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RESUMO 
 
O termo precariedade tem sido utilizado para designar perdas 
nos direitos trabalhistas ocorridas no contexto das 
transformações do “mundo do trabalho” e de retorno aos ideais 
liberais de defesa do Estado mínimo. Refere-se a um amplo 
conjunto de mudanças nas condições de trabalho, qualificação 
dos trabalhadores e perda de direitos. O artigo aborda de que 
forma a condição de precariedade tornou-se uma dimensão 
própria ao processo de mercantilização do trabalho, bem como 
a informalidade continua sendo a alternativa de muitos para o 
pertencimento ao “mundo do trabalho”. Nesse contexto, o 
trabalho precário repercute em todas as dimensões da vida 
social. 
 
Palavras-chave: Precarização do trabalho. Informalidade. 
Realidade brasileira. 
 
 
ABSTRACT 
 
The term precariousness has been used to describe losses in 
labor rights arising in the context of the transformation of the 
"world of work" and return to the liberal ideals of defending the 
minimal state. Refers to a broad set of changes in working 
conditions, training of workers and loss of rights. The article 
discusses how the condition of precariousness has become its 
own commodification of labor to the process dimension as well 
as the informality remains the alternative of many belonging to 
the "world of work". In this context, precarious work affects all 
dimensions of social life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata sobre a questão da precariedade e informalidade no “mundo 

do trabalho”. Para tanto, discorremos sobre como a condição de precariedade se tornou 

uma dimensão própria ao processo de mercantilização do trabalho, assim como a 

informalidade continua sendo a alternativa de muitos sujeitos para o pertencimento ao 

“mundo do trabalho”, constituindo-se em regra e não mais em exceção. Além disso, 

enfatizamos a centralidade do trabalho, resgatando sua importância na reprodução das 

relações sociais. 

Procuramos abordar, portanto, a relação entre precarização do trabalho e da 

vida social na contemporaneidade. Exploramos as diversas dimensões da vida afetadas 

pelo trabalho precário, tendo em vista a falta de “trabalho decente”. Apontamos aspectos 

considerados relevantes quanto ao processo de precarização do trabalho (e, por 

conseguinte, da vida) experimentados, sobretudo, pelos sujeitos que possuem uma suposta 

autonomia no exercício do seu trabalho, como os ambulantes que trabalham nas grandes 

cidades. 

O trabalho relativamente mais formalizado vem sendo substituído pelos mais 

distintos e diversificados modos de informalidade e precarização, de que são exemplo o 

trabalho atípico (VASAPOLLO; 2005), os trabalhos terceirizados (sempre muito variados), o 

“cooperativismo”, o “empreendedorismo”, o “trabalho voluntário” etc. Estas modalidades de 

trabalho, que configuram as formas de precarização do trabalho e de expansão da 

informalidade, vêm ampliando as formas geradoras do valor, utilizando‑se de novos e 

velhos mecanismos de intensificação, de exploração do trabalho e expropriação dos 

trabalhadores. 

É nesse quadro caracterizado por um processo tendencial de precarização 

estrutural do trabalho, ainda mais acentuada, que os capitais globais estão exigindo também 

o desmonte da legislação social protetora do trabalho. Flexibilizar essa legislação social 

significa aumentar ainda mais os mecanismos de exploração do sobretrabalho, ampliar as 

formas de precarização e destruição dos direitos sociais que foram arduamente 

conquistados pela lutas da classe trabalhadora, desde o início da Revolução Industrial, na 

Inglaterra e, especialmente após 1930, quando se trata do exemplo brasileiro. 

 

2 TRABALHO E PRECARIZAÇÃO ESTRUTURAL 

 



 

 

                  

Na atual fase do capitalismo há uma crescente tendência à precarização das 

condições de trabalho, ocasionando a deterioração das condições de vida e trabalho para a 

classe trabalhadora. A condição de precariedade da classe trabalhadora manifesta-se, cada 

vez mais, em escala global. Por essa razão, este texto se propõe a tecer reflexões sobre o 

processo de precarização do trabalho e da vida de forma ampla, uma vez que as 

repercussões no “mundo do trabalho”3 afetam internacionalmente todos os âmbitos da vida 

social. 

