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RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é fazer uma breve reflexão acerca 
da categoria trabalho na ótica marxista. Neste sentido 
indicaremos algumas determinações que fazem do 
trabalho uma categoria central na vida dos homens. Para 
tanto, caracterizaremos um fenômeno histórico, que é 
próprio das sociedades onde têm vigência a divisão 
social do trabalho, que são as regressões no ser social e 
a precarização do trabalho a partir do modo capitalista de 
produção e suas formas produtivas flexibilizadas da qual 
a terceirização é parte. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this article is to briefly reflect on the work 
category in Marxist perspective. In this sense we will 
indicate some determinations that make the work a 
central category in men's lives. Therefore, we will 
characterize a historical phenomenon , which is typical of 
societies where are effective social division of labor , 
which are regressions in social being and the 
precariousness of work from the capitalist mode of 
production and its relaxed productive ways in which 
outsourcing is part . 
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1- Introdução 

 

As reflexões constituem parte de uma pesquisa em andamento, portanto, são 

frutos de resultados iniciais, permeadas pelo caminhar pautado por dúvidas e 

incertezas. O que se propõe apresentar faz parte da pesquisa realizada no Programa 

de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará, e tem como 

objetivo resgatar a centralidade do trabalho na formação do ser social, e o processo de 

alienação, a partir da análise de alguns autores marxistas. Mais do que um tema da 

Economia Política, é o trabalho uma categoria que faz referência ao próprio modo de 

ser dos homens e da sociedade.  

De acordo com Netto e Braz (2008), as condições materiais de existência e 

reprodução da sociedade – vale dizer, a satisfação material das necessidades dos 

homens e mulheres que constituem a sociedade, obtêm-se numa interação com a 

natureza: a sociedade, através dos seus membros (homens e mulheres), transforma 

matérias naturais em produtos que atendem às suas necessidades. Esta 

transformação é realizada através da atividade a que denominamos trabalho. 

Na atual conjuntura o trabalho e as relações de trabalho vêm sofrendo 

mudanças significativas decorrentes, em grande parte, de transformações que afetam 

a economia e o modo da produção, estabelecendo uma nova cultura de trabalho. O 

mundo do trabalho é perpassado por várias transformações dentre as quais 

encontram-se as esferas tecnológicas, organizacionais, estruturais e/ou conjunturais.  

De acordo com Antunes (2012), verifica-se de um lado uma desproletarização 

do trabalho industrial, fabril, manual, especialmente nos chamados países de 

capitalismo avançado o que, na prática, expressa uma diminuição crescente da classe 

operária, ao mesmo tempo em que se materializa a terceirização do trabalho com 

base na absorção do assalariamento no setor de serviço, ocasionado flexibilização e 

desregulamentação de direitos e leis trabalhistas. 

 

2 – Trabalho e ser social. 

 

O pressuposto do pensamento de Marx é o fato de que para os homens 

existirem, devem constantemente transformar a natureza, como afirma Lessa e Tonet 

(2011), base ineliminável do mundo dos homens. Sem a sua transformação, a 

transformação da sociedade não seria possível. Essa relação homem e natureza é 

mediada pelo trabalho. 



 

 

                  

Lukács (1979) pontua que o trabalho, enquanto formador de valores de uso, 

enquanto trabalho útil, é uma condição de existência do homem, independente de 

todas as formas de sociedade. Em outras palavras, é uma necessidade natural eterna, 

que tem a função de mediatizar o intercâmbio orgânico entre homem e a natureza, ou 

seja, a vida dos homens. 

A natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a natureza na medida 

em que ela mesmo não é corpo humano. O homem vive da natureza, significa: a 

natureza é seu corpo, com o qual tem que permanecer em processo para não morrer. 

“Que a vida física e mental do homem está interligada com a natureza não tem outro 

sentido senão que a natureza está interligada consigo mesma, pois o homem é parte 

da natureza’. (MARX e ENGELS, 1844, p. 155). 

No entanto, o trabalho não se opera com uma atuação imediata sobre a 

matéria natural, pelo contrário, ele exige instrumentos, habilidades e conhecimentos 

que se adquirem no decorrer do tempo. Esta é uma relação entre sujeito (homem) e 

objeto (as várias formas de natureza), onde o homem com seus instrumentos modifica 

a natureza para transformação do trabalho em valores de uso, isto é, entre o sujeito e 

a matéria natural há um meio de trabalho, um instrumento, os quais não são criados 

pela natureza, são produtos do próprio sujeito que trabalha. 

Destaca Luckás (1979b), que os objetos naturais são transformados em 

meios, em objetos de trabalho, matérias-primas, no qual o homem que trabalha utiliza 

propriedades das coisas, a fim de fazê-las atuar como meios para poder exercer seu 

poder sobre outras coisas de acordo com sua finalidade. 

Destaca Antunes (2009), que o ato teleológico é o elemento constitutivo 

central do trabalho que funda a especificidade do ser social. Por meio trabalho da 

continua realização de necessidades, a consciência do ser social deixa de ser 

epifenômeno, ou uma meia adaptação ao meio ambiente e configura – se como uma 

atividade auto-governada, que pressupõe um conhecimento concreto de determinadas 

finalidades e determinados meios.  

Tanto o produto do trabalho, como o modo como são constituídos os 

instrumentos exigem que o sujeito tenha conhecimento das propriedades da natureza. 

