as diferentes 
formas concretas desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outro para 
reduzir-se em sua totalidade a igual trabalho humano, a trabalho humano abstrato” 
(MARX, 1987, p. 167). 

 

                                                           
3
 Para Marx (1987), no Modo de Produção Capitalista, o produto do trabalho é unilateral e 

massificado. O produto impõe um caráter social e estreitamente ligado ao contexto social, enquanto 
sua relação imediata com o valor de uso, que supostamente satisfaz a necessidade do produtor, 
parece algo contingente, indiferente e secundário. Neste sentido, pouco importa a extensão do valor 
de uso do produto, pois sua relevância está no fato de ser consumido. 



 
 

                  

No Modo de Produção Capitalista, eliminam-se, sobretudo, as particularidades 

das diversas formas de trabalho, reduzindo-o a um denominador comum. Reduz o trabalho 

a dispêndio de energia física e psíquica, restringindo o trabalho à condição de trabalho em 

geral, que corporifica o trabalho abstrato, destituído das particularidades do trabalho 

concreto.    

 Lessa (2002) contribui para as reflexões feitas por Marx (1987) ao afirmar que 

trabalho e trabalho abstrato não são sinônimos e que entre ambos existem diferenças 

fundamentais, em especial porque o trabalho abstrato cumpre uma função muito distinta: é 

uma necessidade para a reprodução do capital. 

Para sua reprodução, o capital, inclusive, reorganizou a produção, com a 

finalidade de adaptá-la aos imperativos do seu Modo de Produção. Como consequência, 

emergiram novas formas da divisão social do trabalho, que passou a organizar a subdivisão 

sistemática do trabalho, pautada em especialidades produtivas e operações limitadas. 

Segundo Braverman (1987), existem diferenças cruciais da divisão do trabalho 

do capital e da divisão social do trabalho dos modos de produção percussores ao 

capitalismo, pois em outras sociedades, a divisão do trabalho aparece a partir de divisões de 

ocupações, de acordo com cada ramo da produção e, no capitalismo, esta organização se 

destrói. 

Ao destacar essa categoria, Marx (1987) começa especificando a cooperação 

como forma de trabalho precedente ao capital. Assim, o autor reporta-se a cooperação, 

caracterizando-a como "à forma de trabalho onde muitos operários trabalham lado a lado e 

em conjunto, após um plano geral, num mesmo processo de produção, ou em processos 

diferentes, mas relacionados" (Marx, 1987, p. 58).  

Acrescenta, ainda, que a necessidade desta forma de trabalho se deu devido à 

necessidade fundamental de certos trabalhos, como a irrigação, a construção de diques, 

canais e rodovias e que foi através da cooperação do trabalho que houve a redução do 

tempo de trabalho necessário para a confecção do produto que se pretendia fazer.  

Deste modo, segundo Marx (1987), a cooperação possibilitou a redução do 

tempo de trabalho necessário na produção, como também a produção de maiores valores 

de uso, fatores que influenciaram na inserção desta forma de trabalho no capitalismo.  

 No entanto, há diferenças fundamentais que distinguem a cooperação no 

capitalismo da cooperação das sociedades precedentes ao capital. Assim, a cooperação, no 

início da civilização, baseia-se tanto na propriedade em comum das condições da produção, 

como também no fato do indivíduo permanecer intimamente ligado a sua comunidade ou a 

sua tribo. No capitalismo, estas características se perdem, uma vez que o indivíduo ao invés 



 
 

                  

de trabalhar para si mesmo ou para a comunidade a qual pertence, trabalha para o 

capitalista ao qual o trabalho esta subsumido.  

 Desta maneira, prepondera a dimensão abstrata do trabalho, pois à divisão 

pormenorizada do trabalho destrói ocupações completas e as transformam em ocupações 

parceladas, tornando o trabalhador inapto a acompanhar a totalidade do processo de 

produção. Dividir os ofícios torna-se fundamental a lógica do capital, tendo em vista que esta 

divisão desqualifica o trabalhador. (BRAVERMAN, 1987). 

O trabalhador passa a ter menos oportunidades de desenvolver o seu 

intelecto e pensar teleologicamente, pois o trabalho parcelado não lhe permite idealizar sua 

própria produção, fato que repercute na ação autodenominada trabalho que aproxima o 

homem de sua dimensão enquanto ser social. 

Neste sentindo, enquanto a divisão do trabalho subdivide a sociedade, a divisão 

parcelada do trabalho subdivide o homem. Assim, “a subdivisão do indivíduo, quando 

efetuada com menosprezo das capacidades e necessidades humanas, é um crime contra a 

pessoa e contra a humanidade” (BRAVERMAN, p.72, 1987).  

Deste modo, no Modo de Produção Capitalista, o trabalho não é fonte de 

conhecimento para o homem, na verdade ele o “desumaniza”, na medida em que se 

constitui num mecanismo de acumulação e concentração de riquezas, como objeto de 

exploração, afetando as condições objetivas e subjetivas da relação homem-natureza. 

