
 

 

 
                  

NOVAS FORMAS DE EXPLORAÇÃO DO TRABALHO? Considerações acerca da relação 

entre o trabalho realizado na grande indústria e o trabalho realizado nos “departamentos 

externos das fábricas”1 

 
 

Kamilla Karinne de Oliveira Almeida2 
 
 

RESUMO 
 
A finalidade deste estudo é levantar alguns apontamentos a 
respeito da relação entre a produção realizada na grande 
indústria e nos departamentos externos das mesmas. Para tal, 
parte-se da compreensão do que é trabalho na perspectiva 
marxiana e de como ele vem se desenvolvendo de forma 
degradante na sociedade do capital, especificamente a partir 
do final XVIII ao século XXI, enfatizando a relação entre a 
Grande Indústria e os departamentos externos das fábricas. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica.  
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ABSTRACT  
 
The purpose of this study is to raise some notes about the 
relationship between production carried out in large industry 
and external departments of the same. To this end, it is 
normally understanding of what is working in the Marxian 
perspective and how it is evolving in a degrading manner in the 
capital of the company, specifically from the late eighteenth to 
the twenty-first century, emphasizing the relationship between 
the Great Industry and departments outside the factories. The 
methodology used in this bibliographic research. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

O sistema do capital, ao longo da história de seu desenvolvimento, impôs várias 

transformações para o mundo do trabalho. Estas modificações interferem diretamente nas 

relações que se estabelecem entre os homens e o trabalho e dos homens entre si, dentro 

desta sociedade. Sabe-se que com a introdução da maquinaria no processo de produção de 

mercadorias, as relações supracitadas sofreram alterações bruscas que repercutem até os 

dias atuais.  

Tendo isso em vista, este estudo propõe realizar algumas considerações a 

respeito da categoria trabalho bem como sobre a intensificação da degradação do trabalho a 

partir do final do século XVIII aos dias atuais, destacando a relação entre o trabalho 

realizado na grande indústria e o trabalho realizado nos departamentos externos das 

fábricas.  

II. O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NO CAPITALISMO 

 

Falar do trabalho e de suas configurações, especificamente no modo de 

produção capitalista, a partir de uma perspectiva marxiana, requer que recorramos ao 

entendimento da categoria trabalho de acordo com esta perspectiva. Segundo Marx (1988, 

p.149), “[...] o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo 

em que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu intercâmbio 

material com a natureza”, a fim de atender à uma determinada necessidade. 

Elucidar o que é o trabalho faz-se necessário porque, de acordo com Lukács 

(2012, p.03), “no trabalho estão gravadas in nuce (em germe) todas as determinações que, 

[...] constituem a essência de tudo que é novo no ser social. Deste modo, o trabalho pode 

ser considerado o fenômeno originário, o modelo do ser social; [...]”.  

Neste sentido, Tonet (2013, p.100-101) pontua que “este ato, por permanecer 

sempre como fundamento ontológico de qualquer forma de sociabilidade [...] também 

permitirá entender as categorias que o integram e o seu desdobramento ao longo do 

processo histórico”. Sendo assim, fica evidenciado que o trabalho é o fundamento ontológico 

do ser social, isto é, o trabalho, “antes de mais nada assinala a passagem, no homem que 

trabalha, do ser meramente biológico ao ser social” (LUKÁCS, 2012, p. 02). Tal fato é de 

suma importância porque é através dele que é permitido ao homem se diferenciar dos 

demais seres vivos, uma vez que só ao primeiro cabe a capacidade de, por meio do 

trabalho, realizar “no âmbito do ser material uma posição teleológica que dá origem a uma 



 

 

 
                  

nova objetividade. Assim, o trabalho se torna o modelo de toda práxis social (...)” (idem, 

p.04.). 

Dentre outros aspectos, é através do trabalho que surgem novas relações da 

consciência com a realidade; relações estas atreladas ao desenvolvimento de muitas outras 

dimensões da vida humana como, por exemplo, a sociabilidade, a primeira divisão do 

trabalho, a linguagem, etc. Isto implica dizer que existe uma relação entre o trabalho com 

outras dimensões da vida humana e dessas dimensões entre si. Estas relações conferem 

uma complexificação ao desenvolvimento sócio-histórico do ser social, que perpassou 

diversos momentos históricos e modos de produção até os dias atuais. 

