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RESUMO 
 
A ofensiva neoliberal pautada na reestruturação produtiva, na 
flexibilização e precarização do trabalho, trouxe consigo o 
surgimento do precariado, segmento da classe trabalhadora 
composto por jovens adultos escolarizados, desempregados 
e/ou inseridos em empregos precários/flexibilizados. Em 
tempos de crise do capital, tal processo se agudiza impondo 
limites à reprodução do precariado, bem como à sua 
organização, fazendo nascer novas formas de luta, 
reivindicação e resistência para atender as demandas do 
proletariado. Por conseguinte, buscamos dar segmento à 
discussão a respeito dos impactos da crise do capital no 
processo de (des)organização do precariado no Brasil.  
 
Palavras-chave: Precariado. Trabalho. Crise do Capital; 
Flexibilização. 
 
ABSTRACT 
 
The neoliberal offensive based in the productive restructuring, 
flexibility and precariousness of work, brought with it the 
emergence of the precariat, the working class segment 
composed of educated young adults, unemployed and/or 
inserted in precarious jobs/more flexible. In the capital times of 
crisis, this process worsens setting limits to the reproduction of 
the precariat as well as your organization, giving rise to new 
forms of struggle, claim and strength to meet the demands of 
the proletariat. Therefore, we seek to segment the discussion of 
the capital crisis impacts the precariat organization process in 
Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A conjuntura de crise do capital, por vezes, limita nossas possibilidades de 

pensar as formas de inserção no mundo do trabalho, que inscritas nesse leque de 

contradições impelem o/a trabalhador/a a responder as demandas postas pelo sistema 

donde novas e velhas requisições se impõem na ordem do dia como processo contraditório 

do sistema neoliberal, confrontado e confrontando as transformações societárias, as novas e 

velhas configurações e manifestações da questão social que aprofundam a precarização do 

trabalho e agravam as condições de vida dos trabalhadores (SANTOS, 2014).  

À crise estrutural do capitalismo que se arrasta desde os anos 1970 foram 

ofertadas soluções pensadas e reivindicadas por setores defensores da manutenção da 

ordem do capital, de forma a impingir a política neoliberal como sendo representativa da 

alternativa inicialmente encontrada para solucioná-la; antes foi o neoliberalismo, agora uma 

proposta que articula crescimento econômico e desenvolvimento social com parcos ganhos 

para a classe subalterna, trabalhadora. Uma espécie de neodesenvolvimentismo como bem 

explicita Mészaros (2011). 

A conjuntura dos anos de 1990 é, no mínimo, adversa para os movimentos 

sociais2. A reestruturação produtiva promovida pela ofensiva neoliberal provocou sérias 

mudanças no mundo do trabalho, a flexibilização dos contratos, o desemprego, as 

terceirizações tomam conta do cenário e contribuem para aumentar a descrença nos 

movimentos sociais e, mais ainda, “para obstruir as possibilidades de ampliação da 

democracia no Brasil” (DURIGUETTO, 2007, p. 173). Além disso, esse fato proporcionou 

“[...] o nascimento e o crescimento, ou a expansão, da forma que viria a ser quase que uma 

substituta dos movimentos sociais nos anos 90: as ONGs (Gohn, 2008, p.28). 

No limiar nos anos 1990, no contexto da mundialização, da financeirização da 

economia e flexibilização do trabalho, cada vez mais se impõe uma divisão sobre a classe 

trabalhadora, que destituída de seu caráter humano-genérico, sob a ofensiva ideológica do 

capital com apelo ao individualismo, é empurrada para uma cratera a distanciar os/as 

trabalhadores/as da luta conjunta por ampliação dos direitos sociais, por emancipação, pelo 

                                                           
2
 Cumpre frisar que a Constituição Federal, que outrora representou para os movimentos sociais o 

reconhecimento e a garantia de direitos por trazer em seu texto fruto das lutas dos movimentos 
sociais, hoje se vê obstaculizada pela burocracia do aparelho do Estado via subordinação do Estado 
à classe dominante, ainda mais se pesarmos na garantia de políticas públicas donde se tem a 
transferência das responsabilidades deste para a sociedade civil por orientação dos organismos 
internacionais – como destaca Brettas (2010), os quais preconizam uma política de redução dos 
gastos sociais pelo Estado. 



