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RESUMO 
 
O tema abordado neste trabalho traça um panorama das atuais 
tendências do mundo do trabalho diante da reestruturação 
produtiva do capital. Processo este que atribui nova 
configuração a precarização do trabalho no sistema capitalista. 
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 
 
The issue addressed in this paper gives an overview of current 
trends in the world of work on the production of capital 
restructuring. A process that assigns new configuration 
precarious employment in the capitalist system. 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. 
 
Keywords: Capitalism. Productive restructuring. Precarious 
work. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 O enfoque da análise deste trabalho busca identificar as evidências da 

precarização do trabalho nos marcos da reestruturação produtiva do capital, desencadeada 

na década de 1970, que confere uma nova dinâmica às relações de trabalho e ao próprio 

trabalho, que vêm passando por significativas transformações, atribuindo uma nova 

dimensão ao processo de precarização.  

Neste contexto, o mundo vê emergir o processo de acumulação flexível, 

consubstanciado no padrão de acumulação toyotista. Este aparece como resposta à crise 

do padrão taylorista/fordista, que por não responder mais aos interesses do capital, perde 

seu apogeu e, assim, iniciam-se novas tentativas de superá-lo, tendo em vista a retomada 

dos altos lucros para o sistema capitalista. 

Para atingir ao nosso objetivo, 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. 

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 precarização do 

trabalho na atual dinâmica do capitalismo, revelando as implicações impostas ao mundo do 

trabalho. 

 

2.  A REINVENÇÃO DO CAPITAL: A CRESCENTE DOMINAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

DO CAPITAL CONTRA A CLASSE TRABALHADORA 

 

 A reestruturação produtiva do capital, disseminada como estratégia de 

enfrentamento da crise do sistema na década de 1970, consubstancia-se como expressão 

da luta de classes, como uma resposta e estratégia da classe dominante aos anseios 

revolucionários da classe trabalhadora, evidenciados nas décadas de 1960/1970. 



 

 

                  

 Deste modo, as investidas do capital sob a atual reestruturação produtiva 

possuem, essencialmente, um caráter histórico, representando um processo sócio-histórico 

de intensas lutas de classe, em que ocorreram relevantes derrotas dos trabalhadores, o que 

possibilitou a introdução de uma nova organização social da produção. 

 A atual reestruturação produtiva representa e simboliza a ofensiva 

passivizadora do capital no âmbito das forças produtivas. Entendemos, portanto, que o novo 

modelo de produção capitalista, representado pelo modelo toyotista, “encarna um importante 

instrumento através do qual as classes dominantes objetivam recompor a subalternidade 

política das classes trabalhadoras” (RUY BRAGA, p. 227, 1997). 

 Tanto é assim que uma das pré-condições fundamentais da expansão da 

atual reestruturação do sistema foca na organização dos trabalhadores por meio dos 

sindicatos de empresa. Se os sindicatos antes travavam lutas em prol da conquista de 

direitos, agora, fazem pactos visando à harmonia da produção e do trabalho, como se os 

interesses do capital e do trabalho fossem possíveis de serem conciliados. 

 Na prática, isto significa um processo de neutralização político ideológico da 

classe trabalhadora no espaço da produção, fundamental para o sucesso do novo modelo 

de produção que, em muitas situações, exige o engajamento do trabalhador nos sindicatos 

como condição a uma possível promoção no trabalho (ALVES, 2007). 

Ressaltado seu caráter histórico e político, cabe destacar que o modelo de 

produção atual, embora tenha sido conhecido mundialmente nos anos de 1970, foi 

embrionariamente originado no contexto dos anos de 1950, no Japão, sendo, 

posteriormente, reconhecido como modelo japonês de produção ou modelo toyotista, 

abarcando conotações que atingem e atendem os interesses do sistema capitalista de forma 

universal. 

O toyotismo surge marcado pela lógica dos mercados restritos, situação 

vivenciada pelos japoneses a partir de um contexto representado por um mercado interno 

débil. As características do modelo de produção, então emergente, ganharam ênfase 

mundial a partir da crise capitalista iniciada no fim dos anos de 1960, com forte repercussão 

nas décadas sucessoras, em especial porque o contexto histórico de lutas de classe e crise 

estrutural do capital – entenda-se a crise de superprodução iniciada nos anos de 1970 – 

impôs novas normas de dominação do trabalho e de concorrência entre os mercados.  