Lúkács (2012) pontua que: 

 

Um dos resultados mais importantes a que chegamos é que os atos do trabalho, 
necessária e continuamente, remetem para além de si mesmos. [...]. Uma das 
conseqüências necessárias do trabalho é a fabricação de instrumentos, a 
exploração das forças naturais (uso do fogo, domesticação de animais, etc.), o que 
dá lugar, em certos estágios de desenvolvimento, àqueles pontos nodais que 
transformam qualitativamente a estrutura e a dinâmica das sociedades singulares. 
Esta capacidade do trabalho ir, com seus resultados, para além da reprodução do 
seu executor, cria a base objetiva da escravidão, antes da qual existia apenas a 
alternativa de matar ou adotar o inimigo feito prisioneiro. Daqui o caminho leva, 
através de várias etapas, ao capitalismo, onde este valor de uso da força de trabalho 
se torna a base de todo o sistema (2013, p. 1). 

 

Como é possível notar, é a partir do trabalho que se desenvolvem as forças 

produtivas, as relações sociais e, posteriormente, o surgimento das classes sociais que 

passaram do escravismo para o feudalismo e do último para o capitalismo3. Ressaltamos 

que, nos três modos de produção, a exploração do homem pelo homem é algo manifesto e 

esta exploração acaba proporcionando um distanciamento do caráter humanizador que o 

trabalho comporta. Pontua-se que a partir do momento em que começa a existir a produção 

do excedente, posteriormente, constituem-se as classes sociais, uma vez que a produção 

do excedente será sempre expropriada pela classe dominante, que, para garantir esta 

expropriação, conta com a exploração dos dominados, o trabalho começa a ser efetivado de 

forma degradante, desumana, tendo na sociedade do capital uma maior intensificação desta 

característica. 

Compreender como o trabalho se desenvolve na sociedade burguesa que, 

conforme Netto (2011) afirma, é uma totalidade dinâmica, composta por outras totalidades 

contraditórias, remete a identificar como é que o mesmo é efetivado, desenvolvido e 

requisitado nesta forma de sociedade.  

                                                           
3
 É válido lembrar que estas transições não se desenvolveram em todos os territórios do mundo. 

Existem alguns países, como no caso do Brasil, que apresenta seu desenvolvimento sócio-histórico 
diferenciado, apesar desse desenvolvimento encontrar-se atrelado ao capitalismo. 



 

 

 
                  

Marx (1988) identifica que o trabalho, em qualquer forma de sociedade gera 

produtos, gera valores de uso. O autor pontua que: 

 

(...) Os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja 
a forma social desta. Na forma de sociedade a ser por nós examinada, eles 
constituem ao mesmo tempo, os portadores materiais do - valor de troca. 
O valor de troca aparece, de início, como relação quantitativa, a proporção na qual 
valores de uso de uma espécie se trocam contra valores de uso de outra espécie, 
uma relação que muda constantemente no tempo e no espaço (MARX, 1988, p. 

46, grifos nossos). 

 
 

Quando nos voltamos para a sociedade do capital, devido à dinâmica e ao grau 

de complexificação que este modo de produção apresenta, tem-se que esta relação entre os 

valores de uso produzidos sofre alterações. No capitalismo, os valores de uso são também 

valores de troca. A este aspecto, vinculam-se as mudanças que se processam nas relações 

sociais, uma vez que o trabalho, na sociedade burguesa, “não produz apenas mercadorias; 

produz-se também a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e justamente na 

mesma proporção com que produz bens” (idem, 2006, p.111). Tal afirmação indica o fato de 

que na sociedade do capital, o homem, ao ser transformado em mercadoria, distancia-se 

ainda mais do caráter humanizador que o trabalho, em seu sentido ontológico, apresenta. 