 

 

                  

fim da exploração, para manutenção do status quo e dos direitos sociais até então 

alcançados.   

As lutas dos movimentos sociais e populares3 têm sido fortemente atingidas pela 

crise estrutural do capital. Trazemos, portanto, neste artigo, como fruto do projeto de 

dissertação do Mestrado em Serviço Social, as primeiras aproximações com o intuito de 

analisar os impactos da crise do capital na organização/conformação do precariado 

brasileiro – enquanto segmento da classe trabalhadora. Certos de que novas formas, tipos, 

espaços de luta, reivindicação e resistência se gestam (nesta conjuntura) para atender as 

demandas do precariado (e da classe trabalhadora como um todo), expressões da questão 

social, do processo de exploração e opressão capitalista. Outrossim, é preciso mais do que 

olhar para as particularidades dos movimentos sociais e populares e organizações surgidas 

ao longo dos últimos anos, mas enxergá-las tendo por base a totalidade que as envolve a 

partir da contradição capital/trabalho.  

 

 

2. TRABALHO E PRECARIEDADE NO BRASIL 

 

 

Com o desmonte do Estado e, mais ainda, com o comprometimento dos 

governos em fazer cumprir as determinações dos organismos internacionais, dentre os 

quais se destaca o Banco Mundial (BM), por meio de uma agenda de reformas estruturais 

(BRETTAS, 2010), devido à chamada reestruturação produtiva – alternativa encontrada pelo 

neoliberalismo para enfrentar a crise do capital – percebe-se que 

 

A crise capitalista, portanto, longe de beneficiar a sua classe antagônica, precariza, 
inibe e submete ainda mais o trabalhador e suas lutas aos ditames do sistema do 
capital, contribuindo até para criar as melhores condições para os ajustes e as 
(contra) reformas estruturais necessárias para assegurar a reprodução ampliada do 
capital e o processo de acumulação (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011, p. 212). 
 

Assim, por meio da pressão exercida, pelo capital, sobre o trabalhador, tem-se 

construído, como afirma Mota (1995 conforme MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011) uma 

Cultura da Crise, caracterizada pela minimização do Estado no fornecimento de políticas 

públicas, pela transferência de responsabilidades do Estado para a sociedade civil, pela 

repressão dos movimentos sociais e mais ainda pelo aumento da exploração de mais-valia. 

                                                           
3
 No contexto de crise estrutural do capital, é crucial destacar que, aparecem na cena pública 

movimentos – ditos – sociais ligados às forças de direita do país, gerando, de certo modo, uma 
confusão na utilização da nomenclatura movimentos sociais. Porquanto, optamos por utilizar o termo 
movimentos sociais e populares, para nomear os movimentos dos setores progressistas da classe 
trabalhadora/proletariado. 



 

 

                  

Deste modo, vem sendo implementada uma política de ajustes e contrarreformas, que 

resultam em perdas de direitos trabalhistas, demissões em massa, terceirização, piores 

condições de trabalho; processos que enfraquecem os trabalhadores e os coloca em 

posição de autodefesa, favorecendo a um recuo no que diz respeito às reivindicações.  

Essa é a estratégia adotada pelo capital no contexto da crise cujo Estado se 

encarrega de frear ou mesmo reduzir qualquer forma de resistência dos trabalhadores por 

meio de políticas focalizadas, fomento às ONGs e mais ainda pela repressão e 

criminalização dos movimentos (MONTAÑO e DURIGUETTO, 2011). Enquanto as 

empresas tendem a acirrar os níveis de exploração e a pressionar os trabalhadores com a 

ameaça do desemprego, causando um recuo destes – cujo objetivo deixa de ser a luta por 

projetos contra-hegemônicos, para ser uma luta por manutenção dos direitos adquiridos. 

