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RESUMO 
 
Desenvolvemos o presente artigo com o intuito de elaborar 
reflexões a cerca da categoria precarização do trabalho, pela 
sua pertinência para a compreensão do trabalho na 
contemporaneidade. Incialmente, partimos da exploração 
teórica dos processos desencadeados pelo capital para a saída 
da sua crise nos 1970, cujos principais impactos foram a 
flexibilização e precarização do trabalho. Para a construção 
analítica desta categoria, recorremos às produções de Druck 
(2009) e Druck, Franco e Seligmann-Silva (2010), 
possibilitando-nos identificá-la como processo estrutural e 
multidimensional, que conserva a relação capital/ trabalho ao 
tempo que se apresenta sob diferentes formas nos espaços de 
trabalho. 
 
Palavras-chave: Trabalho na contemporaneidade. Crise 
estrutural. Precarização do trabalho. Dimensões da 
precarização do trabalho. 

 
ABSTRACT 
 
We developed this Article in order to develop reflections about 
the precariousness of work category, for its relevance to the 
understanding of work in contemporary society. Initially, we start 
from theoretical exploration of the processes triggered by 
capital to the departure of its crisis in 1970, the main impacts 
were the flexibility and precariousness of work. For the 
analytical construction of this category, we use the Druck 
Productions (2009) and Druck, Franco and Seligmann-Silva 
(2010), enabling us to identify it as structural and 
multidimensional process that preserves the capital / labor 
relation to the time that presented in different ways in 
workspaces. 
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INTRODUÇÃO  

 

O chamado mundo do trabalho vem passando, nos últimos anos, por uma série 

de transformações advindas, sobretudo, dos ajustes do capital na tentativa de contornar os 

efeitos de sua crise estrutural. Em seus traços mais comuns, apresentam-se tendências que 

conformam aquilo que Antunes (2005), caracterizou como sendo a nova morfologia do 

trabalho e que se apresentam, em maior ou menor intensidade, nos diversos países onde 

tem vigência o modo de produção capitalista. 

Assim, as dimensões da precarização do trabalho se manifestam através de um 

número elevado de desemprego, a existência de diferentes formas de ocupação, a perda de 

direitos trabalhistas, as péssimas condições de trabalho a que estão submetidos os 

trabalhadores, as questões referentes à saúde e adoecimento destes, dentre outras mais. 

Estas são questões relevantes no universo do trabalho brasileiro, requisitando respostas por 

parte do governo, da produção teórica das universidades e da luta dos sindicatos. 

Fruto de reflexões teóricas preliminares desenvolvidas nos nossos estudos de 

mestrado, as reflexões desenvolvidas neste texto, tem suas análises centradas nas 

metamorfoses no mundo do trabalho, desencadeadas a partir dos processos de 

reorganização do capital e do seu sistema ideológico, cujo marco temporal reside na saída 

da crise nos anos 1970, que conformaram mudanças significativas para a vida dos 

trabalhadores e para o exercício do seu trabalho.  

Sua elaboração divide-se em dois momentos: primeiramente, privilegiamos a 

análise dos fundamentos da crise estrutural dos anos 1970, por compreendermos que seus 

desdobramentos e efeitos relacionam-se diretamente com as transformações no mundo do 

trabalho, em detrimento de suas de estratégias, cujos efeitos exerceram impactos mais 

incidentes nesta esfera. Não pretendemos dizer que essa crise foi ou continua a ser a única 

responsável pelas transformações no mundo do trabalho, contudo entendemos que suas 

ações alteraram significativamente esta esfera, cujas modificações se repõem nos dias 

atuais com traços mais acentuados.  