Uma vez que o homem é transformado em mercadoria, o capital confere ao trabalho um 

caráter mais acentuado de degradação, de desumanização buscando sempre impor seu 

controle sobre o mesmo. A este respeito, Souza (2011, p. 29) afirma que o controle do 

capital só pôde se desenvolver na sociedade quando conseguiu submeter o trabalhador a 

condição de assalariado, situando-o no mercado como vendedor de sua força de trabalho, 

ou seja, como mero produtor de valor.  

No modo de produção capitalista, “com efeito, as condições de trabalho se 

colocam em face do trabalhador” (MARX, 1988, p. 246) de forma impositiva, no qual, o 

trabalhador que é “livre”4, tende apenas a realizar o trabalho solicitado pelo capital em troca 

do salário para garantir sua sobrevivência. Além disso, convém destacar que o modo como 

                                                           
4
 De acordo com Marx (1988), os trabalhadores se tornam livres como pássaros, uma vez que 

passam a ser “(...) vendedores da própria força de trabalho e, portanto, vendedores de trabalho. 
Trabalhadores livres no duplo sentido, porque não pertencem diretamente aos meios de produção, 
como os escravos, os servos etc., nem os meios de produção lhes pertencem, como, por exemplo, o 
camponês economicamente autônomo etc., estando, pelo contrário, livres, soltos e desprovidos 
deles. (...) Para tornar-se livre vendedor de força de trabalho, que leva sua mercadoria a qualquer 
lugar onde houver mercado para ela, ele precisava ainda ter escapado do domínio das corporações, 
de seus regulamentos para aprendizes e oficiais e das prescrições restritivas do trabalho. Assim, o 
movimento histórico, que transforma os produtores em trabalhadores assalariados, aparece, por um 
lado, como sua libertação da servidão e da coação corporativa (...). Por outro lado, porém, esses 
recém-libertados só se tornam vendedores de si mesmos depois que todos os seus meios de 
produção e todas as garantias de sua existência, oferecidas pelas velhas instituições feudais, lhes 
foram roubados” (idem, p. 340-341). 



 

 

 
                  

o trabalho vai sendo submetido aos imperativos do capital ocorre de forma gradual ao longo 

da história do desenvolvimento do sistema mencionado. As modificações que foram e 

continuam regidas para a organização do trabalho no interior deste sistema apresentam-se 

como algo infindável para o capital. Estas mudanças, por sua vez, encontram-se atreladas a 

degradação da/na realização do trabalho nesta sociedade e têm como ponto principal a 

incessante necessidade de maior expansão do capital, articulada sempre à produção de 

mais-valia por parte do trabalhador que é constantemente submetido ao controle do capital5. 

Atentando-se para estes aspectos é importante mencionar que do período em que se 

desenvolve o processo de acumulação primitiva do capital ao final do século XVIII, muitas 

mudanças foram realizadas pelo capital no mundo do trabalho6. 

No final do século XVII, ou seja, no período da Grande Indústria é notável que se 

desenvolve um crescente uso de máquinas em toda a produção de mercadorias. O objetivo 

do capital, ao empregar a maquinaria no processo de produção, é possibilitar a expansão da 

produtividade, utilizando uma quantidade menor de trabalhadores durante todo o processo 

de produção. Desta forma, a maquinaria produz diante da “liberação do trabalhador 

deslocado pela máquina, uma população operária excedente, compelida a aceitar a lei 

ditada pelo capital” (Marx, 1996, p. 40). Além disso, esta população operária excedente 

provoca uma pressão sobre os trabalhadores intra-fábrica que se submetem a qualquer 

condição de trabalho para não perder seu emprego. Observa-se que os trabalhadores que 

estão à margem da fábrica, até certo ponto, são ignorados pelo capital e que a agudização 

da desigualdade social nesta época é algo bastante evidente e funcional ao sistema 

capitalista. 