O termo precariedade tem sido utilizado para designar perdas nos direitos 

trabalhistas ocorridas no contexto das transformações do “mundo do trabalho” e de retorno 

aos ideais liberais de defesa do Estado mínimo. Em termos gerais, refere-se a um conjunto 

amplo e variado de mudanças em relação ao “mundo do trabalho”, condições de trabalho, 

qualificação dos trabalhadores e direitos trabalhistas. Refere-se, portanto, à redução de 

salário e proteção social, ou seja, à piora nas condições gerais de trabalho e 

desmobilização, o que, consequentemente, aumenta o risco de acidentes de trabalho e de 

problemas de saúde, de forma geral. 

Para desenvolvermos nossa proposta leva-se em conta a questão estrutural 

presente no sistema capitalista. A despeito dos altos patamares tecnológicos alcançados, o 

âmbito da produção permanece, de modo dominante, estruturado e se movimentando em 

prol da acumulação do capital e do lucro. A lógica produtivista continua aprofundando a 

apropriação privada da riqueza socialmente produzida e dos recursos naturais, consolidando 

o mercado como eixo da sociedade. Tal lógica restringe “as possibilidades do trabalho se 

constituir em um meio de desenvolver a dignidade, a solidariedade e as potencialidades do 

ser humano” (FRANCO, et al., 2010, p.230). 

Historicamente, ocorreram avanços nas sociedades capitalistas, por intermédio 

da luta da classe trabalhadora, que suscitaram direitos sociais fundamentais. Contudo, 

pautando a nossa análise na contemporaneidade, verificamos retrocessos sociais 

significativos em relação às décadas precedentes, manifestados na expansão da 

precarização do trabalho. A precarização tornou-se uma propriedade do trabalho na 

atualidade, apresentando múltiplas expressões e dimensões, afetando, dentro e fora do 

trabalho, todos os sujeitos que vivem do trabalho (op. cit.). 

No Brasil, assim como em outros países de capitalismo periférico, o 

reconhecimento da precariedade se tornou fundamental porque se configura como parte de 

                                                           
3
 A expressão “mundo do trabalho” se refere aos processos sociais que vêm levando às mais diversas formas 

sociais e técnicas de organização do trabalho desde o fim do século XX e neste início do século XXI, pautando-
se na submissão cada vez maior do processo de trabalho e da produção aos movimentos do capital em todo o 
mundo, compreendendo a questão social e o movimento da classe trabalhadora (STAMPA, 2012). 

 



 

 

                  

um processo acelerado de desenvolvimento, no curso do qual a pobreza se elevaria ao 

salário decente e à cidadania, e o país alcançaria nova posição internacional. De tal modo, 

por um lado, a precariedade na vida da maioria da população era conferida à dinâmica nova 

do capitalismo, e não à herança arcaica que arrastamos. Por outro lado, essa mesma 

precariedade era essencial à acumulação econômica (OLIVEIRA, 2003). 

A precarização está presente desde as origens do capitalismo, porém, com o 

decorrer do desenvolvimento histórico do capitalismo, ela foi se transformando. Nas últimas 

três décadas, de forma mais acentuada, adquiriu novos contornos, expandindo-se. 

Instaurou-se, assim, um processo mundial de precarização vivido também pelos países 

desenvolvidos. A questão basilar é que a precarização tornou-se central nessa fase do 

desenvolvimento capitalista, generalizando-se por “toda parte” (DRUCK, 2013). 