 As técnicas do toyotismo difundiram-se com diferentes ênfases e em diversos 

países do globo, conseguindo assumir um valor universal para o capital. O novo modelo de 

produção adequou-se perfeitamente a nova base técnica do capitalismo pós 1970, que 

passou a contar com a presença de novas tecnologias microeletrônicas na produção 

(ALVES, 2007). 



 

 

                  

De acordo com Alves (2007), a projeção universal do toyotismo difundiu 

mundialmente novas técnicas de produção, que visa atender a proposta da produção fluida 

ou flexível. Disseminou-se, então, técnicas como o Just in time/Kanban ou Kaizen, que tem 

por pressuposto a fluidez da força de trabalho, estimulando o engajamento e pró-atividade 

do trabalhador.  

No caso das relações na produção, o processo de reestruturação produtiva em 

curso investe e dissemina as tecnologias de automação programável e flexível; fato que 

viabiliza maior concentração de poder sobre a produção comandada pelos agentes do 

capital, além de aumentar o ritmo da produção com integração de tarefas e reorganização 

de atividades. 

A mudança e avanço tecnológico implementado pela nova reorganização do 

capital ratifica e intensifica a separação e oposição entre aqueles responsáveis por pensar e 

planejar a produção e aqueles que, de fato, produzem a mercadoria. Por um lado, os que 

programam e realizam a manutenção, no outro, os que executam a atividade.  Assim, o 

trabalho na fábrica passa a ser controlado a distância, de acordo com os conhecimentos de 

um profissional técnico, o que aumenta o trabalho em escritório ou na área dos serviços3; 

situação que parcela ainda mais o trabalho, intensificando sua divisão (BRAGA, 1997).  

Exigi-se do trabalhador que este domine e realize várias tarefas 

simultaneamente. Tarefas sem um grau considerável de complexidade, mas que impõe a 

polivalência ao trabalhador, uma vez que isto significa economia de força de trabalho, além 

de atividades rotineiras e repetitivas. 

Desqualifica a força de trabalho, tendo em vista que o tempo necessário de 

formação para capacitar um trabalhador para operar na nova base microeletrônica da 

produção diminui consideravelmente se compararmos, por exemplo, ao operador tradicional 

da tecnologia que predominou no teylorismo/fordismo,no caso, a eletromecânica. Com a 

microeletrônica, um conjunto de operações são anuladas ou muito simplificadas, nas 

palavras de Braga (1997): 

 

“Aparentemente, o empobrecimento dos conteúdos intelectuais das tarefas 

relacionadas à execução, principalmente, é uma constante em todos os setores 
produtivos. Também os preparadores tradicionais são desqualificados em 
instalações automatizadas, já que o momento de troca da ferramenta é decidido 
automaticamente pelo sistema. Para Freyssenet (1990), entre outros, a automação 

                                                           
3
  Para Mandel (1985), existe uma expansão do setor de serviços em detrimento do enxugamento do 

trabalho na indústria, dentre outros fatores, devido ao avanço tecnológico gerido pelo capital.  Na 
atual fase do capitalismo, “uma divisão cada vez maior do trabalho só pode ser efetivada se as 
tendências à centralização predominarem sobre as tendências à atomização. Tecnicamente, uma 
divisão crescente do trabalho só pode combinar-se com uma socialização crescente e objetiva do 
trabalho por meio de uma ampliação das funções intermediárias: daí a expansão sem precedentes 
dos setores de comércio transporte e serviços em geral (MANDEL, p. 269, 1985). 



 

 

                  

vincula-se intimamente ao empobrecimento dos conteúdos das tarefas, o que 
acarretaria um barateamento da força de trabalho, bem como um aumento do 
controle patronal sobre o trabalhador” (BRAGA, p. 238, 1997). 

 
 Assim, é possível perceber o adensamento da alienação do trabalho nos 

moldes do capitalismo contemporâneo, que mutila os conhecimentos e habilidades do 

trabalhador em prol de uma maior produtividade e, em consequencia, maior extração de 

mais-valia da classe trabalhadora, que passa a conviver com a flexibilidade do novo modo 

de produção.  

