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RESUMO 
 
O capitalismo contemporâneo é marcado por crises que 
repercutem diretamente nas condições de vida e trabalho da 
classe trabalhadora. As mudanças nas relações entre capital e 
trabalho interferem diretamente nas políticas sociais, cujos 
efeitos são devastadores para a proteção social, acentuando 
os seus aspectos de precarização, seletividade e atendimento 
pontual diante das demandas sociais.  
 
Palavras-chave: Capitalismo.  Trabalho. Políticas Sociais. 
Precarização.  
 
ABSTRACT  
 
Contemporary capitalism is marked by crises that directly affect 
the conditions of life and work of the working class. The 
changes in the relations between capital and labor directly 
interfere in social policies, the effects are devastating for social 
protection, emphasizing aspects of precariousness, selectivity 
and timely service front of social demands. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Visando compreender as expressões da precarização e flexibilização do trabalho e 

das políticas sociais no setor privado e no setor público, partimos do pressuposto que esses 

dois momentos devem ser analisados como complementares, e não vistos de forma 

estanque. Para tanto, é preciso inicialmente descrever o que entendemos a respeito da 

precarização do trabalho no setor privado e da precarização do trabalho no serviço público. 

Tal conceituação se faz pertinente para que possamos situar o leitor acerca da perspectiva 

de abordagem de cada um dos conceitos aqui desenvolvidos, que embora possuam 

características de precariedade comuns, sua gênese não é a mesma. 

 Ao discorrer sobre as relações precárias de trabalho, inicialmente é importante definir 

que na literatura crítica, o significado conceitual para o termo precário diz respeito a uma 

mudança, para pior, na qualidade das condições de trabalho, evidenciada no capitalismo, 

com a passagem da forma de produção fordista para a produção flexível. Nesse sentido, o 

termo precarização se construiu a partir da realidade concreta das transformações 

contemporâneas no mundo do trabalho vivenciadas pelos trabalhadores, através das más 

condições de trabalho a que estavam submetidos, refletidas na ausência e/ou redução dos 

direitos trabalhistas, no desemprego que assola grande parte da população, na fragilidade 

dos vínculos de trabalho, enfim, de diferentes formas que negligenciam acentuadamente a 

qualidade de vida do trabalhador. Cabe aqui salientar que há muitas imprecisões e 

indefinições nessa qualificação do trabalho como precário, pois o que parece explicar a atual 

situação do trabalho assalariado pode ocultar algumas características próprias ao 

assalariamento no capitalismo. 

 No Dicionário Aurélio, consta na definição de precário, “difícil, escasso, raro, pouco, 

insuficiente, incerto, pouco durável, insustentável, débil etc.” O que no nosso estudo significa 

que há várias possibilidades para descrever os conceitos referentes à precarização das 

relações de trabalho, tais como: não estabilidade dos vínculos empregatícios, níveis 

salariais baixos, carga horária excessiva, infraestrutura não adequada para a realização do 

trabalho, redução dos direitos trabalhistas, enfim aspectos necessários para a realização de 

um trabalho digno para o trabalhador. Estas são características que tanto podem ser 

aplicadas no setor privado quanto no setor público, e que serão analisadas no texto a seguir.  

 

DESENVOLVIMENTO  

 

1.1 Os fundamentos da precarização do trabalho no capitalismo  

 



 
 

                  

Ao discutirmos a precarização do trabalho, necessariamente ela nos remete à 

análise das alterações que vêm ocorrendo no mundo do trabalho, sobre a hegemonia do 

capital, consubstanciadas pelas alterações nos direitos trabalhistas, nas proteções sociais, 

nas perdas salariais, nos benefícios sociais, na segurança e higiene no trabalho, na 

proteção sindical, enfim, nas transformações societárias que repercutem diretamente na 

vida dos trabalhadores. O trabalho precário pressupõe: 

 

A totalidade das condições inadequadas de trabalho, acompanhadas da ausência ou 
redução do gozo dos direitos trabalhistas por parte do trabalhador (BARALDI, 2005, 
p. 14). 
 