Em um segundo momento, tentamos explicitar como as mudanças no trabalho 

foram conformando essa precarização do trabalho. A análise categoria se dá pelo 

entendimento de a mesma ocorre estruturalmente e socialmente, impactando o trabalhador 

dentro e fora do seu ambiente de trabalho. Para construirmos nossos argumentos, utilizamo-

nos das produções teóricas de Druck (2009), Druck, Franco e Seligman-Silva (2011), cujos 

estudos estão voltados para a compreensão do significado e indicadores desta precarização 

no Brasil. Para as autoras em questão, ela é um processo social, ou seja, ocupa os diversos 

ambientes da sociabilidade humana, apresentando-se desta maneira, sob diferentes formas.  



 

 

                  

 

1 CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO CAPITALISTA: o esgotamento do 

pacto taylorista-fordista como expressão fenomênica da crise estrutural do capital 

 

O controle todo o processo produtivo pelo capitalista propiciou que este 

aprimorasse as formas pela qual ocorreria a produção do mais-valor em cada estágio do 

desenvolvimento capitalista. Essa constituição foi um processo longo, que envolveu 

desenvolvimento das forças produtivas, o aperfeiçoamento técnico e científico, levando pelo 

menos dois séculos para que o processo capitalista de fato ocupasse todos os espaços 

produtivos2. 

Nestes processos, as especializações do trabalho exerceram papel fundamental. 

A clara separação entre administração e execução, permitiu que, a parte que se 

responsabilizava pela gestão do trabalho, formulasse e incorporasse no processo produtivo, 

meios mais eficientes de produção de mais-valia. Dessa forma, foi por meio das abordagens 

e estudos sobre a organização do trabalho e paulatina incorporação dos avanços científicos, 

que foi possível a introdução de novas formas de extração de mais-valia dos trabalhadores. 

Ao longo deste percurso, a formulação de teorias que estudavam a organização 

e controle dos processos de trabalho exerceu papel preponderante.  O objetivo de suas 

metodologias eram melhorar a qualidade dos produtos quando incorporadas no processo 

produtivo e consequentemente, os meios pelo qual a mais-valia seria produzida. No campo 

da Administração Científica, algumas teorias tiveram mais destaque que outras, devido a 

sua aplicabilidade e sucesso nos países de economia central, sendo introduzida em 

diversos ramos produtivos. Nessa construção, destacamos as três mais influentes: o 

taylorismo, o fordismo e o toyotismo (PINTO, 2010). 

O taylorismo compreende o método desenvolvido por Taylor3, que correspondia 

à otimização da produção através da divisão social e técnica do trabalho. Para seu alcance, 

os funcionários eram divididos em cargos e funções específicas, realizavam a tarefa que lhe 

foi atribuída em sua completude. Este sistema, cuja base propiciou a futura implementação 

do sistema fordista, ancorava-se na especialização das atividades, das operações, criando o 

trabalhador especializado, apto a executar sua tarefa com extrema eficiência.  

                                                           
2
 Para Braz e Netto (2011) foram necessários pelo menos dois séculos para o capital controlar todo 

processo de trabalho e implantar verdadeiramente o modo de produção capitalista, passando por 
diversos estágios: cooperação, manufatura até chegar a grande indústria. 
3
 Frederick Winslow Taylor (1865-1915) nasceu nos Estados Unidos e pertencia a uma família 

abastada. Abandonou os estudos e se empregou como operário em uma fábrica que pertencia aos 

conhecidos de sua família (PINTO, 2010). 



 

 

                  

Já o fordismo vigorou principalmente nos países de capitalismo central e 

manteve-se hegemônico por pelo menos cinquenta anos. Ele foi mais que uma forma de 

organização produtiva, pois se constituiu como uma ideologia social, cuja disciplina da 

fábrica se estendia para a vida social. Dessa forma, o controle do tempo no processo 

produtivo se fazia presente no lar dos trabalhadores, que tinham os horários de trabalho 

definidos e depois disso, voltavam para o seu lar, pois além de serem produtores, também 

deveriam ser consumidores daquilo que era produzido (HARVEY, 1996). 

A organização fordista, desenvolvida por Henry Ford, possuía as principais 

características 4: produção em massa; linha de montagem e produtos homogêneos; controle 

de tempos e movimentos; produção em série; trabalho parcelar e fragmentação das funções; 

unidades fabris concentradas e verticalizadas; operário de massa e forte sindicalismo 

(ANTUNES, 2011).  