No Capitalismo, a finalidade da produção condiciona o homem a vender sua 

força de trabalho, pois esse passa a não representar unicamente a satisfação de 

necessidades, tendo em vista que tanto o produto do trabalho transforma-se em mercadoria, 

como também a própria força de trabalho vendida para o capital. Eis, então, o argumento 

condicionante e fundamental da condição de precariedade do trabalho na sociabilidade 

regida pelo capital. 

 Neste sentido, quando o trabalho humano passa a reduzir-se a mero dispêndio 

de força de trabalho, que é vendida pelo trabalhador, a condição de precariedade do 

trabalho se revela como condição intrínseca e essencial a viabilidade do capitalismo.  

Assim, é possível afirmar que a precariedade do trabalho gestou-se a partir do 

momento em que a proletarização atinge amplos contingentes da força de trabalho, que até 

então preservavam o controle sobre os instrumentos de trabalho que manuseavam. É neste 

momento histórico, mais precisamente no marco do surgimento da grande indústria, que se 

constituem as bases para o desenvolvimento da condição de precariedade universal do 

trabalho, tendo em vista determinado grau histórico das forças produtivas, que incidiu sobre 

determinado tipo da divisão social do trabalho.  



 
 

                  

Neste sentido, a proletarização universal gesta a condição intrínseca da 

precariedade do trabalho no Modo de Produção Capitalista. Proletarização4, aqui, como 

referência aos proletários, assim considerados por serem despossuídos dos meios de 

produção. 

Como bem analisou Marx (1987), para o seu desenvolvimento, o capital se 

despiu de quaisquer considerações moralistas humanitárias e moveu-se por uma avidez 

acumulativa até então desconhecida na história da humanidade.  

Por isso, concretiza-se como marco histórico, os privilégios destinados a poucos, 

a extorsão e as fraudes praticadas a fim de destituir os proletários dos seus meios de 

produção. Marx (1987), relaciona os processos que permitiram a proletarização, quais 

sejam: 

 

 “(...) expulsão dos camponeses das suas terras, as convertendo em campos de 
pastagens de ovelhas, enquanto dos camponeses expropriados e despossuídos 
emergiria o moderno proletariado; o confisco das terras da igreja católica e sua 
distribuição entre aristocratas aburguesados e novos burgueses rurais; o 
crescimento da dívida pública, que transferiu riquezas concentradas pelo Estado às 
mãos de um punhado de privilegiados; o protecionismo que garantiu à nascente 
burguesia industrial a exclusividade de atuação desenfreada no mercado nacional e 
lhe permitiu arruinar e expropriar os artesões, então obrigados ao trabalho 
assalariado (...)” (MARX, 1987, p. 36). 

 

Deste modo, historicamente é possível perceber como se deu o processo de 

proletarização. O proletário é aquele que possui apenas sua prole, os filhos. Como destaca 

Alves (2007), todos nós, trabalhadores, somos proletários no sentido lato do termo, isto é, 

alienados ou despossuídos das condições objetivas e também subjetivas de produção e 

reprodução da vida sócio-material.  

A partir dessas reflexões, identificamos importantes particularidades do trabalho 

nos marcos da sociabilidade capitalista, uma vez que se estabelece a subsunção real5 do 

trabalho aos ditames do capital. 

Segundo Braverman (1974), o detentor dos meios de produção – o capitalista – 

compra a força de trabalho mediante um contrato de compra e venda. O trabalhador, por 

sua vez, submete-se a venda da sua força de trabalho por ser despossuído dos meios de 

produção e porque as condições sociais não lhe dão alternativas como meio de 

sobrevivência. 

                                                           
4
  Termo utilizado por Giovanni Alves (2007). 

5
 Faz-se relevante destacar o que entendemos como subsunção formal e subsunção real do trabalho. 

Aquela se caracteriza por um aumento quantitativo da jornada de trabalho para além do valor da força 
de trabalho, representada pela mais-valia absoluta. Já a subsunção real retrata o controle real do 
processo de trabalho pelo capital através da constante revolução das forças produtivas, que 
proporcionam a extração da mais-valia relativa do trabalhador. 



 
 

                  

Esta relação estabelece, para Marx (1987), uma troca, uma vez que o 

trabalhador, ao vender sua força de trabalho, recebe em contrapartida uma quantia 

monetária que se consubstancia como o seu salário. Fato que caracteriza a condição de 

precariedade do trabalho, mediante a exploração inerente a esta relação social. 

O valor da quantia monetária ou do salário recebido pelo trabalhador é 

determinado pelo preço necessário da reprodução da força de trabalho, que é influenciado 

pela duração da vida do trabalhador e pelo valor monetário mínimo capaz de permitir que 

ele possa se reproduzir.  

Isto significa que o capitalista paga o equivalente monetário mínimo ou o menor 

salário possível na compra da força de trabalho, uma vez que esta, para o detentor dos 

meios de produção, nada mais é que uma mercadoria, embora também seja a fonte de sua 

riqueza. 

Temos, então, o salário como um dos expoentes da precariedade do trabalho no 

MPC. Ainda mais, se levarmos em consideração que a crítica da economia política 

considera que o salário é a forma transfigurada do preço da força de trabalho, que 

obscurece as horas a mais que o trabalhador trabalha para o capitalista.  