A precarização do trabalho está diretamente relacionada ao aumento do 
assalariamento sem carteira assinada, do trabalho autônomo e do informal, da 
redução e/ ou ausência de direitos trabalhistas, bem como de suas respectivas 
implicações na jornada de trabalho e no tempo de permanência no trabalho, nos 
rendimentos do trabalhador, na possibilidade de acesso aos mecanismos de 
proteção social e nas condições de trabalho às quais são submetidos 
cotidianamente os trabalhadores (PARENZA, 2008, p. 35). 

 

Cabe assinalar que essa precarização nas relações de trabalho contemporâneas 

conforma, na verdade, uma intensificação da precarização inerente à essência do modo de 

produção capitalista. Para fundamentar essa afirmativa, discutiremos a partir de então, 

sobre as modificações no mundo do trabalho e suas implicações para os trabalhadores, 

considerando-se os modelos de produção baseados na cooperação, manufatura e grande 

indústria, até as formas contemporâneas fordista e toyotista. 

Marx (1988a, p. 258-259) assinala que a produção capitalista tem início quando o 

proprietário de capital (comerciante) reúne em um mesmo local um número relativamente 

elevado de artesãos que, sob suas ordens, produzem a mesma espécie de bens para o 

mercado. A essa forma de organização da produção, o autor chama de cooperação, uma 

forma de trabalho “em que muitos trabalham juntos, de acordo com um plano, no mesmo 

processo de produção ou em processos de produção diferentes mais conexos” (ibidem, 

p.259). O fato de muitos trabalhadores servirem-se simultânea ou alternadamente das 

mesmas instalações, instrumentos, aparelhos, depósitos para matérias-primas etc., 

representa uma economia dos meios de produção pelo seu uso coletivo. 

Outra vantagem para o capital que surge da reunião de muitos trabalhadores em um 

mesmo local, além da economia dos meios de produção, é a combinação da força do 

trabalho coletiva que amplia a quantidade de mercadorias produzidas, diminuindo o tempo 

de trabalho necessário à produção de um determinado bem. Assim, a cooperação resulta 

em uma elevação da produtividade do trabalho (MARX, 1988a, p. 259): 

 

Com a cooperação de muitos trabalhadores assalariados, o comando do capital 
converte-se numa exigência para a execução do próprio processo de trabalho, numa 



 
 

                  

verdadeira condição à produção. As ordens do capitalista no campo da produção 
tornam-se agora tão indispensáveis quanto as ordens do general no campo de 
batalha (MARX, 1988a, p. 262-263). 

 

Com isso, entende-se que o processo de exploração do trabalhador já está delineado 

na cooperação capitalista, configurando-se como o ponto de partida da subordinação do 

trabalho ao capital2. Ou seja, na forma de trabalho cooperativa o controle capitalista sobre o 

trabalho era apenas formal; segundo Marx, esta é a subsunção formal do trabalho ao 

capital. Neste momento o trabalhador ainda detém o domínio da técnica sobre o trabalho 

que executa, por meio da habilidade artesanal e do controle dos instrumentos de trabalho. 

Na cooperativa, com o desenvolvimento do capitalismo, a força produtiva social do 

trabalhador é colocada à disposição do capitalista, dando a impressão de que é força 

produtiva que o próprio capital possui, como se fosse sua força imanente, quando na 

verdade ele se apropria da força do trabalhador e a utiliza e a aproveita como se fosse um 

equipamento da produção. 