A crise do capital atinge frontalmente o trabalho e os/as trabalhadores/as e tem 

produzido o que Alves (2012) tem chamado de nova precariedade salarial. Ela “se 

manifesta, não apenas pelo aumento da contratação flexível, mas pela adoção, nos locais 

de trabalho reestruturados, da flexibilização da jornada de trabalho e da remuneração” 

(ALVES, 2012, p. 12). É preciso deixar claro: quando se fala em nova precariedade salarial4 

no Brasil, não se trata de um fato novo, contudo, designa novas formas de expressão da 

precariedade salarial que atinge tanto trabalhadores/as assalariados/as “precários/as”5 

quanto trabalhadores/as “estáveis”. É certo que as relações de trabalho aqui (no Brasil), 

diferentemente dos países de capitalismo central, com seu Estado de Providência, foram 

relações precárias/precarizadas desde o início do capitalismo no país e, mais ainda, desde a 

fase de industrialização com o “fordismo à brasileira”6. 

Nesse sentido, Alves pontua: 

 

[...] como traços significativos das novas relações de trabalho flexível, que compõem 
a condição salarial que se impõe sobre os novos operários e empregados 
contratados na década de 2000, os seguintes elementos: 1. Remuneração Flexível 
(PLR

7
); 2. Jornada de trabalho flexível (banco de horas); 3. Contrato de trabalho 

                                                           
4
 A nova precariedade salarial no Brasil também se expressa por meio das terceirizações, onde se 

tem claramente o que Alves (2012) chama de trabalhadores assalariados precários “formalizados”. 
Ora, tem-se vínculo empregatício de curto prazo de acordo com a legislação trabalhista condicionado 
ao cumprimento de metas para uma nova contratação, mascarando a rotatividade da força de 
trabalho e culpabilizando os sujeitos pelo (in)sucesso profissional. Outrossim, tais vínculos não 
garantem possibilidade de planejamento do trabalhador o que se caracteriza como parte dessa nova 
precariedade salarial, a „ausência de futuridade‟. Podemos ainda expor outras formas de trabalho, no 
Brasil, que exemplificam a nova precariedade salarial: “relações de emprego disfarçadas, tais como a 
contratação como Pessoa Jurídica (PJ), por cooperativas de contratação e trabalho, estágios, 
„autônomos‟, trabalho em domicílio, teletrabalho, etc.” (p. 13). 
5
 Trabalhadores que, mesmo assalariados, estão inseridos em processos de precarização, por meio 

de contratos de trabalhos flexibilizados, terceirizados, horistas etc. 
6
 Sobre o assunto ver: SANTOS, Josiane Soares. “Questão Social”: particularidades no Brasil. São 

Paulo: Cortez, 2012. 
7
 Participação nos Lucros e Rendimentos (PLR). 



 

 

                  

flexível (contrato por tempo determinado/tempo parcial, terceirização, etc.) (2012, p. 
18). 
 

Ao passo que se flexibilizam8 as relações do trabalho se ampliam as formas de 

exploração do/a trabalhador/a. Com a remuneração flexível impõe-se sobre o/a operário/a 

uma carga de responsabilidade maior com o valor do seu salário, condicionado ao 

cumprimento de metas – diga-se de passagem: exorbitantes – e ao desempenho do 

trabalhador e da empresa, enfraquecendo, ainda, o poder de barganha do trabalhador. De 

igual modo o banco de horas, significa uma perda pros/as trabalhadores/as no que tange ao 

tempo de vida; ora, a redução da carga horária de trabalho em certo período para depois ser 

ampliada em outro deixa os/as trabalhadores/as à disposição do capital a seu tempo. Além 

disso, a troca do pagamento de horas extras por folgas descaracteriza sua função, pelo fato 

de que horas extras tem maior valor que horas normais. Para mais disso, o contrato de 

trabalho flexível evidencia a ampliação da exploração seguida da insegurança no trabalho, 

inexistência de proteção social, ausência de futuridade, e frustração das expectativas dos/as 

trabalhadores/as.  

Tal realidade nos mostra que mesmo tendo crescido o trabalho formal no Brasil, 

marcado pela ampliação dos contratos padrão, com carteira assinada, contratos de tempo 

indeterminado, não significa segurança no campo do trabalho e/ou da previdência social, 

pelo contrário as relações permanecem precárias. 