Dentre outros aspectos, as mutações ocorridas no mundo do trabalho encontram 

no período do desenvolvimento industrial, sua consolidação em meio à uma contradição: ao 

mesmo tempo em que há um alavancamento das forças produtivas, da produção de 

mercadorias, há um fomento simultâneo da desigualdade social, da pauperização, da 

miséria dentro da sociedade capitalista. Além disso, é diante da subsunção real7 do trabalho 

                                                           
5
 A expressão controle do capital, “diz respeito à determinação inerente a lógica do capital, traduzido 

na forma específica da produção capitalista” (SOUZA, 2011, p. 39). Ainda a respeito, Souza afirma 
que “a natureza do controle do processo de trabalho não se restringe aos aspectos da produção, 
também diz respeito aos aspectos subjetivos, políticos e ideológicos” (idem, p. 70), que perpassam 
todo o progresso do sistema capitalista e ganha maiores proporções a partir do século XIX. 
6
 Este estudo não irá pontuar quais são e no que se constituem essas mudanças desenvolvidas entre 

o período da acumulação primitiva até o período da Grande Indústria. Focaremos apenas em 
algumas mudanças ocorridas do período da Grande Indústria aos dias atuais. 
7
 É no período da Grande Indústria que o trabalhador torna-se apêndice da maquinaria. O 

trabalhador, ao tornar-se apêndice da maquinaria, tem sua condição de trabalho e de vida totalmente 
entregues às vontades do capital. Em outras palavras, é diante da industrialização no processo de 
trabalho capitalista que o trabalhador, “no movimento de subsunção real (...) perde o domínio sobre o 



 

 

 
                  

ao capital que a degradação do trabalho e, consequentemente, do trabalhador, ganha maior 

intensidade.  

Considerando o exposto até agora, ainda no que se refere a organização do 

trabalho no capitalismo a partir da introdução da maquinaria, vejamos abaixo considerações 

acerca da relação entre o trabalho interno à grande indústria e o trabalho realizado nos 

departamentos externos das mesmas. 

 

 

III. A relação entre o trabalho realizado na Grande Indústria e o trabalho efetivado nos 
“departamentos externos das fábricas”  
 

 

Como é possível identificar, o sistema do capital, ao mesmo tempo em que se 

desenvolve, amplia suas contradições. Uma das configurações de suas contradições 

consiste no fato de que para ele, se necessário for, recorre a métodos de produção por ele 

mesmo “superado”, por ele mesmo revolucionado. A exemplo disto, Marx explica que: 

 

À medida que uma única máquina de trabalho toma o lugar da cooperação ou da 
manufatura, ela mesma pode novamente servir de base à produção de caráter 
artesanal. No entanto, essa reprodução do artesanato com base na maquinaria 
constitui apenas a transição para a produção fabril que, em regra, surge assim 

que a força motriz mecânica, vapor ou água, substitui os músculos humanos na 
movimentação da máquina. De modo esporádico e igualmente apenas transitório, a 
pequena empresa pode ligar-se à força motriz mecânica (...) (1996, p. 90, grifos 
nossos). 

 
 

De acordo com o destacado, recorria-se a pequena produção artesanal já 

buscando substitui-la pela produção fabril, uma vez que o recurso a este tipo de produção, 

mesmo tendo como base a maquinaria, no final do século XVIII, transitaria para a produção 

de caráter fabril. Marx pontua que as mudanças trazidas pelo desenvolvimento industrial 

ultrapassavam os muros das fábricas, invadindo outros espaços, a exemplo das 

manufaturas e do trabalho domiciliar existentes nesta época. Assim, para o autor, é evidente 

que “a cristalização fixa de sua organização [da indústria], oriunda da velha divisão do 

trabalho, dissolve-se com isso e dá lugar a mudanças contínuas”. O autor continua: 

 

                                                                                                                                                                                     
produto e o processo de produção pelo rompimento das barreiras técnicas e subjetivas que impedem 
a expansão do capital de forma generalizada. O Trabalho subsume-se integralmente às exigências de 
produção de mais-valia como um fim em si mesma – mais-valia relativa” (SOUZA, 2011, p. 38). 
 