 As dimensões do modelo Toyota ou modelo flexível são evidenciadas, nas 

palavras de Braga (1997), pela flexibilidade funcional (pelo trabalho multifacetado, onde o 

trabalhador realiza diferentes atividades); flexibilidade numérica (através dos contratos 

temporários); flexibilidade financeira (redução dos custos fixos) e pela flexibilidade 

espacial. Esta significa a desconcentração territorial, onde a produção não começa e nem 

termina no âmbito da empresa demandante da produção, mas sim fora dela, muitas vezes 

em outros países, onde existe menos custo, seja na matéria-prima, seja por meio de 

menos rigor fiscal ou através de sindicatos mais frágeis e menos atuantes.   

O mesmo nexo estende-se a produção que se torna flexível desde a contratação 

salarial às novas máquinas de base microeletrônica e informacional.  Exigências do sistema, 

que visam atender os preceitos de um mercado cada vez mais restrito, eivado pelas 

crescentes contradições do capital que redundam, entre outras coisas, na já mencionada 

superprodução do sistema.  

Situação que favorece os novos padrões da produção, que para manter o 

imperativo fundamental da lucratividade, intensifica de uma forma até então inédita, a taxa 

de utilização decrescente das mercadorias produzidas.  

O que se impõe aos avanços produtivos de nossa época são produtos de 

consumo rápido e instantâneo, capazes de serem imediatamente substituídos, sem que isto 

implique a utilização integral de seu valor de uso. Vivemos, como afirma Meszáros (2002), 

na “sociedade dos descartáveis”, onde até mesmo a aquisição dos denominados bens de 

consumo duráveis não completam seu ciclo de utilidade em relação ao seu valor de uso, 

sendo lançados ao lixo antes mesmo de esgotada sua vida útil. Assim acontece também 

com grandiosos recursos humanos e materiais, que muitas vezes são descartados antes 

mesmo de atravessarem os portões das fábricas.  

Essa lógica justifica e alimenta o consumo de mercadorias supérfluas e a 

reprodução do luxo por parte das classes mais abastadas, que mantém e se beneficia da 

lógica do sistema, que oferece variadas alternativas de consumo para uma privilegiada 

minoria, enquanto nega as necessidades básicas à esmagadora maioria (MESZÁROS, 

2002). 



 

 

                  

O que revela, mais uma vez, a condição precária do trabalho da classe 

trabalhadora, pois é ela quem garante, através de seu trabalho, o atendimento das 

necessidades e dos luxos da classe que a domina e a impele a condições de sobrevivência 

que precariamente sustenta a reprodução da família proletária. Esta continua a ser 

explorada e condenada as mais diversas formas de manipulações, sejam de forma objetiva 

e até mesmo subjetiva, que a orienta ao consumo exacerbado, mesmo que para ela haja 

impossibilidades até mesmo do consumo de itens de primeira necessidade.   

Para acompanhar a lógica do estímulo ao consumo acelerado, o modelo Toyota 

exalta a racionalização do trabalho vivo, como também da própria produção, utilizando 

técnicas que visam economia ou redução dos custos, de tempo de trabalho, de força de 

trabalho e que foca no que de fato é possível ser produzido e consumido em um menor 

tempo possível, a partir da idéia de que o produto precisa ser produzido no tempo certo, 

evitando, assim, acúmulo de estoque. Fato que apresenta um diferencial ou uma 

descontinuidade com o modelo taylorista/fordista, uma vez que neste, a produção era em 

massa. 

Além do mais, as empresas moldadas pelo modelo de produção toyotista 

possuem uma estrutura horizontalizada, onde a fábrica é responsável, aproximadamente, 

por apenas 25% da produção. Ela prioriza o que é central no processo produtivo e transferi 

para terceiros grande parte do que antes era produzido no seu espaço produtivo, 

evidenciando relevantes mudanças em relação ao modelo taylorista/fordista, que possuía 

uma produção verticalizada, onde toda produção era feita no interior da própria fábrica. 

Entretanto, o modelo Toyota possui – assim como a reestruturação produtiva da 

década de 1920/1930 – o objetivo supremo de continuar a proporcionar o desenvolvimento e 

acumulação capitalista, por meio da racionalização e produtividade do trabalho, o que 

denota que o atual modelo de produção mescla continuidades e descontinuidades com o 

seu antecessor (ALVES, 2007).  

O modelo taylorista/fordista, embora tenha sido substituído universalmente pelo 

modelo Toyota, coexiste com este, na medida em que prevalece o trabalho repetitivo e 

desespecializado,  adensando o trabalho abstrato e revelando as dimensões da 

precarização, que assume novas características no atual mundo do trabalho. 