Grande parte do seu sucesso deve ser debitado a sua junção as políticas sociais 

do Welfare State5. Esse casamento permitiu que o capital obtivesse um grande crescimento 

na taxa de acumulação, o que se manteve estável até os idos de 1973. A responsabilidade 

estatal se deu por meio do compromisso com uma série de obrigações, como o controle dos 

ciclos econômicos e financeiros, sobretudo nos setores vitais ao crescimento da produção e 

ao consumo de massa (HARVEY, 1996). 

 Neste sistema, a organização sindical dos trabalhadores era extremamente 

forte, capaz de resistir ao autoritarismo e a hierarquia. Os ganhos da classe trabalhadora 

naquela época foram bastante relevantes e tinham no Estado o administrador destas lutas. 

Segundo Harvey (1996), a esfera estatal era a grande responsável pela administração dos 

descontentamentos e interesses diversos, tendo em vista que sua legitimação se dava na 

medida em que conseguia levar o benefício do fordismo a todos. 

Esses dois sistemas de produção taylorismo/fordismo prevaleceram nas 

economias capitalistas durante o período das duas grandes guerras, o que depois se 

difundiu para os demais países capitalistas de economias periféricas. As mudanças pela 

qual passou o capitalismo mundial por volta dos anos 1970 necessitou o desenvolvimento 

de um modo de produção que fosse mais enxuto, se pautasse na flexibilidade produtiva e 

temporal; confecção de produtos com qualidade elevada e com custos de produção 

                                                           
4
 Pelo curto espaço da construção, as características desses tipos de organização foram 

condensadas. Para aprofundar o debate, conferir Harvey (1996), onde o autor discorre sobre a era da 
vigência do fordismo como uma ideologia social responsável pelos anos de ouro do capital. 
5
 A estabilidade alcançada pelo fordismo deveu-se também ao protagonismo exercido pelo Estado no 

que tangia a condução das políticas sociais. A experiência do Welfare State nos países de capitalismo 
avançado demonstra, embora resguardadas a particularidade de cada país, que o Estado era 
responsável por políticas de investimento público, prestação de políticas sociais universais e uma 
rede de serviços de assistência social (BEHRING E BOSCHETTI, 2011). 



 

 

                  

reduzidos; barateamento no produto final e entrega ágil, de acordo com a expectativa do 

cliente. Todo esse contexto fez gerar um processo de reestruturação produtiva, 

acompanhado de um novo modelo, que ficou conhecido por Sistema Ohno ou toyotista 

(PINTO, 2010). 

Este modelo corresponde à filosofia de reposição rápida dos estoques após os 

produtos terem sido consumidos pelos clientes. Em todo interior da fábrica, havia cartazes 

(kanban, em japonês), que informavam sobre a quantidade necessária de abastecimento de 

produto em cada posto subseqüente e, a partir desse modelo, desenvolveu-se o sistema 

conhecido por kanban. No entanto, a organização da produção era regida pelo sistema just 

in time (PINTO, 2010). 

Dessa forma, a forma de organização toyotista se adequou as transformações 

que o mundo do trabalho passaria quando do contexto de crise e do esgotamento do padrão 

taylorista-fordista. Este durou pelo mais ou menos uns 60 anos e teve sua quebra6 a partir 

década de 1970, com a crise do capital7. Na visão de Meszáros (2004) esta se constituiu 

totalmente diferente das demais, se configurando como sendo estrutural, pois modificou 

toda a estrutura do sistema do capital e atingiu toda a humanidade em suas bases e 

processos civilizatórios. 

Na visão de Frigotto (1995), os fundamentos e as causas que deram origem ao 

desencadeamento desta crise remontam ao processo histórico de desenvolvimento 

capitalista, sua dinâmica, a estrutura e as relações sociais que este modo de produção 

engendra. No entanto, a crise dos anos 1970 é diferenciada, pois seu potencial devastador 

também se configura como diferente das demais, esgotando um longo ciclo expansionista 

que vigorou aproximadamente sessenta anos.  