Já o período manufatureiro é compreendido entre os meados do século XVI e o final 

do século XVIII, e representou uma revolução na organização do processo de trabalho 

baseado no artesanato. Assim: 

 

A manufatura se origina e se forma, a partir do artesanato, de duas maneiras. De um 
lado, surge da combinação de ofícios independentes diversos que perdem sua 
independência e se tornam tão especializados que passam a constituir apenas 
operações parciais do processo de produção de uma única mercadoria. De outro, 
tem sua origem na cooperação de artífices de determinado ofício, decompondo o 
ofício em duas diferentes operações particulares, isolando-as e individualizando-as 
para tornar cada uma delas função exclusiva de um trabalhador especial. A 
manufatura, portanto, ora introduz a divisão do trabalho num processo de produção 
ou a aperfeiçoa, ora combina ofícios anteriormente distintos. Qualquer que seja, 
entretanto, seu ponto de partida, seu resultado final é o mesmo: um mecanismo de 
produção cujos órgãos são seres humanos (MARX, 1988a, p. 268). 

 

A manufatura nesse formato combina ofícios primitivamente dispersos, como no 

primeiro formato, porém reduz o espaço que separa as diversas fases de produção de um 

determinado produto. O tempo gasto em passar de um estágio a outro da produção é 

reduzido, do mesmo modo que o trabalho de efetuar essa transição. 

 Este período realizou um grande aperfeiçoamento das ferramentas de trabalho, pela 

sua simplificação e adaptação às atividades especializadas dos trabalhadores parciais3. A 

                                                           
2
 A subordinação do trabalho ao capital é expressa pela subsunção formal e pela subsunção real. 

Para Marx, o motivo que impulsiona e o objetivo que determina o processo de produção capitalista 
são a maior autovalorização possível do capital, isto é, a maior produção possível de mais-valia, 
portanto, a maior exploração possível da força de trabalho pelo capitalista. E também a exploração de 
um processo social de trabalho (MARX, 1988 a, V I, p. 263). 
3
 A manufatura propriamente dita não só submete ao comando e à disciplina do capital o trabalhador 

antes autônomo, mas cria também uma graduação hierárquica entre os próprios trabalhadores [...] 



 
 

                  

divisão manufatureira do trabalho como uma forma especificamente capitalista de produção 

se utiliza de todos os mecanismos para produzir mais-valia relativa e aumentar a 

autovalorização do capital às custas dos trabalhadores, dessa forma, produzindo novas 

possibilidades de dominação do capital sobre o trabalho.  

 Para Marx, é na manufatura que se opera a subsunção real do trabalho ao capital, ou 

seja, é a partir desse momento que o trabalhador perde o domínio e o conhecimento sobre 

todo o processo de trabalho. 

 A evolução seguinte à manufatura foi o surgimento da maquinaria e da grande 

indústria, que é o fundamento da fábrica moderna. Esse sistema de máquinas, que é 

resultado da incorporação da ciência pelo capitalismo, adapta o processo de trabalho aos 

ditames e necessidades do capital e tem como efeito a subordinação real do trabalho ao 

capital. Ou seja, com a maquinaria, o capitalista exerce o controle direto sobre a natureza e 

o ritmo do trabalho, sobre o trabalhador (MARX, 1988b). 

 A sociedade capitalista utiliza a máquina como forma social de dominação, 

exploração e expropriação dos trabalhadores, pois com ela os capitalistas ampliaram o 

trabalho excedente e, com isso, conseguiram extrair do trabalhador, além da mais-valia 

absoluta, a mais-valia relativa. Assim, a utilização da máquina vem a corroborar essa 

intensificação do trabalho. 

Para que a maquinaria fosse incorporada definitivamente à indústria e utilizada como 

forma de extrair maior quantidade de mais-valia relativa, diminuindo o tempo de trabalho 

necessário e aumentando a capacidade de extrair trabalho excedente, foi necessário que se 

criasse não só uma massa de trabalhadores aptos a desenvolver o trabalho repetitivo, 

desgastante e mal remunerado das fábricas, mas também de uma população operária 

excedente4 que logo se transformou em parte constitutiva da dinâmica de acumulação 

capitalista, ou seja, uma população apta a aceitar o domínio do capital.  