É possível dizer, portanto, que no trabalho assalariado, a forma monetária de 

pagamento dissimula o trabalho excedente que o trabalhador produz para o capital. No 

capitalismo, a relação de compra e venda da força de trabalho aparece mistificada, sendo a 

exploração do trabalho e seu cariz de precariedade mais complexo de ser entendido pelo 

trabalhador. Marx (1967), ao se referir à mistificação do trabalho no capitalismo, dirá que: 

 

“Na corvéia, o trabalho que o trabalhador faz por sua própria conta e o que faz 
obrigatoriamente para o senhor da terra são claramente distintos no tempo e no 
espaço. No sistema escravista, ao contrário, até a parte da jornada em que o 
escravo não faz mais que repor o valor de seus próprios meios de subsistência e em 
que ele trabalha efetivamente para si mesmo aparece como consagrada ao trabalho 
para o senhor. Todo o trabalho do escravo se apresenta como trabalho não pago. 
No trabalho assalariado acontece o inverso: mesmo sobretrabalho, ou trabalho não 
pago, aparece como trabalho pago” (Marx, 1967, p. 196). 
 

Isso evidencia que a forma do salário faz desaparecer a divisão da jornada de 

trabalho que é necessária para a reprodução do trabalhador e o sobretrabalho, ou o trabalho 

pago e o não pago, que é assimilado pelo capitalista. Esse mecanismo de invisibilidade do 

valor do trabalho, Marx denominou como mais-valia. Em suas palavras: “produção de mais-

valia ou geração de excedente é a lei absoluta desse modo de produção (MARX, p. 255, 

1996)”. 

Assim, a força de trabalho é utilizada como uma capacidade “peculiar” para 

produzir em favor do capitalista. Nada mais que a extensão do tempo de trabalho para além 

do ponto que já poderia ter parado. 



 
 

                  

Segundo Bravermam (1987), o salário, por sua própria natureza, sempre 

condiciona o fornecimento de determinada quantidade de trabalho não pago ao trabalhador. 

Fato que evidencia a mais-valia, que é fonte e origem da acumulação de riquezas pelo 

capitalista e condição de precariedade do trabalho exercido pelo trabalhador. 

Assim, o trabalhador é, antes de tudo, matéria-prima para exploração. O que faz 

emergir a precariedade na forma de produzir e trabalhar na sociabilidade do capital. 

Precariedade esta que se adensa na coação do processo de trabalho, que ocorre sob a 

forma de processo de consumo da força de trabalho no Modo de Produção Capitalista, que 

apresenta dois fenômenos característicos.  

O primeiro reporta-se ao fato do trabalhador trabalhar sob o comando do 

capitalista, a quem pertence seu trabalho, estando, por isso, sob a coação de realizá-lo de 

maneira apropriada e com adequada aplicação dos meios de produção. 

 A segunda característica está no fato do produto do trabalho do trabalhador não 

ser de sua propriedade, mas sim de propriedade do capitalista que comprou sua força de 

trabalho. Neste sentido, do ponto de vista do capitalista, "o processo de trabalho é apenas o 

consumo da mercadoria que comprou, a força de trabalho, que só pode consumir 

adicionando-lhe meios de produção" (Marx, 1987, p. 210).   

Assim, a precariedade do trabalho “é uma condição histórico-ontológica do 

trabalho vivo sob as condições do capital” (ALVES, p. 115, 2007). É possível compreender, 

portanto, que a precariedade do trabalho e o seu adensamento são intrínsecos ao sistema, 

encontrando-se na dinâmica de seu processo de produção, uma vez que o trabalho na 

sociedade do capital aparece como “trabalho livre” e assalariado. 

Neste sentido, sendo a precariedade do trabalho condição ontológica do 

capitalismo, o que vai modificar-se ao longo da história do capital serão as diferentes formas 

que a precariedade assume de acordo com a correlação de forças estabelecida entre o 

capital e o trabalho, o que alguns autores, como Alves (2007), denominam como a 

precarização do trabalho. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

As reflexões aqui apresentadas nos remetem a compreensão de que o trabalho 

regido pelo sistema capitalista de produção revela a opressão e condição de precariedade 

em que milhões de trabalhadores são submetidos desde a emergência do atual modo de 

produção. Como exposta acima, o trabalho apresenta particularidades nos marcos da 

sociabilidade capitalista  



 
 

                  

A precariedade do trabalho tem como conseqüência a alienação e degradação 

da vida dos trabalhadores que, para sobreviverem, precisam submeter à venda da sua força 

de trabalho por salários que viabilizam apenas o básico para a reprodução do trabalhador.  

Portanto, para além da compreensão da lógica de exploração da força de 

trabalho no Modo de Produção Capitalista, é preciso ações coletivas da única classe que 

tem as possibilidades históricas de reverter sua condição de classe explorada a fim de 

viabilizar uma sociedade onde o trabalho, de fato, seja livre e fonte de possibilidades da 

elevação do ser social de toda a humanidade.  
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