A crise a qual o capital enfrenta nos anos 1970 teve múltiplas determinações que 

se interligavam. Debitar o seu estopim a um ou outro elemento é naturalizar o processo e 

escamotear suas determinações. Cabe, contudo afirmar que, na visão neoliberal, os 

processos que levaram a crise deveram-se, sobremaneira, as políticas do Estado de Bem-

Estar8 e a partir dela, a requisição por parte dos investidores quanto à intervenção estatal no 

âmbito econômico. Essas ações derrubaram uma série de conquistas sociais obtidas na 

esfera do trabalho e que imapctaram de maneira negativa a vida dos trabalhadores.  

                                                           
6
 Podem ser destacados alguns elementos como os responsáveis por esta quebra: recuperação da 

Europa Ocidental e do Japão do período de entre guerras; a entrada do fordismo nos países de 
terceiro mundo; o dólar posto em xeque como moeda de alcance internacional; a perda de 
hegemonia estadunidense (HARVEY, 1996). 
7
 As crises são inerentes ao modo de produção capitalista visto que ele próprio cria barreiras a sua 

própria expansão (MARX, 1998). 
8
 Conferir Hayek (2010) “O Caminho da Servidão” e obras dos demais intelectuais da Sociedade de 

Mont-Pèlerin. 



 

 

                  

A crise do capital desencadeada em 1973 tem no padrão taylorismo-fordismo e 

nas políticas do Welfare State apenas a ponta aparente de um fenômeno muito maior, 

muitas vezes explicado por análises que mistificam suas causas principais. A compreensão 

da crise a partir da justificativa do esgotamento do modelo fordista-keynesiano analisa seus 

determinantes apenas na superfície.  

 A quebra deste modelo representa apenas uma “expressão fenomênica” 

(Antunes, 2009, p.31) de uma conjuntura marcada por determinações mais complexas. A 

crise foi apenas o estopim de um processo que há tempos vinha dando sinais de 

esgotamento, cujos contornos podem ser sumariamente sinalizados: 1) queda crescente da 

taxa de lucro; 2) esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista de produção; 3) 

autonomia relativa da esfera financeira frente ao capital produtivo; 4) a maior concentração 

de capitais graças às fusões entre as empresas monopolistas e oligopolistas 5) crise do 

Welfare State ou do Estado de Bem-Estar Social e 6) flexibilização do processo produtivo, 

aumento das privatizações entre outros. 

Para Alves (2013), a crise dos anos 1973 tem status de crise de lucratividade e 

todo movimento planejado pelo capital naquele momento, relacionava-se a recuperá-la e 

para isso, inaugurou uma nova era na acumulação do capital e sob a qual a humanidade 

ainda convive contemporaneamente sob os seus auspícios. Na visão do autor, a busca pela 

elevação da taxa de lucros levou ao capital promover os seguintes processos: 

 

1) a mundialização do capital e abertura de novos mercados 
capitalistas; 2) o complexo de reestruturação produtiva, instaurando a 
precarização estrutural do trabalho 3) financeirização da riqueza 
capitalista com a hegemonia do capital financeiro. Essa profunda 
restauração caracterizou os 30 anos perversos (ALVES, 2013, p. 31). 
 

A apreensão dos fundamentos da crise de 1973 se fez necessária para 

assimilarmos as ações empreendidas para a contenção da mesma (leia-se: recuperação dos 

índices de lucratividade). Dentre os acontecimentos que foram reconfigurados no período da 

crise, o mais evidente foi a constituição de uma nova forma de acumulação, que se pautou e 

ainda se pauta, numa lógica flexível (HARVEY, 1996). 