Na maquinaria, “o capital subordina por inteiro (formal e realmente) o trabalho pelo 

controle do processo de trabalho: o trabalhador passa a ser um apêndice das máquinas, a 

sua desqualificação se acentua e igualmente se aprofunda a divisão do trabalho” (NETTO; 

BRAZ 2007, p. 112). Dessa forma: 

  

À medida que a maquinaria torna a força muscular dispensável, ela se torna o meio 
de utilizar trabalhadores sem força muscular ou com desenvolvimento corporal 
imaturo, mas com membros de maior flexibilidade. Por isso, o trabalho de mulheres 

                                                                                                                                                                                     
Ela aleija o trabalhador convertendo-o numa anomalia, ao fomentar artificialmente sua habilidade no 
pormenor mediante a repressão de um mundo de impulsos e capacidades produtivas. Os trabalhos 
parciais específicos são não só distribuídos entre os diversos indivíduos, mas o próprio indivíduo é 
dividido e transformado no motor automático de um trabalho parcial (MARX, 1988a, p.283). 
4
 A existência de trabalhadores excedentes é simultaneamente condição e resultado do processo de 

acumulação, que é fundamento da precarização. 



 
 

                  

e de crianças foi a primeira palavra- de- ordem da aplicação capitalista da 
maquinaria! Com isso, esse poderoso meio de substituir trabalho e trabalhadores 
transformou-se rapidamente num meio de aumentar o número de assalariados, 
colocando todos os membros da família dos trabalhadores, sem distinção de sexo 
nem idade, sob o comando imediato do capital (MARX, 1988 a, V II, p. 23). 

 

 Isso significa que a maquinaria acentua a exploração do homem para um grau muito 

mais elevado, uma vez que submete o trabalhador e toda a sua família à exploração direta 

do capital para a valorização dele. Ela se torna o meio mais poderoso de aumentar os 

resultados produtivos do trabalho, conseguindo aumentar o limite da jornada de trabalho 

para além dos limites naturais. 

Com o decréscimo do capital variável aparece simultaneamente uma grande 

quantidade de trabalhadores que são expulsos do mercado de trabalho. Assim, a 

acumulação produz uma parte de trabalhadores sobrantes ou supérfluos, que formam o 

exército industrial de reserva.  Nesse sentido, “a acumulação capitalista produz 

constantemente - e isso em proporção à sua energia e às suas dimensões – uma população 

trabalhadora adicional relativamente supérflua ou subsidiária, ao menos no concernente às 

necessidades de aproveitamento por parte do capital” (MARX, 1984, p. 199).  Pois “não 

basta à produção capitalista de modo algum o quantum de força de trabalho disponível que 

o crescimento natural da população fornece. Ela precisa, para ter liberdade de ação, de um 

exército de reserva independente dessa barreira natural” (p. 202). 

Esse contingente de desempregados é uma necessidade própria desse modo de 

produção, pois propicia aos capitalistas condições de rebaixar os salários, aumento da 

jornada de trabalho e intensificação do trabalho por meio da exploração do sobretrabalho 

dos segmentos ocupados. O fato de haver esse exército industrial de reserva faz com que o 

trabalho que é feito pelo segmento operário ocupado condene à ociosidade forçada grande 

quantidade de trabalhadores que estão aptos ao trabalho e não encontram serviço, sendo 

obrigados a viver de caridade. Assim, se esse exército industrial de reserva inicialmente 

resulta da acumulação capitalista, torna-se em seguida indispensável ao prosseguimento 

dela; por isso mesmo, constitui um componente ineliminável da dinâmica capitalista 

(NETTO; BRAZ, 2007, p. 135).  