Tais características são marcadas pelo diferencial do modelo toyotista de 

produção, bem como pela incapacidade real do sistema absorver toda força de trabalho 

disponível.  

A atual precarização do trabalho se revela, então, através da flexibilização do 

trabalho, que viabiliza perdas de direitos e aumento da exploração do trabalho, através do 

alto grau de extração do sobretrabalho.  



 

 

                  

 Tal flexibilização do trabalho pode ser entendida como: liberdade por parte das 

empresas para despedir parte de seus empregados, sem penalidades, quando a produção e 

as vendas diminuírem; liberdade de reduzir o horário de trabalho ou de recorrer a mais 

horas de trabalho quando a produção necessitar, sem ser necessário aviso prévio; 

possibilidade de subdividir a jornada de trabalho; possibilidade de contratar trabalhadores 

em regime de trabalho temporário; de fazer contratos por tempo parcial, dentre outros 

determinantes da precarização. (Vasapollo, 2006) 

O trabalho flexível é frequentemente visto como sinônimo de trabalho 

temporário, parcial, informal, ligado as mais diversas formas de desregulamentação do 

trabalho num contexto global. A rigor, institui-se a maximização da exploração da força de 

trabalho, ainda que o capital dissemine a ideia de que a flexibilização do trabalho reflete-se 

beneficamente para todos os que estão inseridos no mundo produtivo.  

Para contestar esta ofensiva do capital, Vasapollo (2006) afirma que:  

 

“a flexibilização, definitivamente, não é a solução para aumentar os índices de 
ocupação. Ao contrário, é uma imposição à força de trabalho para que sejam aceitos 
salários reais mais baixos e em piores condições. É neste contexto que estão sendo 
reforçadas as novas ofertas de trabalho irregular, precário e sem garantias” 
(VASAPOLLO, p. 46, 2006). 

. 

Deste modo, temos os desfiliados da estrutura da empresa capitalista, que são 

explorados de forma cada vez mais intensa, uma vez que há demissões crescentes de 

trabalhadores “efetivos” das empresas matrizes da produção, que passam a ser contratados 

pelas empresas terceirizadas, sendo, assim, submetidos à diminuição dos seus salários, 

bem como à desregulamentação dos seus direitos trabalhistas, através de contratos de 

trabalho temporários, que não garantem a permanência do trabalhador na produção, que o 

constrange a uma alta rotatividade no trabalho, através de desligamentos incapazes de 

viabilizar direitos mínimos ao trabalhador.  

A terceirização assume, assim, um papel fundamental na flexibilização da 

organização do trabalho. Temos a terceirização como um desdobramento da flexibilização, 

como meio necessário para que esta aconteça, sendo uma atual expressão da precarização 

do trabalho. No interior da flexibilização da organização do trabalho, considera-se que a 

terceirização representa sua principal forma, consistindo numa política de gestão4 e 

permitindo um processo crescente para flexibilizar as relações de trabalho. 

                                                           
4
 A terceirização, segundo Druck, nada mais é que a transferência de responsabilidades de gestão 

para um terceiro. Sendo assim, a empresa ou a esfera estatal que contrata um terceiro, 
desresponsabiliza-se com as condições de trabalho dos trabalhadores contratados, no sentido que o 



 

 

                  

O que reflete e impacta de maneira direta a organização política dos 

trabalhadores por meio dos sindicatos, que se mostram incapazes de inserir em sua 

organização os trabalhadores terceirizados e que trabalham em tempo parcial; situação que 

aprofunda a crise5 dos organismos de representação sindical dos trabalhadores.  

Além da imposição da flexibilidade, a atual precarização do trabalho, segundo 

Alves (2007), também é representada pelo contingente de trabalhadores desempregados, 

considerados supérfluos para o sistema.  

Neste sentido, a atual precarização do trabalho atinge de maneira cruel e caótica 

os que necessitam vender sua força de trabalho para sobreviver, tendo em vista que as 

contradições inerentes ao sistema se que permitem que muitos continuem a serem 

explorados. 

O agravamento desta situação se dá através das táticas toyotistas que elimina 

ao máximo os “movimentos desperdiçados” dos trabalhadores na produção, como também 

os coage a execução de atividades simultâneas, o que significa que o toyotismo não elimina 

ou economiza o trabalho, mas diretamente tem a intenção de eliminar trabalhadores, 

aumentando a produtividade por meio da sobrecarga de trabalho para os que permanecem 

na ativa da produção.  