De acordo com Druck (2012), pode-se dizer que, no Brasil, a precarização do 

trabalho se conjuga em um fenômeno ao mesmo tempo velho e novo, cujas fundamentais 

características, modalidades e dimensões assinalam para um processo de precarização 

social novo que se ampliou nas décadas de 1990 e 2000. A nova precarização social do 

trabalho estabelece-se econômica, social e politicamente através de um artifício que 

institucionaliza a flexibilização e a precarização modernas do trabalho, restaurando e 

reconfigurando a precarização histórica e estrutural do Brasil, que está se ampliando de 

modo cada vez mais drástico. 

Atualmente, a precarização do trabalho no Brasil é abrangente, generalizada e 

central, estando presente nas regiões mais desenvolvidas do país, como São Paulo, e 

também nas mais tradicionalmente distinguidas pela precariedade, como a Bahia; nos 

domínios mais dinâmicos e modernos do país, nas indústrias de ponta e nos modos mais 

habituais de trabalho informal, autônomo e rural; na vida dos trabalhadores mais 

qualificados, assim como na dos menos qualificados. Tal precarização instaura-se como um 

processo social que desestabiliza as relações de trabalho e, logo, afeta todos os sujeitos 

que vivem do trabalho, ocasionando perdas quanto aos direitos, à saúde, e à própria vida. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) publicou, em 2008, um panorama 

mundial do trabalho desde 1990 e sinalizou a fragilidade e precariedade do trabalho no 

globo. Destacou o insuficiente crescimento do emprego perante as necessidades de 

incorporação no mercado de trabalho; a ampliação das desigualdades de renda em 2/3 dos 

países; o endividamento dos trabalhadores e suas famílias em países com mercado 

financeiro sem regulamentação, como os Estados Unidos; além do crescimento do trabalho 

atípico (DRUCK, 2013). “Os „sem emprego‟, grupo constituído pelos desempregados e pelos 

trabalhadores informais, são hoje a maioria dos trabalhadores brasileiros” (op. cit., p. 65). 



 

 

                  

O panorama em diversos países do mundo é da existência abundante de mão 

de obra de grande parte da classe trabalhadora e, diante da privação de alternativas, 

múltiplos sujeitos vendem a baixo custo sua força de trabalho, isso quando conseguem 

vendê-la. Essa dinâmica reflete um aspecto dos tempos difíceis enfrentados pela classe que 

vive do trabalho, esvaindo-se a esperança de melhorar as condições de vida através do 

trabalho. Outros sujeitos já não se submetem a tal flexibilidade, como o Movimento 

“Precários Inflexíveis”4 de trabalhadores precarizados em Portugal, que se definem como 

precários no emprego e na vida, porém inflexíveis. 

O desemprego se converteu em um dos fenômenos mais dramáticos de nosso 

tempo, com características cada vez menos conjunturais, assumindo fortes conotações 

estruturais. A nova organização capitalista do trabalho caracteriza-se, progressivamente, 

com a explosão da precariedade, da flexibilidade, da não regulamentação; um retrocesso 

sem precedentes para os assalariados em atividade. Além da existência real do medo de 

perder o emprego, entre outras questões. Tudo isto suscita a precariedade da vida social 

(VASAPOLLO, 2008). 

Buscando esmiuçar o que é a precariedade da vida social, podemos destacar 

que abrange a precariedade do direito, pois a maioria dos sujeitos não consegue ter acesso 

aos direitos que lhe foram garantidos constitucionalmente, como o direito ao trabalho e aos 

equipamentos coletivos. Considerando a nossa realidade nacional brasileira, é possível 

constatar a precariedade das instituições que prestam serviços de saúde e de educação, e 

que grande parte da população não tem alternativa que não a de utilizá-las. 

Ainda em relação à precariedade da vida social, podemos afirmar que muitos 

trabalhadores tornam-se reféns das péssimas condições de trabalho e dos salários 

baixíssimos. De tal modo, a precariedade pode influir no sistema de valores, no 

relacionamento familiar, enfim, no modo de vida dos sujeitos, tornando as relações mais 

desgastantes e a vida mais difícil, além de gerar adoecimentos oriundos do âmbito laboral. 