A grande indústria aumenta o material humano explorável pelo capital mediante 

apropriação do trabalho de mulheres e crianças; ela confisca todo o tempo de vida do 

operário mediante a ampliação desmedida da jornada de trabalho e com o seu progresso, 

que permite fornecer um produto num tempo cada vez mais curto, serve finalmente de meio 

sistemático de liberar em cada momento mais trabalho ou de explorar a força de trabalho de 

modo cada vez mais intenso (MARX, 1988 a, V I, p. 39). 



 
 

                  

E, no processo histórico, o capitalismo move-se e transforma-se continuamente; 

mobilidade e transformação estão sempre presentes. A evolução do capitalismo é um 

produto do desenvolvimento das forças produtivas, das inovações tecnológicas e 

organizacionais e dos processos sociopolíticos e culturais que envolvem as classes sociais. 

Desse modo, novas relações de trabalho foram se formando, exigindo um 

redimensionamento no processo de produção que atendesse as novas condicionalidades do 

capital. É o que veremos a seguir.  

 

1.2.  A precarização e a flexibilização do trabalho e das políticas sociais  

 

A reação do capital ao ciclo depressivo pelo qual passou no início da década de 

1970 promoveu diferentes modificações nas relações de trabalho, na produção, na 

circulação e na regulação. No processo de globalização da economia5, a reestruturação 

produtiva6 que se desenvolveu em nível mundial representou uma resposta à crise do 

padrão de desenvolvimento capitalista baseado no fordismo e resultou num conjunto de 

novos padrões de gestão e de organização do trabalho. 

 Diante desse quadro societário, tornou-se imprescindível uma mudança tecnológica, 

buscando novas linhas de produto e nichos de mercado, visando à expansão geográfica 

para onde o controle do trabalho pudesse ocorrer de maneira mais fácil, e outras medidas 

que possibilitassem o aceleramento do tempo de giro do capital (HARVEY, 1992). Assim, foi 

necessário adotar uma forma mais econômica na produção, caracterizada por baixos custos 

com pessoal, produção pequena e direcionada e alta produtividade. Inseridas nesse 

contexto sócio-histórico, as indústrias e grandes empresas buscaram novos mercados para 

seus produtos, acirrando ainda mais a competição comercial e exigindo uma maior 

variedade na fabricação dos produtos. 

O modelo de produção iniciado no Japão pela fábrica de automóveis Toyota se 

encaixou perfeitamente nas novas necessidades do capital e, tendo como objetivo 

                                                           
5
 A nova etapa de desenvolvimento do capitalismo mundial, que surge a partir da década de 1980 é 

conhecida (e caracteriza-se) como globalização. Ou seja, trata-se de um novo regime de acumulação 
capitalista, considerado um novo patamar do processo de internacionalização do capital, com 
características próprias e particulares se comparada com etapas anteriores do desenvolvimento do 
capitalismo (DRUCK, 1999). É válido salientar que para alguns autores essa etapa do capitalismo 
seria na verdade uma Mundialização do Capital, denominação precisa para o fenômeno da 
globalização, compreendendo essa mundialização como um novo regime de acumulação 
predominantemente financeira (ALVES, 2003).   
6
 É importante salientar que a reestruturação produtiva constitui-se de um conjunto de mudanças no 

mundo da produção e na organização do trabalho, que objetivava enfrentar a Lei da queda tendencial 
da taxa de lucro no capitalismo, bem como resistir às pressões do movimento operário insatisfeito 
com o processo de degradação de suas condições de trabalho, em função de seu caráter opressivo, 
alienante e desqualificante.   
 



 
 

                  

reaquecer a produção japonesa após a Segunda Guerra Mundial, se caracterizou pela 

chamada “racionalização” da produção, que deveria ser enxuta, diversificada e em 

conformidade com a demanda efetiva.  

O toyotismo passou a ser considerado o modelo adequado a ser adaptado ao 

sistema produtivo flexível e nele os trabalhadores tornaram-se especialistas multifuncionais. 

Na empresa haveria uma hierarquia administrativa horizontal, bem como uma desintegração 

vertical da produção para outras empresas (rede), e não haveria separação entre projeto e 

execução. 