Compreender as determinações da mesma é sinalizar que as transformações no 

mundo do trabalho não ocorreram de forma desconexa das determinações sociais. Pelo 

contrário, a ofensiva ao trabalho, os processos de reestruturação produtiva, a contra reforma 

do Estado, a mundialização financeira do capital entre outros processos, foram mecanismos 

essenciais promovidos pelo capital e com ajuda estatal com o intuito de reconquistar o 

equilíbrio lucrativo anterior (MONTAÑO E DURIGUETTO, 2011). 

 



 

 

                  

2 A PRECARIZAÇÃO ESTRUTURAL E SOCIAL DO TRABALHO COMO REFLEXO DAS 

TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO DO TRABALHO 

 

No âmbito da sociologia do trabalho, esta categoria possui destaque no trabalho 

de autores que estudam sua constituição e caracterização recente, como Alves (2013), 

Druck (2009) e Druck, Franco e Seligmann-Silva (2010). Apesar de partirem distintos pontos 

analíticos, destacamos um ponto de encontro em seus posicionamentos: para os autores, os 

fundamentos da precarização do trabalho não se encontram presentes em falhas produtivas 

ou na inadequação nas formas de regulação do trabalho. Ao contrário, ela foi um processo 

desencadeado pelos ajustes promovidos pelo sistema do capital, na tentativa de superar a 

crise do sistema fordista cujos resultados, por conseguinte, conformaram uma nova forma 

de gestão do trabalho, baseada na flexibilização e precarização.  

Nesse sentido, concordamos que ela se torna uma categoria chave para 

pensarmos o trabalho na atualidade e, na medida em que nos afastarmos desse 

entendimento, caminhamos para uma mistificação dos fenômenos. Dessa forma, para 

apreendermos sua constituição é necessário refletir sobre as mutações pela qual passou o 

sistema do capital nas últimas quatro décadas, pois é evidente que sua configuração atual 

não é a mesma que aquela do século XIX.  

A principal modificação pela qual esse sistema passou diz respeito ao modelo de 

acumulação vigente, a acumulação flexível Harvey (1996), cujos fundamentos caracterizam 

o capitalismo hodierno. Dentre suas inúmeras particularidades, podemos enunciar como 

predominantes, a flexibilização dos processos de trabalho, o surgimento de novos setores 

de produção, a abertura de novos mercados consumidores, a manifestação de novas 

demandas e a incorporação, na produção e no exercício do trabalho, de novos avanços 

científico e tecnológico. 

Conforme Druck (2009), a titulação flexível já denota a agilidade dos processos 

transformativos que este novo padrão de acumulação irrompeu, cujos impactos foram mais 

significativos se fizeram mais evidentes na esfera do trabalho. As estratégias que alicerçam 

essa nova fase de acumulação se relacionam com as medidas desenvolvidas pelo capital 

para a saída da crise do fordismo. Sem o intuito de recuperar seus fundamentos, 

destacamos apenas que uma das principais críticas feitas àquela forma de organização 

referia-se a saturação da produção em massa, a queda do ritmo da lucratividade e da 

produtividade. 

Portanto, era necessário romper com estes fundamentos, cuja saída eficiente foi 

possível por meio dos fundamentos da acumulação flexível que, em suas estratégias, 

rompeu com a maioria dos pilares que sustentavam a regulação fordista. Dentre as 



 

 

                  

alterações mais significativas suscitadas por este novo padrão, a investida contra o trabalho 

organizado da era fordista foi o mais atingindo. Portanto, 

 

Na era da acumulação flexível, as transformações trazidas pela ruptura com 
o padrão fordista geraram outro modo de trabalho e de vida pautado na 
flexibilização e na precarização do trabalho, como exigências do processo 
de financeirização da economia, que viabilizaram a mundialização do capital 
num grau nunca antes alcançado (DRUCK, 2009, p. 06). 