Com isso, trabalho e adoecimento devem ser pensados “não como um problema individual, 

mas como um problema de saúde pública que atinge indivíduos em escala crescente” 

(FRANCO, et al., 2010, p.230). 

                                                           
4
 “Precários Inflexíveis” surgiu em 2007 como um movimento de cidadãos de combate à precariedade. Em julho 

de 2012 tornou-se a primeira associação de combate à precariedade de Portugal e, segundo seu próprio 

estatuto, é uma pessoa coletiva sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, constituída por tempo 

indeterminado, que tem por objeto a defesa dos direitos de todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores, em 

particular, de todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de precariedade e em situação de desemprego e o 

desenvolvimento de ações com vista ao fim do trabalho precário e da exploração laboral. Disponível em 

<http://www.precariosinflexiveis.org/>. Acesso 02 jan. 2014. 



 

 

                  

O aumento da precariedade do trabalho ainda traz consigo uma ampliação da 

inconstância dos rendimentos, e a isso se sobrepõe o fracasso gradual do Estado Social, 

especialmente quanto à seguridade social5. Tudo isso também agrava a situação do 

trabalhador e gera uma situação permanente de precariedade das formas de vida 

(VASAPOLLO, 2006). 

Diversos aspectos da questão social convergem no fenômeno do desemprego, o 

que provoca o adensamento das expressões da questão social e dos conflitos que a 

compõem (IANNI, 1994). Em decorrência disso, verificam-se, com tenacidade, processos de 

criminalização da pobreza. 

Na disputa por sentidos, a sociedade brasileira, de forma geral, posiciona-se de 

maneira superficial frente às manifestações da questão social e tende a naturalizar 

situações como discriminação social, violência urbana e criminalização da pobreza, que 

atingem principalmente sujeitos que moram em periferias urbanas. Nesse contexto, o 

Estado tem se mostrado ausente nas diferentes áreas das políticas públicas, bem como dá 

respostas coercitivas a estas expressões da questão social, muitas vezes reatualizando 

antigos discursos e práticas. 

Observando o contexto brasileiro, percebemos que a desigualdade social 

gritante produz também espaços extremamente desiguais, do ponto de vista dos 

equipamentos e das localizações. Sendo a segregação socioespacial o processo de luta 

pela apropriação diferenciada do equipamento e/ou localização, enquanto valor de uso do 

espaço produzido, podemos enfatizar que os equipamentos coletivos estão localizados nas 

áreas mais abastadas. Apesar disso, há, também, equipamentos em áreas periféricas, 

porém a maioria encontra-se em estado deplorável de conservação, o que inviabiliza a sua 

utilização. 

Nesse sentido, cabe aludir que os trabalhadores que moram em periferias 

urbanas, localizações historicamente ocupadas por estratos mais empobrecidos da classe 

                                                           
5
 A seguridade social brasileira compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 

da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Um dos 

pilares de estruturação da seguridade social é sua organização com base na lógica do seguro social. Desde o 

reconhecimento legal dos embrionários benefícios previdenciários com a chamada Lei Elóy Chaves, em 1923, 

prevaleceu o acesso às políticas de previdência e de saúde exclusivamente para os contribuintes da previdência 

social. A assistência social manteve-se, historicamente, como uma ação pública desprovida de reconhecimento 

legal como direito, todavia associada institucionalmente e financeiramente à previdência social. Somente com a 

Constituição de 1988 foi que as políticas de previdência, saúde e assistência social foram reorganizadas e 

reestruturadas com novos princípios e diretrizes e passaram a compor o sistema de seguridade social brasileiro. 

Contudo, a seguridade social se distingue como um sistema híbrido, que conjuga direitos derivados e 

dependentes do trabalho, referentes à previdência, com direitos de caráter universal, relativos à saúde, e direitos 

seletivos, alusivos à assistência (BOSCHETTI, 2009). 



 

 

                  

trabalhadora, deparam-se no cotidiano com uma série de problemas devido ao descaso do 

poder público com os cidadãos que residem nessas regiões. 