As contradições do sistema se adensam, o que evidencia a impossibilidade real 

de incluir, na nova ordem capitalista, a massa dos desempregados, desencadeando o que 

muitos intelectuais classificam como o desemprego estrutural na fase do capitalismo 

contemporâneo.  

Assim, o desemprego evidencia-se, dentre outros fatores, pela busca do capital 

por novas tecnologias microeletrônicas e novos padrões organizacionais vinculados à lógica 

do toyotismo que atingi fortemente o setor industrial e também o setor de serviços (inclusive 

os vinculados à reprodução social). 

Assim, fazem-se atuais as afirmações feitas por Meszáros (2006), quando este 

autor reflete que: 

 

                                                                                                                                                                                     
contrato de trabalho, o salário, o horário, dentre outros compromissos, serão estabelecidos pela 
empresa contratada pra servir a gestão da empresa ou instituição contratante. Este processo é 
permitido pelo grau de flexibilização das legislações trabalhistas e pelo – cada vez mais frágil – papel 
do Estado na fase atual do capitalismo (DRUCK, p. 7, 2007). 

 
5 Tal crise é descrita por Antunes (1995), como uma crise que é influenciada pelas atuais investidas 

do capital em despolitizar a classe trabalhadora, marcada por uma crescente individualização das 
relações de trabalho, um movimento progressivo no sentido da desregulamentação do mercado de 
trabalho, o esgotamento da participação ativa dos trabalhadores, uma tendência a burocratização dos 
sindicatos e o apelo ao individualismo exacerbado. 

 



 

 

                  

“Atingimos uma fase do desenvolvimento histórico do sistema capitalista em que o 
desemprego é a sua característica dominante. Nessa nova configuração, o sistema 
capitalista é constituído por uma rede fechada de inter-relações e de 
interdeterminações por meio da qual agora é impossível encontrar paliativos e 
soluções parciais ao desemprego em áreas limitadas, em agudo contraste com o 
período desenvolvimentista do pós-guerra, em que políticos liberais de alguns 
países privilegiados afirmavam a possibilidade do pleno emprego em uma sociedade 
livre” (MESZÁROS, p. 31, 2000). 

 
Dito isto, é necessário desmistificar o discurso do desemprego determinado pela 

desqualificação dos desempregados. É certo que as atuais exigências do mercado de 

trabalho requerem um trabalhador qualificado, participativo, polivalente, comprometido, com 

responsabilidade, lealdade e que cada vez mais precisa superar-se para inserir-se no 

mercado de trabalho. No entanto, o mercado não é para todos e as mudanças na produção 

não se restringem apenas as alterações na distribuição setorial dos postos de trabalho. Elas 

se traduzem também pelo aumento do desemprego estrutural. Este é provocado pelo 

aumento das tecnologias, apropriadas pelo capital como ferramenta de manipulação do 

trabalho, que implicam no aumento da produtividade do trabalho e na redução da mão-de-

obra. 

No plano subjetivo, a atual precarização do trabalho configura-se o pelo controle 

da subjetividade do trabalhador de uma forma inovadora, onde existe uma dominação e 

subordinação formal, intelectual e espiritual do trabalho ao capital (FAUSTO apude ALVES 

(2007).  

Assim, a subsunção da subjetividade na dinâmica toyotista vai além do que foi 

feito no taylorismo/foridsmo, uma vez que neste a racionalização do trabalho era meramente 

formal – material, tendo em vista que não conseguiu articular a racionalidade capitalista na 

produção com as variáveis psicológicas do comportamento do trabalhador; algo que está 

sendo realizado na atual reestruturação produtiva do sistema (FAUSTO apude ALVES, 

2007). 

Isto significa um novo modo de subsunção real do trabalho ao capital, que exige 

novas atitudes e comportamentos da classe trabalhadora frente às exigências da 

mundialização do sistema. Fato que implica na captura da subjetividade do trabalhador, 

principalmente através da disseminação de valores que atendem ao novo produtivismo 

toyotista.  

Queremos dizer com isto que a estratégia capitalista busca, seja por meio da 

mídia, da política ou da funcionalidade da educação formal para o sistema, expandir a 

ideologia produtivista para além do ambiente de trabalho, invadindo as instâncias sócio-

reprodutivas da vida social, reduzindo a vida humana à produção de mercadorias.  