 

Nessa nova fase de alterações, o setor financeiro exerceu preponderância, 

espraiando suas práticas a diversos setores, exercendo influência sobre o conjunto dos 

assalariados, mas fundamentalmente, sobre a esfera produtiva. Para a consolidação destas 

mudanças, o Estado desenvolveu papel fundamental na desregulamentação dos mercados 

e para a instauração da flexibilização do trabalho, cujos contornos diluíram a linha que 

separava os trabalhadores que tinham seus direitos baseados naqueles da era fordista e os 

demais.   

Conforme Druck, Franco e Seligmann-Silva (2010), a lógica da acumulação 

flexível transmutou-se para os ambientes de trabalho, ocasionando expressivas mudanças 

em suas formas de exercício. Nestes ambientes, as expressões dessas alterações se 

manifestaram por meio da desregulamentação do trabalho, a vigência de formas precárias 

de seu exercício, o aumento do adoecimento dos trabalhadores, onde a precarização do 

trabalho desempenhou um aspecto fundamental 

 
Este é um processo complexo, pois mantém a relação capital/trabalho em 
sua essência, ao tempo em que transmuta as suas formas de existência. Ou 
seja, forja mudanças epidérmicas, de superfície, através de diferenciados 
estatutos de trabalhadores que camuflam a relação essencial 
capital/trabalho, confundindo as figuras sociais básicas representativas – 
empregado e empregador – que norteiam a vigência e a aplicação das leis 
trabalhistas. Neutraliza e anula a regulação social do trabalho (com a 
consequente perda de direitos conquistados pelos movimentos sociais 
anteriormente), naturalizando o trabalho precário, banalizando a injustiça 
social e a violência no trabalho (principalmente, a violência psicológica). 
Dissemina uma era de precarização social e de trabalho socialmente 
desagregador, terreno fértil para o sofrimento e o adoecimento dos 
indivíduos, configurando o trabalho patogênico. A precarização passou a ser 
um atributo central do trabalho contemporâneo e das novas relações de 
trabalho, apresentando múltiplas faces e dimensões (P. 02). 

 

Nesse sentido, a flexibilização inaugurou uma nova temporalidade para as 

relações de trabalho, em que as reestruturações do capital para a saída da sua crise nos 

anos 1970, desencadearam novas configurações nesta área, seja no nível das relações ou 

no exercício do trabalho. À vista disso, essas mutações conformam a aparência da 

precarização do trabalho no tempo presente, pois consideramos que ações lançadas para a 



 

 

                  

saída da crise do fordismo ainda vigem na atualidade, ainda que acentuada pelos ajustes do 

capital para contornar os efeitos de sua crise estrutural (DRUCK, 2009). 

Portanto, a precarização do trabalho se encontra no epicentro da acumulação 

flexível, sendo a principal característica do quadro crítico em relação ao trabalho, 

inaugurando uma fase de precarização estrutural do trabalho (Antunes, 2013), pois ela se 

torna a regra e não a exceção nos ambientes laborais. Assume contornos complexos, pois 

ao tempo que mantém a relação capital/ trabalho em sua essência, diversificam as 

diferentes relações, formas de exercício do trabalho e desencadeia outras particularidades 

no momento atual, como por exemplo, o adoecimento dos trabalhadores. 

Buscando identificar indicadores sobre a precarização do trabalho no Brasil, 

Druck (2009) em pesquisa realizada em todo país, que contou com dados qualitativos e 

quantitivos9 que pudessem evidenciar as características mais significativas da precarização 

do trabalho em nosso país. Em suas produções, o conceito de precarização ganha 

relevância, compreendendo-a como  

 

Precarização Social do Trabalho compreendida como um processo em que 
se instala – econômica, social e politicamente – uma institucionalização da 
flexibilização e da precarização moderna do trabalho, que renova e 
reconfigura a precarização histórica e estrutural do trabalho no Brasil, agora 
justificada pela necessidade de adaptação aos novos tempos globais [...] O 
conteúdo dessa (nova) precarização está dado pela condição de 
instabilidade, de insegurança, de adaptabilidade e de fragmentação dos 
coletivos de trabalhadores e da destituição do conteúdo social do trabalho. 
Essa condição se torna central e hegemônica, contrapondo-se a outras 
formas de trabalho e de direitos sociais duramente conquistados em nosso 
país, que ainda permanecem e resistem (DRUCK, 2007, p 19-20 apud 
DRUCK, 2009, p. 05) 

 

Assim, concebemos que a precarização do trabalho é um fenômeno para além 

do trabalho, pois possui efeitos na área econômica, política e social, ao tempo em que ela 

repõe novas questões à precarização do trabalho no Brasil, tendo em vista as 

particularidades da nossa formação sócio-histórica.  