Contudo, embora o Estado tenha a obrigação de investir em serviços sociais que 

atendam às necessidades da população e esta tenha todo o direito de cobrar quando 

percebe que não está sendo atendida, é fato que as melhorias nas condições de vida da 

classe trabalhadora, através da expansão necessária dos serviços sociais, não alteram a 

essência exploradora do capitalismo. 

Apesar do modo de produção capitalista utilizar-se da mistificação para o 

encobrimento de relações desiguais, a expansão do capital supõe a intensificação da 

exploração, que é bem clara, e isso pode viabilizar a tomada de consciência da classe 

trabalhadora, devido às contradições inerentes ao próprio sistema capitalista. Do mesmo 

modo, como as condições de trabalho, em sua maioria, são alienadas, as condições de vida 

das frações da classe trabalhadora são precárias (BRAGA, 2012). 

A questão é que a realidade apresenta uma unidade de contrários, onde o 

“moderno” se expande e sustenta por meio da existência do “arcaico”. Portanto, as crianças 

e adolescentes, por exemplo, que vendem os mais diversos tipos de produtos nas ruas das 

cidades brasileiras são a prova do modo cruel de modernização do país, e não do seu 

atraso. Com isso, as degradantes condições de vida da maioria da população são 

reproduzidas (OLIVEIRA, 2003). 

Nessa mesma direção, Alves (2013) ressalta um aspecto da precarização do 

trabalho que é a precarização do “homem-que-trabalha”, referindo-se a uma nova dimensão 

de deterioração do homem como ser humano genérico nas condições da crise estrutural do 

capital. A nova forma de precarização do trabalho refere-se à estrutura da própria práxis 

humana, perpassando as experiências vividas de trabalhadores e trabalhadoras na sua vida 

cotidiana. A precarização do trabalho é uma condição histórico-estrutural de 

desenvolvimento do próprio capitalismo global, e este se distingue pela inconstância 

sistêmica do ciclo da economia capitalista em escala global. 

 

3 INFORMALIDADE E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E DA VIDA 

 

Desde a década de 1980 até os dias atuais, presenciamos uma crise crônica do 

capitalismo mundial, incapaz de assegurar desenvolvimento sustentável e resguardar os 

direitos sociais do “mundo do trabalho”, ainda que tenha ocorrido, nesse período, o acúmulo 

de capital devido ao crescimento da extração da mais-valia em escala global. Na crise 

estrutural do capital o problema não está na formação do valor, mas sim na realização 



 

 

                  

efetiva do valor acumulado. Isso esclarece a financeirização do acúmulo de capital e a 

aspiração por novos mercados através da produção destrutiva, além do movimento de 

tornar obsoleto, de modo arquitetado, os produto-mercadorias. Ou seja, o anseio do capital 

é por vender (ALVES, 2013). 

Diante do capitalismo global, expandiu-se a condição de “proletariedade” dos 

sujeitos que necessitam vender sua força de trabalho, por questão de sobrevivência, 

submetendo-se à exploração capitalista; ampliou-se, portanto, o contingente de 

trabalhadores serviçais, formais ou informais, externos à produção do capital, que 

sobrevivem à custa da massa de mais-valia social. Podemos afirmar que “para homens e 

mulheres imersos na condição de proletariedade6, trabalho é vida e vida é trabalho” (op. cit., 

p.66). Trabalho e vida estão extremamente entranhados para esses sujeitos que dependem 

tanto do trabalho a ponto de utilizar o tempo que deveria ser dedicado para outras questões 

da vida, como o descanso e o lazer, para dar continuidade ao trabalho ou realizar um 

serviço paralelo visando complementar a renda. 

A informalidade, em seus distintos modos de ser, supõe sempre a ruptura com 

os laços de contratação e regulação da força de trabalho, tal como se estruturou a relação 

capital e trabalho especialmente ao longo do século XX, sob a vigência taylorista‑fordista, 

quando o trabalho regulamentado tinha prevalência sobre o desregulamentado (ANTUNES, 

2012). 