 

 

 
                  

 
(...) Em antítese ao período da manufatura, o plano da divisão do trabalho funda-se 
agora, sempre que possível, na utilização da mão-de-obra feminina, do trabalho de 
crianças de todas as idades, de trabalhadores não-qualificados, em suma (...), do 
trabalho barato (...). Isso vale não só para toda a produção combinada em larga 
escala, quer use maquinaria, quer não, mas também para a assim chamada 
indústria domiciliar, seja ela exercida nas moradias privadas dos trabalhadores ou 
em pequenas oficinas. Essa assim chamada moderna indústria domiciliar nada tem 
em comum, exceto o nome, com a antiga, que pressupõe artesanato urbano 
independente, economia camponesa autônoma e, antes de tudo, uma casa da 
família trabalhadora. Ela está agora transformada no departamento externo da 
fábrica, da manufatura ou da grande loja. Ao lado dos trabalhadores fabris, dos 
trabalhadores manufatureiros e dos artesãos, que concentra espacialmente em 
grandes massas e comanda diretamente, o capital movimenta, por fios invisíveis, 
outro exército de trabalhadores domiciliares espalhados pelas grandes cidades e 
pela zona rural (idem, p. 91). 

 
 

Aqueles locais de trabalho, denominados por Marx (1988) como departamentos 

externos das fábricas, têm diversas características. Dentre elas, pontuaremos algumas: 1) o 

desenvolvimento, desavergonhado, da exploração do trabalho barata e imatura; 2) 

capacidade de resistência dos trabalhadores diminuída com sua dispersão (principalmente 

no trabalho domiciliar); 3) crescimento da irregularidade do emprego e, 4) crescimento da 

concorrência entre os trabalhadores nesses últimos refúgios que a grande indústria tornou 

supérfluo (idem). 

Ora, se analisarmos alguns destes departamentos externos das fábricas nos 

dias atuais, as características acima citadas parecem retratar o que se vive hoje na relação 

que se estabelece entre a grande indústria e os departamentos citados: a degradação do 

trabalho. A esse respeito, Alves e Antunes (2004) ressaltam que nos dias atuais: 

 

A alienação/estranhamento é ainda mais intensa nos estratos precarizados da força 
de trabalho, que vivenciam as condições de instabilidade cotidiana, dada pelo 
trabalho part-time, temporário, e precarizado. Sob a condição da precarização, o 
estranhamento assume a forma ainda mais intensificada e mesmo brutalizada, 
pautada pela perda quase completa da dimensão de humanidade. Nos estratos mais 
penalizados pela precarização (...) do trabalho, o estranhamento e o fetichismo 
capitalista são diretamente mais desumanizadores e bárbaros em sua forma de 
vigência (idem, p. 348, grifo dos autores). 

 
 

 Cabe aqui pontuar que a alienação nesses estratos precarizados, incluindo os 

departamentos externos das fábricas, ganha maior destaque a partir do período da Grande 

Indústria. Porém, na atualidade, a alienação adquire maior intensidade e mais aspectos de 

brutalidade. Ademais, é possível identificar que, do século XVIII ao século XXI, estes 

departamentos ou esses estratos precarizados da força de trabalho que estão conectados à 

grande indústria, existem principalmente para atender a necessidade do capitalista de ter 

sempre à mão um exército adequado a qualquer flutuação da demanda, pronto para ser 



 

 

 
                  

mobilizado. O que difere é que, na contemporaneidade, esses “últimos refúgios” deixam de 

ser algo suplementar, para, de acordo com Tavares (2004), se tornarem parte do núcleo 

capitalista.  

Marx, ao falar da produção realizada pelos departamentos externos das fábricas, 

que corresponde aos fios invisíveis do capital, pontua que, apesar do Estado interferir em 

alguns destes espaços por meio das leis fabris8, a existência daqueles que sobreviviam 

dentro da irregularidade era algo efetivo e funcional ao sistema. Outro ponto importante é 

que nesta época recorria-se à produção realizada nestes espaços em momentos de fluxos 

imprevisíveis de encomendas solicitadas às grandes fábricas. Para atender a realização 

destas encomendas, recorria-se, principalmente, a aqueles setores que ainda estavam 

submetidos à irregularidades, no qual a exploração do trabalho se desempenhava de forma 

mais intensa.  

Convém destacar que, do século XVIII ao século XXI, a organização da 

produção continuou a passar por outras transformações. Dentre essas transformações, 

aquelas que advêm a partir do processo de reestruturação produtiva de 1970, apresentam-

se de forma bastante significativa quando consideramos a relação entre a grande indústria e 

os departamentos externos das fábricas. 