Os impactos da crise, expressos na nova precariedade salarial, atingem os 

trabalhadores tanto no plano objetivo, por exemplo, com redução salarial, precarização do 

trabalho e a perda de direitos trabalhistas, quanto no plano ideológico e subjetivo, com a 

apologia ao individualismo e à rejeição às formas de solidariedade e ação coletiva e na 

ausência de futuridade. Reforça-se nesta conjuntura “para além de valores de 

competitividade, consumo, individualismo, indiferença, auto-culpabilização e conformismo, 

entre outros, a crença, internalizada, da inexistência de outras alternativas possíveis ao 

capitalismo” (Silveira, 2002, p. 28). O capitalismo se coloca, por meio de seu aparato 

ideológico como presente eterno, apagando da memória o passado e obliterando as 

possibilidades de futuro. 

                                                           
8
 Logo, faz-se mister deixar claro que o caráter flexível do trabalho nesta conjuntura diz respeito 

somente a benefícios para o capital. As horas de vida, descanso e lazer dos/as operários estão cada 
vez mais nas “mãos” do capital. A produtividade e as metas incentivam a competitividade, o 
sentimento de pertença e responsabilidade sobre a empresa – expresso na ressignificação da 
nomenclatura trabalhador/a por colaborador/a, associado – se torna mais forte em cada sujeito dentro 
da empresa obrigando-os a dar continuidade ao trabalho em casa.  Há, portanto, uma redução do 
tempo de vida pelo aumento do tempo de trabalho. Trabalhadores/as flexibilizados para o capital e 
cimentados para a vida. 



 

 

                  

O que preocupa, mais que em outras fases do capitalismo, é a precarização do 

homem como ser genérico9 somada à alienação, ao fetichismo e ao estranhamento. 

Segundo Alves (2013) o caráter genérico do homem é atividade consciente livre. Por sua 

vez, o trabalho é que afirma o homem como ser genérico. Logo, o trabalho, sendo alvo 

principal do capital afim de torná-lo alienante/fetichizado, tende a perder seu caráter de 

atividade consciente livre e, consequentemente, sua dimensão genérica10. 

Isso faz supor, conforme Alves que: 

 

É importante salientar que a crise estrutural do capital não se reduz à crise do modo 
de produção/acumulação de capital, mas ignifica também, e principalmente, crise 
estrutural do modo de controle estranhado do metabolismo social do capital, isto é, 
crise de sociabilidade que expõe os rompimentos dos laços de socialização 
constituído em cima das expectativas e sentidos da ação dos indivíduos sociais 
(2013, p. 203). 

 

Denota-se, porquanto, a crise estrutural do capital é crise das expetativas por ele 

criadas nos indivíduos sociais. O „surgimento e afirmação dos valores-fetiches de mercado‟ 

derivou tanto da derrota dos movimentos contra a ordem burguesa, quanto da falência do 

modelo fordista-keynesiano, e – principalmente – da “erosão das promessas de realização 

pessoal das individualidades de classe por meio da equação educação-como-capital-

humano, emprego-como-carreira-profissional e consumo-como-ethos-consumista” (ALVES, 

2013, p. 204). É a queda da falácia de um futuro promissor àqueles que cumpriram as 

regras de ascensão social proclamada nos anos 1970 em diante. A ideia de que a formação 

superior seria a garantia de empregabilidade cai por terra. Os anos 2000 e a acentuação da 

crise estrutural do capital demarcam esse processo donde trabalhadores e trabalhadoras 

começam a se dar conta de que as promessas do capital, não podem ser satisfeitas pelo 

sistema. 

O precariado, consoante Alves (2013), é uma camada social do proletariado. 