Com base no referido autor, que trata sobre os modos de ser da informalidade e 

demonstra a ampliação acentuada de trabalhos submetidos a sucessivos contratos 

temporários, sem estabilidade, sem registro em carteira, dentro ou fora do espaço produtivo 

das empresas, quer em atividades mais instáveis ou temporárias, quando não na condição 

de desempregado, elencamos as várias modalidades de informalidade observadas na 

realidade brasileira, embora não sejam exclusivas da mesma. 

Trabalhadores informais tradicionais, “inseridos nas atividades que requerem 

baixa capitalização, buscando obter uma renda para consumo individual e familiar. Nessa 

atividade, vivem de sua força de trabalho, podendo se utilizar do auxílio de trabalho familiar 

ou de ajudantes temporários” (ALVES e TAVARES, 2006). 

Nesse universo encontramos “os menos „instáveis”, que possuem um mínimo de 

conhecimento profissional e os meios de trabalho e, na grande maioria dos casos, 

                                                           
6
“Condição de proletariedade” é aqui considerada como a condição existencial fundamental (e fundante) da 

modernidade do capital, que implica homens e mulheres despossuídos dos meios de produção de sua vida 

social, na situação de “classe social” do proletariado. A “classe” do proletariado é o conjunto social de homens e 

mulheres, alienados da propriedade/controle social dos meios de produção da vida, que estão subsumidos a 

uma condição existencial histórico-particular: a condição de proletariedade (ver Alves et al., 2011). 

 



 

 

                  

desenvolvem suas atividades no setor de prestação de serviços, de que são exemplos as 

costureiras, pedreiros, jardineiros, vendedor ambulante de artigos de consumo mais 

imediato, como alimentos, vestuário, calçados e bens de consumo pessoal, camelôs, 

empregado doméstico, sapateiros e oficinas de reparos (ANTUNES, 2005). 

Há também os informais mais “instáveis”, recrutados temporariamente e com 

frequência remunerados por peça ou por serviço realizado. Eles realizam trabalhos 

eventuais e contingenciais, pautados pela força física e pela realização de atividades 

dotadas de baixa qualificação, como carregadores, carroceiros e trabalhadores de rua e 

serviços em geral. Esses trabalhadores mais “instáveis” podem inclusive ser 

subempregados pelos trabalhadores informais mais “estáveis” (op. cit.). 

Nesta primeira modalidade de informalidade, quando tratamos sobre os 

trabalhadores informais tradicionais, podemos incluir os trabalhadores “ocasionais” ou 

“temporários”, que realizam atividades informais quando se encontram desempregados, mas 

que visam retornar ao trabalho assalariado. Segundo a caracterização de Alves e Tavares 

(2006), são trabalhadores que ora estão desempregados, ora são absorvidos pelas formas 

de trabalho precário, vivendo uma situação que, inicialmente, era provisória e se 

transformou em permanente. Há casos que combinam o trabalho regular com o ocasional, 

praticando os chamados bicos. Nesses casos obtém‑se um baixo rendimento com essas 

atividades, como os “vendedores de diversos produtos (limpeza, cosméticos, roupas), 

digitador, salgadeiras, faxineiras e confecção de artesanato nas horas de folga”. Ainda neste 

espectro de atividades informais tradicionais encontram‑se as pequenas oficinas de 

reparação e concertos, estruturadas e mantidas pela clientela do bairro ou relações 

pessoais (ALVES e TAVARES, 2006). 

Inseridos na divisão social do trabalho capitalista, essa gama de trabalhadores 

informais contribuem para que se efetive a circulação e consumo das mercadorias 

produzidas pelas empresas capitalistas. A forma de inserção no trabalho informal é 

extremamente precária e se caracteriza por uma renda muito baixa, além de não garantir o 

acesso aos direitos sociais e trabalhistas básicos, como aposentadoria, FGTS, 

auxílio‑doença, licença‑maternidade; se ficarem doentes são forçados a parar de trabalhar, 

perdendo integralmente sua fonte de renda. 