A reestruturação produtiva de 1970 efetuada no capitalismo decorre de mais 

uma de suas crises, a crise estrutural de 19709. Diante desta crise, emerge novas 

modificações no/para o mundo do trabalho a fim de atender as exigências de acumulação e 

expansão do capital, no qual, “são verificadas alterações que revelam a intensificação do 

controle subjetivo do trabalho, mudanças na forma de ser do trabalho” (SOUZA, 2011, p. 27, 

grifos da autora). Dessas novas exigências emergiu a reestruturação produtiva de 1970, 

tendo como característica principal a intensificação da degradação e da precarização do 

                                                           
8
 Marx (1996), ao falar dos espaços externos das fábricas, situa que com a introdução da maquinaria 

nestes espaços, haveria a transição do sistema artesanal para o sistema fabril, conforme ressaltado. 
Uma vez que começa a ocorrer este trânsito, posteriormente a lei fabril, na medida em que existia a 
necessidade de expandir a revolução industrial, impõe limites para a exploração dentro destes 
espaços semelhantes aos ditados para a grande indústria: a regulamentação obrigatória da jornada 
de trabalho, o sistema de turnos para crianças, a exclusão de todas as crianças abaixo de certa idade 
etc.  
9
 “Essa crise do capital resulta do agravamento de suas contradições imanentes e revela, conforme 

assevera Chasin (1989), Chesnias (1996) e Meszários (2002) apud Souza (2011), a impossibilidade 
de sua superação no interior da lógica do capital. (...) Nesse processo histórico manifesta-se 
objetivamente o caráter perverso do desenvolvimento capitalista que submete uma grande parcela da 
classe trabalhadora às condições desumanas de trabalho e de reprodução social” (SOUZA, 2011, p. 
19). Ainda de acordo com Souza (2011) trata-se de uma crise estrutural, inaugurada com a crise do 
petróleo, que “se traduz, do ponto de vista do capital, na taxa tendencial de lucro, no desgaste do 
padrão taylorista-fordista de produção, na desestruturação do Welfare State e na hipertrofia do 
sistema financeiro; para o trabalho reflete o insuficiente atendimento das necessidades sociais da 
maior parte das populações do mundo, a precarização e flexibilidade das relações de trabalho e a 
emergência do desemprego estrutural” (idem, p. 84), dentre outros aspectos. 



 

 

 
                  

trabalho de forma global em busca da garantia do crescimento do sistema capitalista, 

aguçando ainda mais a exploração da mais-valia.  

Harvey (1993) afirma que a reestruturação produtiva “(...) se apoia na 

flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões 

de consumo”. Com relação a isto, Harvey (1993) aponta que: 

 
O retorno do interesse pelo papel dos pequenos negócios (um setor altamente 
dinâmico desde 1970), a redescoberta do trabalho duro e não muito bem pago e de 
atividades informais de vária natureza, o reconhecimento de que estas formas de 
trabalho estão desempenhando importante papel no desenvolvimento econômico 
contemporâneo mesmo nos mais avançados países industrializados (...) parece 
sustentar a visão de que há uma grande transformação do modo de operação do 
capitalismo no final do século XX. (idem, p. 178). 

 

Conforme o autor explicita, as transformações no modo de operação do 

capitalismo parecem trazer novos dimensionamentos para o mundo do trabalho, no qual 

parte destes dimensionamentos se apoiam e até mesmo se consolidam no retorno aos 

pequenos negócios ou aos dos departamentos externos das fábricas, como por exemplo, as 

cooperativas, o trabalho domiciliar, as Micro e Pequenas Empresas, etc. É importante 

pontuar que, esses novos dimensionamentos, assim como no período da grande indústria, 

encontram na informalidade10 (por meio da terceirização, etc), um ponto de apoio, uma vez 

que “certas ocupações executadas sob relações informais fazem parte do trabalho 

combinado” (TAVARES, 2004) que se adéquam a organização da produção e as exigências 

de valorização do valor. A exemplo disto, Tavares (idem) identifica que por meio da 

terceirização o capital consegue diminuir custos com o capital constante e variável, 

consegue flexibilizar ainda mais as relações de trabalho em tempos de crise do capital e 

ampliar o nível de exploração, deixando de lado a fixação da jornada de trabalho, retomando 

de forma mais exacerbada o trabalho infantil e feminino, reduzindo os custos sociais com o 

trabalhador, dentre outros aspectos. Para tal, a autora expõe que existe uma articulação 

entre: a) as necessidades do capital, b) interferência legal do Estado11 na relação entre as 