Esta dimensão nos ajuda a compreender que não se trata do surgimento de novas classes, 

mas de uma parcela específica da classe trabalhadora que sofre rebatimentos de uma 

conjuntura onde se exige, por exemplo, uma super qualificação do trabalhador e não 

garante vagas de emprego, ampliando o Exército Industrial de Reserva (EIR) e exigindo 

deste (neste caso dos sujeitos que estão na reserva), em uma proporção cada vez maior, 

mais qualificação profissional. Para tanto, Giovanni Alves afirma: 

 

                                                           
9
 Ver Alves (2013). 

10
 A perda do caráter genérico do homem expressa-se de diversas maneiras na sociedade brasileira, 

uma delas é possível perceber claramente pelo avanço do conservadorismo, acentuado pelo pleito 
eleitoral de 2014, com as mais diversas manifestações de ódio e preconceito nas redes sociais. 
Outrossim, a divisão de grupos, a dessindicalização, e a passividade dos sujeitos revelam traços 
desta perda. 



 

 

                  

[...] a camada social do precariado possui uma delimitação precisa, isto é, são 
constituídos por jovens-adultos na faixa-etária dos 20-40 anos, altamente 
escolarizados e “pobres” na acepção convencional, isto é, objetivamente inseridos 
em estatutos salariais precários, portanto, eles são jovens-adultos, cutos e pobres: 
eis os traços distintivos dos homens e mulheres assalariados que constituem a 
camada social do precariado (2012, p. 200). 
 
 

O precariado expressa-se, então, nos jovens-adultos escolarizados (assistentes 

sociais, enfermeiras, administradores, psicólogos, professores, advogados, dentre outros) 

inseridos em empregos precários/precarizados, públicos ou privados, com parca ou quase 

nenhuma proteção social, quando não estão marginalizados do mundo do trabalho, os 

desempregados. Jovens-adultos que nesta condição veem-se destituídos do sonho de uma 

vida de consumo, para uma realidade de dificuldades para comprar a casa própria – a custo 

de empréstimos a juros, ditos, baixos. Sujeitos que não conseguem planejar suas vidas 

porque não sabem se no dia posterior a este não tem certeza do emprego, tornando-se 

reféns de um sistema que, ao seu bel prazer, muda as regras do jogo e amplia a exploração 

e acumulação de mais-valia, com as terceirizações, novas formas de contratos de trabalho, 

contratações de autônomos, crescimento da informalidade, cooperativas, etc.  

Atenta-se para o fato de que „a precariedade interdita a vida pessoal do sujeito 

de classe‟, ao passo que os sujeitos são destituídos de perspectivas de futuro, quando não 

sabem se ao menos terão trabalho no dia seguinte. Destituídos, pois, de futuro, de emprego 

com vínculo formal, ou inseridos em postos de trabalho informais, flexíveis11, precarizados, 

com salários precários, destituídos do trabalho, consequentemente, daquilo que os torna 

sociais, e tomados pelo apelo ao individualismo/solidarismo – individual pro consumo e 

solidário para executar funções do estado via ONG‟s –, perdem com isso seu sentimento de 

classe, afastando-se dos sindicados e movimentos sociais, pela própria dinâmica/agenda 

destes que também não os incorpora em suas pautas, são também invisibilizados. “A 

invisibilidade social da natureza de classe do precariado é o processo ideológico supremo 

do capitalismo manipulatório” (ALVES, 2013, p. 226).  

A ofensiva ideológica do capital é marcada pelo processo de invisibilização e 

alienação dos sujeitos, trabalhadores ou não, furtando-os do pertencimento de classe, 

tornando-os indiferentes às causas coletivas e, mais ainda, promovendo um sentimento 

constante de competitividade entre os sujeitos individuais. Nesse interim, as individualidades 

são proclamadas como centro da vida social, alijando homens e mulheres do seu ser 

genérico. 

Nesse sentido, vejamos: 
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 No sentido da flexibilidade do capital como processo de precarização do trabalho. 



 

 

                  

A “carência de futuridade” expressa pelos jovens-adultos “precários” expõe uma 
dimensão essencial da ordem burguesa hipertardia: a desefetivação persistente do 
ser genérico do homem. Eis uma das principais características do fenômeno do 
estranhamento (ALVES, 2013, p. 210). 
 