Não há horário fixo de trabalho, e as jornadas de trabalho levam frequentemente 

ao uso das horas vagas para aumentar a renda oriunda da atividade. Acrescente‑se ainda o 

fato de que, no serviço por conta própria, além do uso de seu trabalho, pode haver uso da 

força de outros membros da família, com ou sem remuneração. 



 

 

                  

Uma segunda modalidade remete à figura dos trabalhadores informais 

assalariados sem registro, ao arrepio da legislação trabalhista, uma vez que perderam o 

estatuto de contratualidade e que passam da condição de assalariados com carteira 

assinada para a de assalariados sem carteira, excluindo‑se do acesso das resoluções 

presentes nos acordos coletivos de sua categoria. A indústria de têxtil, de confecções e de 

calçados, por exemplo, entre tantas outras, têm acentuado essa tendência (ANTUNES, 

2006). 

Isto porque a racionalidade instrumental do capital impulsiona as empresas à 

flexibilização do trabalho, da jornada, da remuneração, aumentando a responsabilização e 

as competências, criando e recriando novas relações e formas de trabalho que 

frequentemente assumem feição informal.  

Uma terceira modalidade é encontrada nos trabalhadores informais por conta 

própria, que podem ser definidos como uma variante de produtores simples de mercadorias, 

contando com sua própria força de trabalho ou de familiares e que podem inclusive 

subcontratar força de trabalho assalariada (op. cit.). 

Ainda de acordo com Alves e Tavares (2006), as formas de inserção do 

trabalhador por conta própria na economia informal não são práticas novas, mas foram 

recriadas pelas empresas capitalistas, como forma de possibilitar a extração da mais‑valia 

relativa com a mais‑valia absoluta. Lembramos que há diferentes formas de inserção do 

trabalho informal no modo de produção capitalista e, para sua análise, devemos considerar 

essa grande heterogeneidade, buscando desvendar quais os vínculos existentes entre 

esses trabalhadores e o acúmulo de capital. 

Estamos vivenciando, portanto, a erosão do trabalho contratado e 

regulamentado, dominante no século XX, e vendo sua substituição pelas diversas formas de 

“empreendedorismo”, “cooperativismo”, “trabalho voluntário” etc. (ANTUNES, 2012). 

Nesse sentido, convém destacar que trabalhadores “por conta própria” e 

trabalhadores “autônomos”, embora, aparentemente, sejam proprietários dos meios de 

produção, estão subordinados à ordem sociometabólica7 do capital e suas personificações 

estranhadas porque não possuem o controle da produção social. Portanto, de alguma forma, 

também estão imersos na condição de “proletariedade”, pois possuem uma relação de 

subalternidade com o grande capital, não tendo controle do mercado que os submete 

(ALVES, 2013). 

                                                           
7
 De acordo com Mészáros (2002), a força do capitalismo reside no sociometabolismo do sistema do capital, ou 

seja, uma estrutura de controle totalizante. Nos seus limites tudo (indivíduos, empresas, ambientes naturais etc.) 
deve se ajustar, de maneira a provar sua “viabilidade econômica”, ou perecer. O sistema do capital é 
extremamente hostil a tudo que resista a ele ou que o ameace. A título de exemplo, pode-se verificar, 
respectivamente, o tratamento dispensado pelo sistema do capital às lutas políticas que se configuram enquanto 
unidade da classe trabalhadora em nível nacional, ou às revoluções sociais. 



 

 

                  

Esse é o caso, por exemplo, de trabalhadores ambulantes, que são 

aparentemente proprietários dos seus meios de trabalho, por possuírem determinadas 

mercadorias, assim como o equipamento para transportá-las. Ou seja, eles obtêm as 

mercadorias, comprando em algum depósito ou através de consignação, e o suporte, como 

o isopor, para assim trabalharem. Esses sujeitos estão completamente subordinados ao 

mercado, tanto ao adquirir as mercadorias quanto para vendê-las, contribuindo para o 

escoamento da produção capitalista. E a suposta autonomia que possuem no cotidiano do 

seu trabalho, por “não possuírem chefes” e serem “donos” do seu negócio, mascara a 

exploração a que estão submetidos, ainda que a condição de proletariedade seja notória. 