O modelo de produção Toyotista ficou conhecido por sua eficiente composição: 

estoque zero, o Just In Time, o controle individualizado da produção (através do Kan Ban), o 

trabalho em equipe e os Círculos de Controle de Qualidade (CCQ‟s). A flexibilidade, 

característica do modelo japonês, garantiu maior rapidez no lançamento de novos produtos, 

favorecendo o desenvolvimento de tecnologias igualmente flexíveis com máquinas 

adaptáveis ao novo layout industrial. 

Como podemos observar, a flexibilização tornou-se o elemento chave para 

responder às rápidas variações de demanda e diversidade do mercado, pois, mediante a 

flexibilidade proposta pelo toyotismo, teve início o denominado estoque zero, que consiste 

num sistema de mecanização direcionado para produzir somente o necessário, evitando ao 

máximo o excedente, pois a produção é ajustada à demanda do mercado.   

 O processo de flexibilização da produção é analisado por Harvey (1992) como uma 

resposta à crise do fordismo. Para o autor, a rigidez do fordismo impedia a flexibilidade de 

planejamento e a acumulação de lucro para as empresas capitalistas. Em oposição ao 

modelo que se caracterizou pela rigidez, apresenta-se, no cenário mundial, um processo 

que vai além da esfera produtiva, atingindo diferentes setores da vida social, um novo 

regime denominado por Harvey (1992) como acumulação flexível.  

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com 
a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. [...] ela também 
envolve um novo movimento que chamarei de “compressão do espaço-tempo” no 
mundo capitalista – os horizontes temporais da tomada de decisões privada e 
pública se estreitaram, enquanto a comunicação via satélite e a queda dos custos de 
transporte possibilitaram cada vez mais a difusão imediata dessas decisões num 
espaço cada vez mais amplo e variegado (HARVEY, 1992, p. 140).  

 

 O regime de acumulação flexível tem reestruturado profundamente o mercado de 

trabalho; a denominada revolução tecnológica tem implicado numa radical economia de 



 
 

                  

trabalho vivo7, elevando o índice de força de trabalho excedente (engrossando ainda mais o 

exército industrial de reserva). Essa reestruturação tem introduzido diversificadas 

modalidades de contratação, tem criado novas estratificações e acentuado as 

discriminações entre os trabalhadores – com relação a sexo, idade, cor, etnia (NETTO, 

1996). 

 Para manter seus níveis de acumulação e seu projeto de dominação global, o capital 

utiliza a força de trabalho de acordo com suas necessidades; quando precisa reduzir o 

número de funcionários empregados reduz, e quando necessita aumentar, ele pode contar 

com o exército mundial de reserva. Observamos, assim, que o processo de precarização do 

trabalho está inserido na lógica da flexibilização e da desregulamentação do padrão de 

produção e das relações trabalhistas. 

 Esse contexto de precarização, de subcontratação, de queda do padrão salarial, da 

ampliação de contratos de trabalho temporários e do desemprego é uma realidade que afeta 

a todos os trabalhadores, inclusive o trabalho do servidor público no Brasil.  

Essa precarização do trabalho também afetou e (afeta!) os trabalhadores inseridos 

no serviço público, uma vez que, o setor público estatal também tem se organizado em 

consonância com a lógica flexibilizada e precarizada desenvolvida no setor privado e 

incrementada pelo ideário neoliberal. Portanto, o setor público estatal brasileiro, também tem 

composto um espaço de precarização do emprego e de flexibilização das relações de 

trabalho. Para fundamentar o estudo sobre a precarização do serviço público, o nosso ponto 

de partida será o processo de contrarreforma do Estado na administração pública, que 

desregulamenta o mercado de trabalho do servidor público e que se encontra respaldado na 

emenda constitucional 19/1998. 