                                                           
9
 Para construção dos dados quantitativos, a autora utilizou-se de bases de dados de instituições 

oficiais do estado, cuja socialização de pesquisadas realizadas estão disponíveis a população, como 
por exemplo IBGE, Ministério do trabalho e do Emprego (MTe), do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), da Justiça do Trabalho (JT), do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e DIEESE5 – e (b) 
as bases de dados que reúnem resultados de pesquisas qualitativas, individuais e coletivas, cujos 
estudos são locais, setoriais, de casos específicos, e conseguem traduzir situações variadas de 
trabalho, de emprego e de desemprego, que as estatísticas, por serem classificações padronizadas e 
codificadas, não podem revelar. É o caso de publicações individuais de resultados de projetos, de 
teses e dissertações, que apresentam a diversidade regional, setorial e de diferentes segmentos de 
trabalhadores, bem como das suas diferentes inserções e condições de trabalho (DRUCK, 2009, p. 
03). 



 

 

                  

Por se fazer presente em toda totalidade social, a precarização se apresenta de 

forma multidimensional, que segundo Druck, Franco e Seligman-Silva (2010), se manifesta 

nos seguintes níveis: 1) Nos vínculos e relações contratuais; 2) Na organização e nas 

condições de trabalho; 3) A precarização da saúde dos trabalhadores; 4) Na fragilização e 

na valorização simbólica e 5) Na representação e organização coletiva. 

Em sua primeira dimensão a precarização tem como indicador os vínculos e 

relações contratuais, cujos fundamentos se constituem a partir das diferentes formas sob a 

qual ocorre a compra e venda da força de trabalho, o que gera inserção precária nos 

ambientes laborais e com um elevado percentual de desregulamentação de direitos. Nesse 

sentido, a precarização se expressa pela paulatina perda de direitos trabalhistas ou o seu 

não usufruto por parte dos trabalhadores. Ocasiona a desestabilização dos trabalhadores 

estáveis, com perda de benefícios indiretos, diminuição salarial, descumprimento de acordos 

coletivos entre outros. As referências protetivas que o trabalho da era fordista oferecia são 

obscurecidas, prevalecendo entre os trabalhadores o acirramento da competição entre os 

incluídos e excluídos do processo regular de trabalho alimentada, sobretudo, pelo medo da 

insegurança e da estabilidade. 

Já a segunda dimensão compreende a organização e condições de trabalho, 

que se apresenta ao trabalhador e ao exercício do seu trabalho por meio do estabelecimento 

de metas abusivas, a intensificação no ritmo de trabalho, agravada por meio da 

incorporação de novas tecnologias nos processos produtivos, o aumento da competitividade 

entre os trabalhadores, a pressão pelo cumprimento do trabalho dentro do tempo 

estabelecido, a polivalência no exercício da atividade, dentre outros. O desgaste físico e 

mental e os rebatimentos na saúde dos trabalhadores é direta ou indiretamente alimentado 

por estas estratégias de gestão e execução do trabalho, possuindo íntima relação com a 

terceira dimensão da precarização do trabalho: a saúde dos trabalhadores. 