                                                           
10

 “O espaço econômico ocupado pela informalidade, hoje, apresenta-se em crescimento. Nele 
encontramos: a) trabalhadores que não conseguem ingressar no mercado de trabalho formal e b) 
trabalhadores que são deslocados do mercado formal pelos processos de terceirização. Os primeiros 
podem ou não manter relação direta com o capital. Já entre os segundos, é possível encontrar 
trabalhadores cujo contrato de trabalho é substituído por um contrato comercial, sugerindo a 
eliminação do caráter da relação capital-trabalho. Mediante uma suposta igualdade formal, o trabalho 
assalariado é transformado, sob modalidades diversas, em trabalho autônomo ou em pequena 
empresa. E com esse simples artifício a relação empregado/empregador é metamorfoseada numa 
negociação entre agentes econômicos que se encontram em iguais condições na esfera da 
circulação de mercadorias” (TAVARES, 2004, p. 16 -17). 
11

 Conforme vimos ao longo do texto, o Estado contribui e até mesmo interfere na organização do 
trabalho, tendo como um de seus principais mecanismos as legislações. De forma superficial, sua 
interferência parece ser feita para favorecer a classe trabalhadora: no período da grande indústria, 



 

 

 
                  

grandes indústrias e os espaços externos das mesmas favorecendo, por meio de leis e de 

outros artifícios, a ampliação da exploração, capacitação profissional, infra-estrutura, etc, e, 

c) extensão da alienação do trabalhador, uma vez que a relação capital-trabalho, em alguns 

casos, aparenta não existir, fazendo com que o trabalhador se identifique, por exemplo, 

como dono do próprio negócio, patrão, como um ser “independente”12. 

Diante desta articulação, Tavares (2004), afirma que a forma como o trabalho se 

organiza na atualidade, assegura ao capital uma liberdade nunca antes imaginável tanto na 

esfera da produção como na da circulação de mercadorias. “[...] a descentralização 

produtiva responde aos propósitos da flexibilização, constituindo-se no meio adequado à 

exploração da força de trabalho” (idem, p. 143). Em face da descentralização produtiva, é 

possível detectar que a grande indústria necessita de meios de produção, de trabalho 

humano, dentre outros componentes e estes departamentos externos às fábricas oferecem 

o que elas necessitam. Estabelece-se assim uma relação de dependência na qual o homem, 

enquanto mercadoria para ambos os setores mencionados, se insere e vive de forma cada 

vez mais brutal, a degradação do trabalho (GOUNET, 1999). Esta relação tornou-se algo de 

fundamental importância para a garantia da expansão do capitalismo à custa do trabalho 

precário que compete ao trabalhador, dentro de condições de trabalho também precárias, 

realizar. A relação mencionada, por sua vez, traz novas configurações para o mundo do 

trabalho, novos significados para as condições de vida e de trabalho de cada trabalhador, no 

qual, de acordo com Tavares (2004), o capital insiste em organizar a subordinação, a 

exploração do processo de produção, bem como investe “num discurso cuja função 

ideológica transforma as necessidades do capital em necessidades objetivas do trabalhador 