 Em absoluta coerência com os postulados neoliberais, foi proposta uma reforma 

constitucional com claras indicações de anular as garantias sociais recém - contempladas 

na Constituição de 1988. Uma delas foi o desmantelamento do setor público, através da 

reforma administrativa do Estado.  A reforma administrativa é a que interfere mais 

diretamente na condição do servidor público. Ela prevê um novo formato institucional para a 

atuação do Estado, passando para o mercado o controle de determinadas atividades, 

publicizando algumas áreas do social. Esta publicização diz respeito ao Estado transferir 

parte das suas atividades do campo social para as instituições públicas – não estatais. 

 As consequências oriundas do processo de reforma do Estado atingiram a vida e o 

trabalho de todos os servidores públicos, principalmente ao serem defendidas pelos 

                                                           
7
 A respeito desse fato Netto e Braz (2007, p. 134) chamam atenção para reflexão de que “o 

desemprego em massa não resulta do desenvolvimento das forças produtivas, mas sim do 
desenvolvimento das forças produtivas sob as relações sociais de produção capitalistas”.   



 
 

                  

governos como uma forma viável de resolver a crise do país. Assim, raciocina-se como se a 

produtividade do trabalho no setor público fosse negativa, e como se os cortes de pessoal 

resultassem apenas na redução de custos, sem implicações para a provisão de serviços. 

Pouco se diz sobre a insuficiente cobertura dos serviços sociais. E mais, ao mesmo tempo 

que se discorre sobre o empreguismo e o inchamento da máquina pública,  convive-se com 

a escassez de profissionais públicos e de políticas públicas (RAMOS;SANTOS apud 

PESSOA (1999). 

O Estado brasileiro, buscando aproximar os padrões de gestão do setor público ao 

setor privado a partir da década de 1990, adota duas estratégias - chaves para atingir seus 

objetivos.  

A primeira estratégia diz respeito “à redução dos custos da máquina pública que se 

efetivou com o enxugamento do quadro de pessoal – demissões, privatizações, 

terceirizações –, redução dos salários pagos e corte de benefícios”. Estas medidas foram 

imprescindíveis para atingir o objetivo almejado, e para obter a meta do equilíbrio fiscal 

reajustou os salários sem pensar nos efeitos negativos que causou aos funcionários que 

permaneceram empregados, com o congelamento de salários por muitos anos (BORGES, 

2004).  

A segunda estratégia, que orientou a reestruturação do setor público para a 

precarização, foi “a flexibilização das relações de trabalho, através de formas de contratação 

atípicas, sem recorrer ao concurso público e com remuneração fora dos parâmetros 

estabelecidos nos planos de cargos e salários – são os contratos por prazo determinado, 

temporários, por prestação de serviços e/ou associados a um determinado projeto, a 

exemplo dos bolsistas, consultores, substitutos, estagiários etc.”. 

As remunerações advindas desses diversos tipos de contratos são sempre mais 

baixas do que aquelas recebidas pelos servidores formais, uma vez que eles ficam 

desprovidos de proteção social e não têm reconhecidos os seus direitos trabalhistas e 

previdenciários, refletindo a precariedade que vivenciam. Por fim, “há que considerar que 

várias dessas formas flexíveis de contratação não são sequer computadas nas estatísticas 

oficiais (inclusive na RAIS), criando, deste modo, trabalhadores „invisíveis‟ também no setor 

público” (BORGES, 2004, p. 257). 

Nesse sentido, pensar o setor público estatal como espaço de trabalho de vários 

profissionais é entender os processos de reordenamento do mundo do trabalho como 

resultantes de um novo modo de organização da produção, aliado às mudanças nas formas 

de acumulação capitalista e sua incidência sobre o Estado, que vêm provocando reformas, 

resultando em perdas dos direitos sociais e trabalhistas de todas as categorias de 

trabalhadores. 