 

O fenômeno do estranhamento faz parte do processo de desarticulação da 

classe trabalhadora, promovido pela ofensiva ideológica do capital, donde quanto mais 

diferenciais, separados e competitivos os trabalhadores, mais difícil a possibilidade de 

articulação e reconhecimento do pertencimento de classe. Os/as trabalhadores/as além de 

não reconhecer o/seu trabalho na/o mercadoria/produto – fetichismo da mercadoria –, não 

se reconhece enquanto, trabalhador, por conseguinte, enquanto classe. 

A nova precariedade salarial atinge diretamente o processo de organização do 

operariado no Brasil, ao passo que contribui para a constituição de um trabalhador cada vez 

mais “complexificado, fragmentado e heterogeneizado” (ALVES, 2012, p. 24) promove o 

estranhamento dos trabalhadores e trabalhadoras enquanto classe, distancia do horizonte 

da luta coletiva e enfraquece o potencial de sua práxis revolucionária. 

Tudo isso reflete na prática organizativa dos trabalhadores e pode criar as bases 

para a institucionalização de formas corporativas de organização (MONTAÑO e 

DURIGUETTO, 2011). Além disso, a carência de futuridade, a ausência de horizontes, e o 

autoproclamado presente eternizado do capitalismo conduzem à descrença numa nova 

sociabilidade provocando o surgimento de diversos tipos de movimentos sociais, alguns 

chamados de “culturalistas”, que lutam por demandas imediatas, legítimas – por sinal, 

atraindo um grande número de adeptos, e adquirindo grande visibilidade frente às mídias.  

 

 

3. A RESISTÊNCIA: particularidades das formas de organização do precariado na 

contemporaneidade 

 

 

Notamos, no limiar da crise estrutural do capital, uma resistência12 que efervesce 

nos movimentos que têm se mantido em posição de combate ao capital. Os novos 

movimentos de mulheres, gays (LGBT‟s), jovens, comunitários, negros/as, ao passo que 

compreendem suas pautas como expressões da questão social, constituem-se como formas 

                                                           
12

 Na tessitura da resistência popular, presenciamos à ascensão de governos “democrático-
populares” em alguns países da América Latina como na Venezuela, Bolívia, Equador, países que 
tem colocado barreiras à expansão neoliberal. Contudo, o capital não assiste a isso parado; os 
governos de tendência neoliberal/neodesenvolvimentista tem tomado posição de enfrentamento e 
desmantelamento do Estado, dos direitos sociais, do trabalho e da organização da classe 
trabalhadora. 



 

 

                  

de resistência ao capital, em vista de que a realização destas e sua superação somente se 

darão em uma sociabilidade contrária à exploração, à opressão, a violência e às violações, e 

que promova a equidade e a justiça social. São diversos movimentos e organizações sociais 

e populares13 lutando com anseio de respostas às novas formas de dominação, exploração, 

opressão, fetichismo, alienação e estranhamento capitalistas. 

A resistência dos movimentos sociais e populares se constrói (ou deve se 

construir) também na criação de novos instrumentos de combate à ordem do capital, com 

incremento de novas ações, como tem acontecido ultimamente nas ações contra as 

reuniões das instituições representantes dos interesses capitalistas como FMI e BM. A 

criação do Fórum Social Mundial, as redes nacionais e internacionais de movimentos 

populares como a Via campesina, o surgimento da Consulta Popular14, da Assembleia 

Popular15, do Levante Popular da Juventude, dentre inúmeros exemplos, são ações que 

afirmam a resistência popular frente à ofensiva neoliberal.  

Uma ação que vem se construindo como forma de resistência, que tem ampliado 

seu alcance nos últimos anos, tem sido as mídias/redes sociais cujos internautas tem 

atribuído o mérito das jornadas de junho. Os jornais anunciavam “o Facebook e o Twitter 

vão às ruas”. As mídias sociais passaram de meros espaços de compartilhamento de fotos e 

arquivos para espaços de socialização e mobilização. Sakamoto (2013) chega a afirmar 

que:  

 

“Essas tecnologias de comunicação não são apenas ferramentas de descrição, mas 
sim de construção e reconstrução da realidade. Quando alguém atua através de 
uma dessas redes, não está simplesmente reportando, mas também inventando, 
articulando, mudando. Isto, aos poucos, altera também a maneia de se fazer política 
e as formas de participação social” (SAKAMOTO, 2013, p.95). 
 