Voltando a questão da vida pessoal, múltiplos sujeitos acabam tendo a vida 

pessoal reduzida por conta do trabalho. Infelizmente, muitos sujeitos ficam sem trabalho e 

se inserem em uma situação de total desalento. Alguns chegam a adoecer e perdem o 

sentido da própria vida, uma vez que o trabalho era a base para a sustentação da vida, tanto 

material quanto simbólica. 

Os sujeitos que constituem a classe trabalhadora demandam um trabalho para 

dar andamento à vida e, devido à escassez de trabalho para todos que dele necessitam, os 

tempos se tornam difíceis. A precariedade parece ter invadido toda parte, não somente a 

vida dos desempregados, mas também dos empregados. Nesse contexto, os sujeitos bem 

abastados financeiramente buscam viver em uma “redoma de vidro” para não serem 

atingidos pelas sequelas da intensa pobreza. 

Em contextos de pobreza são manifestas as vulnerabilidades dos corpos mal 

nutridos, a fisiologia precarizada devido às péssimas condições de vida, a escassez do 

descanso, os corpo abatidos e o retraimento por cansaço demasiado. Além da ausência de 

acesso à participação social, à oportunidade de conhecimentos, à conscientização política, à 

sociabilidade e aos lazeres expressivos (FRANCO, et al., 2010). Podemos observar 

algumas, ou melhor, várias dessas características na classe trabalhadora mais 

empobrecida. A feição sofrida dos pobres costuma assustar, principalmente, os sujeitos que 

possuem melhores condições financeiras, pois alguns sujeitos em sofrimento podem, por 

não ter nada a perder, visto que já perderam tudo, tanto material quanto simbolicamente, 

revoltar-se contra uma indistinta sociedade. 

Todavia não somente o trabalhador “informal”, mas também o trabalhador 

assalariado, que recebe um salário mínimo mensalmente, por exemplo, ao vender sua força 

de trabalho, acaba se submetendo às árduas condições de trabalho. Muitas vezes sem ter a 

iniciativa de lutar por direitos, pois sabe que, se for demitido, tem uma fila imensa no dia 

seguinte disputando a vaga que era sua. Mesmo o salário mínimo sendo insuficiente diante 

do valor do custo de vida, diversos sujeitos, como os ambulantes, almejam obter um 



 

 

                  

emprego de carteira assinada e, assim, terem a garantia de recebimento de um salário ao 

final do mês.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

Apesar de termos nos centrado na precarização do trabalho, destacamos que a 

mesma está intrinsecamente relacionada à precarização da vida. O trabalho precário 

repercute em todas as dimensões da vida social. São negados a milhares de “cidadãos” 

brasileiros que compõem a classe trabalhadora, na atualidade, os diversos direitos 

garantidos constitucionalmente, como o direito ao trabalho. Os mesmos não foram 

efetivados no plano cotidiano da vida. Tal panorama de precarização do trabalho e da vida é 

experimentado por sujeitos que vivem em distintos países, porém com peculiaridades 

próprias dependendo da história de cada nação. 

Ponderamos que, mesmo diante de um Estado que deixa tantas lacunas no que 

se refere ao social e que faz da exceção a regra (OLIVEIRA, 2003), e no qual o “soberano” – 

o mercado – decide a exceção, é possível lutar para transformar esta realidade, marcada 

pelas desigualdades, numa sociedade mais justa e democrática. E isto no sentido de 

construção de outra ordem, orientada por uma nova sociabilidade na qual todos os sujeitos 

possam, de fato, exercer seus direitos de cidadania, em contraposição às árduas condições 

de vida que são postas para grande parte da população. 
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