 
 

                  

Entendemos que os profissionais que atuam na área social e desenvolvem suas 

atividades na esfera pública estatal possuem uma dupla inserção neste contexto: primeiro, 

por se inserir como trabalhadores assalariados que vendem sua força de trabalho para 

sobreviver; segundo, porque atuam numa realidade contraditória, em meio ao aumento da 

demanda e redução do financiamento das políticas sociais promovidas pelo processo de 

contrarreforma do Estado. 

 

CONCLUSÃO  

 

Consideramos, então, que a proposta defendida pelos neoliberais gira em torno da 

implantação de uma política fundamentada na reestruturação da atuação estatal pública 

universal, privatizando as empresas públicas, concedendo uma liberdade de ação para as 

forças do mercado e propiciando um livre fluxo de mercadorias e capitais entre países. No 

campo das políticas sociais, a retração do Estado se expressou nos cortes de verbas, na 

deterioração das ações e prestação de serviços públicos, e na transferência de significativas 

parcelas de atendimento à questão social para instituições filantrópicas, não-

governamentais, que constituíram o chamado terceiro setor. 

Desconsiderando esses princípios, percebe-se que a política social tende a 

desempenhar o seu papel de diminuição ou amenização das desigualdades sociais, cada 

vez mais afastada da concepção de direitos sociais, repondo a centralidade no trabalhador 

consumidor. Ao invés de incorporar direitos, ela tem servido para eliminar direitos; ao invés 

de ampliar o preço da força de trabalho, ela reduz este preço. Esta análise fundamenta-se 

na afirmação de Marx (1988a, p. 95): “[...] fizeram baixar os salários dos trabalhadores do 

campo para além daquele mínimo estritamente físico, complementando a diferença 

indispensável para assegurar a perpetuação física da raça mediante as leis dos pobres”. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALVES, Eduardo. Questões Preliminares: O Impacto do Neoliberalismo no Mundo do 
Trabalho do Serviço Público no Brasil. Brasília, setembro de 2003. 
 
BARALDI, Solange. Supervisão, flexibilização e desregulamentação no mercado de 
trabalho: antigos modos de controle, novas incertezas nos vínculos de trabalho na 
enfermagem. Tese de Doutorado em Enfermagem, apresentada a Universidade de São 
Paulo, 2005. 
 
BORGES, Angela Maria Carvalho. Reforma do Estado, emprego público e a precarização do 
mercado de trabalho. In: Caderno CRH, Salvador, v. 17, n 47, p. 255 -268, mai/ago, 2004. 
 



 
 

                  

DRUCK, Graça. Terceirização (des) fordizando a fábrica: um estudo do complexo 
petroquímico. São Paulo: Boitempo, 1999.  
 
HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. 
 
MARX, Karl. O Capital: Crítica da economia política. São Paulo, Abril Cultural, 1984, t. I, v. 2. 
 
______.O Capital: Crítica da economia política. São Paulo, Abril Cultural, 1988a, t. I, v. 1. 
 
______ O Capital: Crítica da economia política. São Paulo, Abril Cultural, 1988b, t. II, v. 2. 
 
NETTO; BRAZ, Marcelo. Economia Política: uma introdução crítica. São Paulo, Cortez, 
2007. 
 
NETTO, José Paulo. Transformações societárias e Serviço Social – notas para uma análise 
prospectiva da profissão no Brasil. In: Revista Serviço Social e Sociedade nº 50, São Paulo: 
Cortez,1996, p. 87-132.   
 
PARENZA, Cidriana Tereza. Trajetórias: um instrumento de análise da participação do 
trabalhador no mercado de trabalho. In: Revista Serviço Social e Sociedade, nº 93, Cortez. 
São Paulo, 2008. 
 
PESSOA. Eneuton. O Emprego Público sob a ótica dos Serviços Públicos: observações 
sobre a estrutura das ocuapções em 1985,1989 e 1995. VI Encontro Nacional de Estudos do 
Trabalho, Abet, 1999. 
 