A hegemonia produtivista leva o homem a atribuir para si um “sentido de vida” 

que o leva a querer fazer investimentos constantes em si mesmo como meio de modernizar-



 

 

                  

se e agregar valor aos seus conhecimentos e habilidades pessoais e profissionais, como 

único meio possível de inserção do mercado de trabalho, ainda que de forma informal, 

através do propalado espírito empreendedor que, atribui ao trabalhador à responsabilidade 

de sua empregabilidade. 

 A pessoa deve se tornar, enquanto força de trabalho, sua própria produtora, sua 

própria empregadora e sua própria vendedora, impondo-se constrangimentos que viabilizem 

a competitividade da empresa que o próprio homem se tornou (GORZ apude ALVES (2007).  

O que isso significa é mais uma forma de flexibilização do trabalho, onde a 

informalidade muitas vezes se faz presente como tentativa do trabalhador garantir o mínimo 

para o seu sustento, sendo ele próprio responsável por reunir, ainda que precariamente, as 

condições para viabilizar a sua idéia “inovadora” e “empreendedora”, que o impossibilita de 

usufruir de direitos trabalhistas básicos, como férias, décimo terceiro salário e remuneração 

mínima para sua reprodução. 

Isto denota a condição precária do trabalho nos novos contornos do sistema 

capitalista, que mistifica a sua própria incapacidade de inserir a todos na produção e 

transfere a responsabilidade da inserção ao mercado de trabalho ao próprio trabalhador, 

ainda que este permaneça na situação de força de trabalho incapaz de reunir os meios de 

produção necessários a sua reprodução.  

Além do mais, a própria lógica de concentração e centralização do capital 

bloqueia qualquer possibilidade de auto-produção do trabalhador, uma vez que diante de 

sua condição de classe não possui meios que o possibilitem se quer reunir o capital médio 

necessário que o permita aventurar-se na concorrência da produção do capital. 

Desta forma, a moda empreendedora ou do empreendedorismo nada mais é 

mais que uma estratégia capitalista de mistificação de suas contradições, como também de 

passivização da classe trabalhadora, uma vez que a ela é atribuída à responsabilidade de 

seu sucesso ou fracasso no mundo do trabalho. Este é marcado pela crescente 

precarização do trabalho que impõe o medo do desemprego a numerosos contingentes da 

classe trabalhadora, submersas as atuais expressões da precarização do trabalho, quais 

sejam: a desregulamentação das legislações trabalhistas, a terceirização, a intensificação 

do trabalho feminino, o trabalho em domicílio, dentre outros.  

Compreendemos, portanto, que o processo de precarização do trabalho e a 

constituição do precário mundo do trabalho são características do novo sócio-metabolismo 

do capital, que vem atingindo, de uma maneira geral, toda a classe-que-vive-do-trabalho6. 

                                                           
6
 Expressão utilizada por Ricardo Antunes para referir-se a nova morfologia da classe trabalhadora de 

hoje (Os sentidos do trabalho. Ensaios sobre a afirmação e negação do trabalho. Boitempo, 3º 
edição, 1999). 



 

 

                  

 

3. CONCLUSÃO 

 

As reflexões aqui apresentada nos remetem a compreensão de que há uma 

ofensiva do capital para com o trabalho. O atual processo de precarização do trabalho tem 

como conseqüência a intensificação da alienação e da degradação da vida dos 

trabalhadores. 

A reestruturação produtiva do capital corresponde às estratégias de 

passivização da classe trabalhadora por parte do capital no âmbito das forças 

produtivas, que viabiliza a intensificação da precarização do trabalho.  

Assim, a nova organização capitalista do trabalho mostra-se, cada vez 

mais, caracterizada pela precarização do trabalho, de maneira sem precedentes 

para os assalariados. Para os que estão empregados, resta o mal-estar no trabalho, 

o medo de perder o próprio posto, de não gozar mais de uma vida social e de viver 

apenas do trabalho e para o trabalho, com a angústia associada a avanços 

tecnológicos que oprime o trabalhador e não resolve suas necessidades sociais. Um 

processo que precariza, inclusive, a totalidade da vida social (VASAPOLLO, 2005). 

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

força de trabalho, é preciso ações coletivas dos trabalhadores, que visem enfrentar a 

estabelecida ofensiva do capital em relação ao trabalho. A classe trabalhadora 

precisa compreender o atual processo de precarização do trabalho para, juntos, 

articularem ações de luta e resistência. 
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