É certo que estas ferramentas tiveram sua contribuição nos protestos de junho 

de 2013 e impõem aos movimentos sociais uma nova forma de fazer política e de divulgar 

informações e organizar suas mobilizações. Entretanto, mesmo sabendo que as redes 

sociais atingem um grande número de pessoas seria prepotente dizer que as redes sociais 

foram a principal mola propulsora da ida às ruas. É fato que a comunicação do precariado 

jovem, via internet, redes sociais, não garante/garantiu seu amplo alcance para o “grosso” 

da população. Mesmo tendo, grande parte dos manifestantes, saído das redes sociais, mas 

sua ampla divulgação e adesão também, deveu-se à sua aparição na grande mídia, ainda 
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 As jornadas de junho no Brasil, a geração à rasca em Portugal, os indignados da Espanha, a 
primavera árabe, são fatos que não nos deixam omitir a existência de uma camada social – o 
precariado –, mesmo em processo embrionário de (auto)descoberta e de organização – em luta 
contra o capital. 
14

 Ver mais sobre em <http://www.consultapopular.org.br/>. 
15

 Ver mais sobre em: <http://www.assembleiapopular.org/>. 

http://www.consultapopular.org.br/
http://www.assembleiapopular.org/


 

 

                  

que de início tenha aparecido da forma tradicional, chamados de pequeno grupo de 

manifestantes. A intenção aqui não é retirar o mérito dos movimentos sociais e populares, 

mas deixar claro que, numa conjuntura de telecomunicações, globalização, mundialização, 

internet, a “velha” mídia, como chama Lima (2013), ainda detém centralidade na formação 

da opinião pública e “nada ocorre sem o seu envolvimento direto e/ou indireto”.  

O que nos sinaliza Secco (2013), para além disso, é a “novidade” posta pelos 

movimentos sociais e populares na expressão de suas pautas através de uma releitura dos 

jograis em contraponto às antigas formas de protestar, com comícios, palanques e 

aparelhagens de som. O jogral procura dar voz aos manifestantes que amplificam a 

mensagem que se quer passa e aquilo que se ouve nas ruas é uma voz coletiva. Nesse 

sentido, é preciso estarmos atentos à novidade: 

 

Do conjunto dos atos ocorridos em junho – que estão inseridos em um processo que 
está apenas iniciando – sobressai, também, um abalo irreversível da concepção 
refratária às mobilizações de rua, que passaram a ser reconhecidas, 
expressamente, como manifestações políticas legítimas, superando, inclusive, em 
face do reconhecimento da relevância social das manifestações para a solução de 
graves problemas sociais, o tradicional e reacionário paradigma do direito de ir e vir 
(MAIOR, 2013, p.83). 
 

O direito de ir e vir ganha novo significado com as manifestações de junho. As 

manifestações de rua que há pouco eram vistas como um desrespeito ao tão proclamado 

direito de ir e vir de outrem, após a incorporação pela mídia, e sua consequente 

“pacificação”, passa a ser aceito como direito de protestar, pacificamente. Aquilo que antes 

significava vagamente o ato de andar livre pelas ruas, passou também a representar o 

direito de protestar, não que isso tenho sido descoberto somente em junho de 2013, mas 

ganhou ênfase com os protestos pelo transporte, superando o tradicional direito de ir e vir. 

É certo que a resistência se constrói, novos espaços, novas visões estão 

ganhando vez tentando desmistificar a grande mídia como detentora da verdade universal. 

São jornais impressos e/ou online, blogs, páginas, grupos que mostram o outro lado da 

realidade, o que a TV não mostra, fazendo a crítica, estudando e propondo debates na 

resistência à cultura e ideologia do capital. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: muita luta há de vir... 