Os impactos promovidos pelas mudanças no mundo do trabalho fizeram-se 

sentir na corporalidade e na mentalidade dos trabalhadores. Dessa forma, a terceira 

dimensão assumida pela precarização é justamente a precarização da saúde dos 

trabalhadores, que se faz pode ter seu desenvolvimento desencadeado por meio de 

mudanças no ambiente físico de trabalho, onde há um ritmo intensificado de trabalho em 

descompasso com o tempo do indivíduo, o aparecimento de casos de LER/DORT por meio 

de tarefas repetitivas. No âmbito da saúde mental, os impactos da precarização do trabalho 

sobre a vida dos trabalhadores se apresentam por meio de transtornos relativos ao sono, 

fadigas patológicas, sofrimento social e esgotamento profissional (Druck, Franco e 

Seligman-Silva, 2011). 



 

 

                  

A penúltima dimensão identificada pelas autoras se dá no âmbito da fragilização 

do reconhecimento social. Nesta perspectiva, a análise da desconstrução de identidades 

sociais e coletivas ligadas ao trabalho e as relações de alienação e estranhamento, são 

resultados dos processos de transformação no mundo do trabalho. Insere-se também nesta 

dimensão, os processos de captura da subjetividade do trabalhador, por meio da sua 

inclusão e envolvimento na ideologia da empresa, a individualização e coisificação das 

relações humanas, pois estes exercem influência no reconhecimento dos trabalhadores 

como tais, fragilizando-o. Também possui preponderância os sentimentos dos trabalhadores 

em relação à insegurança do trabalho, pois fortalece a fragilizam o reconhecimento social e 

a valorização e construção de identidades sociais e que antes eram coletivas. 

A última dimensão se refere a organização e a representação coletiva, que trata 

da convivência entre instáveis e estáveis no mesmo ambiente de trabalho, o que se 

relacionando diretamente com a dimensão anterior, pois opera uma debilidade na 

construção de identidade coletiva entre os trabalhadores. Nesse sentido, há uma 

pulverização e enfraquecimento dos sindicatos, discriminação dos terceirizados e 

subcontratados e uma forte vulnerabilidade dos trabalhadores em terem seus direitos 

defendidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo dessa discussão, buscamos explanar a compreensão da categoria 

precarização do trabalho na contemporaneidade a partir das transformações ocorridas nesta 

esfera. Na bibliografia em que ancoramos nossas análises podemos identificar que uma 

série de novas características assumidas pelo trabalho na atualidade são representativas 

desta precarização, como por exemplo: vínculos precários, aumento do subemprego, da 

subproletarização, perda de direitos sociais do trabalho, novas e velhas formas de 

realização do trabalho, como por exemplo, o trabalho doméstico. 

Contudo, as transformações no mundo do trabalho desencadeadas por meio dos 

processos de restauração do capital para a saída da sua crise nos anos 1970, promoveram 

modificações no exercício do trabalho, nas formas de contratação, no esfacelamento de 

direitos sociais entre outros. Tais processos inauguraram um novo momento na seara do 

trabalho, cujo caráter principal passou a se assentar na precarização do trabalho, cujo tema 

passou a ocupar lugar de destaque na produção contemporânea dos autores da sociologia 

do trabalho. 

Dentre eles, destacamos em nossa construção, o posicionamento do Druck 

(2009) e Druck, Franco e Seligmann-Silva (2010), para quem a abordagem da precarização 



 

 

                  

do trabalho deve ser feita sob uma perspectiva social, tendo em vista que seus efeitos 

perpassam o trabalhador, influenciando na sociedade, na economia e na política o que a 

torna multidimensional. Não desconsideramos que o principal afetado por este processo seja 

o trabalhador, mas acrescentamos os impactos que ela exerce na organização coletiva, no 

enfraquecimento dos sindicatos, o aumento crescente de doenças físicas e psíquicas 

relativas ao trabalho. 

Nesse sentido, estamos cientes de que o debate deve ser aprofundado, 

principalmente no que se refere à discussão da nossa formação sócio-histórica e o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista brasileiro. A partir destes estudos, 

podemos analisar com maior rigor teórico a formação da classe operária brasileira e a 

particularidade da precarização do trabalho no capitalismo brasileiro.  
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