                                                                                                                                                                                     
sua interferência por meio de leis fabris, buscava “reduzir” a exploração do trabalho, limitando jornada 
de trabalho, etc. Na atualidade, apesar de recuar com os gatos sociais, o fato de consubstanciar leis 
“flexibilizadas” e/ou “flexibilizadoras” que, superficialmente, aparentam aumentar o número de 
empregos, não se pode esquecer sua função essencial em qualquer forma de suas configurações e 
de interferência na organização do trabalho. O propósito da existência e interferência do Estado não 
se altera: sua funcionalidade é legitimar e dar continuidade a uma sociedade de classes e, no caso da 
sociedade capitalista, a função do Estado é manter o domínio dos capitalistas sobre os trabalhadores, 
garantindo a expansão do sistema já mencionado. “O Estado (...) repousa (...) sobre a contradição 
entre os interesses gerais e os interesses particulares. (...) Ele pode descobrir apenas defeitos 
formais, casuais (...) e tentar remediá-los” (MARX, 2010, p. 60), mas nunca solucionar os problemas 
advindos da existência da divisão das classes sociais e da exploração do homem pelo homem.  
12

 Alves e Tavares (2006) afirmam que, apesar de na era da acumulação flexível, o controle do capital 
prescindir, em alguns casos, da figura do patrão “(...) as formas decorrentes dessa „nova‟ organização 
não garantem autonomia aos trabalhadores nem diminuem o poder do capital, na medida em que 
este continua prescrevendo a natureza do trabalho e a quantidade a ser produzida (...)” (idem, p. 
436). Ainda no que se refere ao poder/controle do capital nos departamentos externos das fábricas, 
aqueles trabalhadores que se inserem nestes locais não o realizam, na maioria dos casos, como algo 
de “espontânea vontade”, visto que diante do desemprego estrutural, trabalhar nestes espaços é uma 
condição para o trabalhador se manter partícipe do processo produtivo porque depende da renda que 
ele gera para sobreviver. A partir desta identificação é dedutível o seguinte: o trabalhador não é 
autônomo, independente como na imediaticidade aparenta ser. 



 

 

 
                  

(...)” (idem, p.148), contando, conforme já ressaltado, sempre com o apoio da racionalidade 

estatal. Como bem exprimem Alves e Tavares (2006) “(...) em suma, há uma racionalização 

de (...) processos produtivos para atender às exigências da economia de mercado, 

diminuindo os custos e fragmentando a classe trabalhadora” (idem, p.434). 

Sendo desta forma, a relação entre a produção realizada na grande indústria e 

nos departamentos externos das mesmas não se constitui como uma nova forma de 

exploração do trabalho, visto que existe desde o final do século XVIII. Apesar disso, a 

relação mencionada adquire novos aspectos, principalmente após o processo de 

reestrutuiração produtiva de 1970. Dentre os diversos aspectos já ressaltados no decorrer 

do texto, a transformação dos espaços externos das fábricas em parte do núcleo capitalista, 

aliados a degradação do trabalho e do trabalhador, apresenta-se como uma característica 

marcante na contemporaneidade. 

 

 

V. Conclusão 
 
 

Vimos ao longo do texto que a degradação do trabalho começa antes mesmo do 

sistema capitalista existir e, posteriormente, se consolidar. No desenvolvimento do 

capitalismo, especificamente, a partir do final do século XVIII esta degradação se aprofunda. 

No que concerne a relação entre a grande indústria e os departamentos externos das 

fábricas, é possível pontuar que o capital sempre recorreu a estes departamentos para a 

realização da produção de mercadorias, mas, após a reestruturação produtiva de 1970, a 

recorrência a estes ocorre de forma mais intensa. 

Na contemporaneidade, estes departamentos que representam os fios, ditos por 

Marx (1996), invisíveis, são confirmados com muita coerência por Tavares (2004), como 

algo cada vez mais visível e funcional ao sistema do capital. Além disso, esses 

departamentos encontram-se mergulhados em um mecanismo de cooptação da 

subjetividade do trabalhador capaz de disfarçar, mascarar o que está bem diante dos seus 

olhos: o retorno ao trabalho duro e mal remunerado. Este retorno remonta de forma ainda 

mais desumana alguns aspectos descritos por Marx no início da industrialização que se 

sintetiza na afirmação da existência da degradação do trabalho a partir da exploração 

excessiva da força de trabalho dos dominados.  

Diante das constatações realizadas, não seria exagero afirmar que “foi, [e 

continua sendo] de fato, a barateza do sangue e do suor humano transformados em 



 

 

 
                  

mercadoria que ampliou constantemente e a cada dia amplia o mercado (...)” (MARX, 1996, 

p.104). 
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