 

 

A luta dos movimentos sociais e populares, na atual conjuntura, ainda que 

particularizadas nas questões de gênero, ecologia, sexualidade, raça, transporte e demais 

precisam ser encaradas como parte da luta classista; constituindo-se isto no desafio central 



 

 

                  

para o Projeto Popular para o Brasil, aglutinar as reivindicações, lutas, organizações e 

movimentos, e vinculá-las na luta pela hegemonia de outro projeto societário, 

anticapitalista16, que vise a igualdade e justiça social. Daí a importância da articulação do 

precariado com os demais movimentos sociais e populares, e destes para com os 

sindicatos, associações, as centrais de trabalhadores, os movimentos ecológicos, de 

gênero, de negros etc., compondo redes de movimentos que interagem entre si e planejam 

ações coletivas; de modo que possibilitem através disso a produção de saberes que sejam 

mobilizados para além dos limites territoriais de sua ação.  

O precariado brasileiro tem voltado a sua ação política para uma nova forma de 

organização e participação popular, horizontalizada e democrática. Sendo assim, “[...] o 

sentido da revolução no Brasil é o de criar a democracia e o sentido revolucionário da 

democracia está na predominância de mecanismos da representação direta sobre os de 

representação” (Duriguetto, 2007, p. 158). Ora, a luta por democracia e em defesa dos 

direitos sociais17 remete a um embate direto com o Estado. Ainda que esta luta se dê por 

dentro de sua estrutura, não pode ser desarticulada do movimento geral da sociedade, de 

modo a enraizar-se no sentido da construção de uma cultura contra-hegemônica e de 

resistência a todas as formas de negação de direitos, bem como do modelo vigente e 

preponderante de sociabilidade.  

Evidente: o antagonismo presente nos discursos das classes burguesa e 

proletária, deriva da dinâmica do real e dos interesses em disputa. Sendo, pois, impossível à 

realização da emancipação política e humana – assim como do atendimento as 

necessidades dos sujeitos sociais na íntegra – nos marcos do capitalismo, trata-se de 

apostar nas possibilidades inscritas no real e ultrapassar as impostas limitações burguesas. 

Para tanto, é essencial, a liquidação do atual modelo de sociabilidade para que se supere o 

presente contexto de retração/negação de direitos, como dizia Marx: eis o papel mundial do 

proletariado. Longe de despolitizar a questão da desigualdade e as demandas por direitos, a 

história tem mostrado que são as lutas sociais e não os contornos da democracia formal que 
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 Ora, se a luta por uma nova sociabilidade surge da própria luta entre as classes, do processo de 
construção do conhecimento, quando as classes subalternas conseguem compreender as 
engrenagens da exploração (alienação, do fetichismo e do estranhamento do/a trabalhadora) e o 
responsável por sua manutenção e reprodução (o capitalismo via Estado), a luta de classes se 
reconhece como luta anticapital, objetivando a transformação social.  A luta pela tomada do poder, 
luta de classes, luta contra a dominação, se converte em luta anticapitalista, pois é no capitalismo que 
se instaura/mantem/amplia a exploração, a opressão e violação do trabalho/trabalhador/a. Ademais, a 
luta por uma nova sociabilidade não restringe à luta pelo fim do capitalismo, mas pela construção de 
um novo Estado e de novas relações sociais. 
17

 Os direitos sociais e humanos, a despeito das legislações e regulamentações estatais, sejam eles 
direitos civis, políticos, sociais, econômicos, ambientais, dentre outros, conquistados por meio das 
lutas dos trabalhadores, são produtos, também, da correlação de forças entre as classes, atuantes 
em cada tempo histórico. 



 

 

                  

tem propiciado mudanças significativas na sociedade. Nesta perspectiva, a luta democrática 

para ampliação dos direitos colide com os interesses capitalistas, daí a ideia desta luta por 

consolidação da cidadania e democracia se encaminhar para uma ordem comunista, onde 

não haja exploração/opressão do homem pelo homem e as condições favoreçam a plena 

expansão dos indivíduos sociais. Construção de novos valores éticos que assegurem a 

liberdade e equidade dos indivíduos, sua emancipação política e humana. 
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