Somente prefigurar idealmente o que se quer imprimir, isto é, o que o homem quer 

produzir, não é suficiente. É necessário também que ele produza idealmente as 

condições objetivas em que atua e possa transmitir a outros homens esta 

representação, em outras palavras, significa dizer que a partir das experiências 



 

 

                  

imediatas do trabalho, o sujeito se vê impulsionado a universalizar os saberes que 

detém. 

No entanto, o trabalho não é apenas uma atividade específica do homem em 

sociedade, e como assinala Netto e Braz (2008), é o processo histórico pelo qual 

surgiu o ser desses homens, isto é, o ser social. 

Na análise de Coutinho (1974), o gênero humano resulta de um salto na 

dinâmica da natureza, que sofreu uma inflexão quando se instaurou o ser social, que 

foi colocado pelo processo de trabalho, o qual se destacou da legalidade natural para 

legalidades peculiares. Porém não se pode considerar o ser social como independente 

do ser da natureza, em outras palavras, o ser social pressupõe o ser da natureza 

inorgânica e orgânica. 

O desenvolvimento do ser social implica o surgimento de uma racionalidade 

que sobre as bases do trabalho, criam objetivações próprias. O homem não é um ser 

do trabalho e sim da práxis, sendo o trabalho o modelo de práxis, isto quer dizer que 

no desenvolvimento de suas atividades, o homem exerce uma interação que não 

necessariamente supõe a presença direta com o trabalho. 

Isto implica dizer que em embora o trabalho seja a mais elementar das 

objetivações do ser social, existem outras mais, tais como a estética, a ciência, a arte, 

a vida cotidiana, a linguagem, dentre outras, que permitem a sociabilidade humana. 

Nas palavras de Lucáks (1979), as formas de objetividade do ser social se 

desenvolvem, à medida que surge e se explicita a práxis social, a partir do ser natural, 

tornando-se com o tempo cada vez mais claramente sociais. Esse desenvolvimento é 

um processo dialético, que começa como o pôr teleológico do trabalho. Esse processo 

implica a transformação desse ser em si num ser para si, ou seja, o homem tem que 

superar as suas formas e seus conteúdos meramente naturais em formas e conteúdos 

sociais mais específicos. 

Como o desenvolvimento histórico se efetivou em sociedades onde prevalece 

a alienação, ou seja, sociedades marcadas pela divisão social do trabalho e na 

propriedade privada dos meios de produção, o ser social sempre teve suas 

objetivações de maneira desigual. Em outras palavras, até nos dias atuais, podemos 

observar claramente que o desenvolvimento do ser social jamais se expressou como o 

igual desenvolvimento de todos, e isto tem custado o sacrifício da maioria dos 

homens. 

 

2.1 - Precarização do trabalho: dimensões da crise contemporânea  



 

 

                  

 

Antunes (2012) referenda que capitalismo contemporâneo, com a 

configuração que vem assumindo nas últimas décadas, acentuou sua lógica 

destrutiva, em que desenha algumas de suas tendências que tem afetado fortemente 

o mundo do trabalho. Onde, o padrão de acumulação capitalista, estruturado sobre o 

binômio taylorismo e fordismo, vem sendo crescentemente alterado, mesclado e em 

alguns casos substituído pelas formas produtivas flexibilizadas e desregulamentadas, 

das quais a acumulação flexível e o modelo japonês ou toyotismo fazem parte. 

  O binômio fordismo/taylorismo4 é a expressão do sistema produtivo e do seu 

respectivo processo de trabalho que dominaram a grande indústria capitalista ao longo 

de boa parte do século XX, fundado na produção em massa, responsável por uma 

produção mais homogeneizada. Caracterizado pela mescla da produção em série 

fordista como o cronômetro taylorista, os elementos constitutivos básicos eras dados 

pela produção em massa, através da linha de montagem e havia uma separação entre 

elaboração e execução no processo de trabalho. Mais do que um processo de 

trabalho, o binômio significou um modelo de organização societal, abrangendo esferas 

ampliadas da sociedade. 

O Estado Keynesiano5 tendo em suas políticas interventivas alguns 

pressupostos sociais com vistas a amenizar a pobreza e a exclusão social atuará 

atendendo, simultaneamente, aos interesses dos capitalistas e da classe trabalhadora 

pauperizada, no sentido de estabelecer um pacto social entre ambas as classes 

sociais.Esse consenso institucionalizou a possibilidade de estabelecimentos de 

políticas abrangentes e mais universalizadas. Como assinala Behring; Boschetti 

(2009), o Estado com o Keynesianismo tornou-se produtor e regulador, o que não 

significava o abandono do capitalismo ou da defesa da socialização dos meios de 

produção. 

                                                           
4 O sistema taylorista teria atuado no sentido de normalização dos locais de produção da mais-valia, 

acentuando, concomitantemente, a continuidade das tarefas produtivas com o objetivo de garantir a maior 
uniformidade possível dos fluxos de objeto e informações. (BRAGA, 2003, p.102). 
5
O Estado do Bem-Estar é o modelo estatal desenvolvido, sobretudo, nos países europeus ao término da 

Segunda Guerra Mundial, em 1945. Seus princípios básicos foram elaborados pelo economista inglês 
John Keynes; por isso, com frequência, fala-se em keynesianismo para se referir a esse tipo de Estado. 
Houve muitas variações na forma como os diversos países compreenderam e aplicaram o modelo do 
WelfareState. É possível, entretanto, identificar algumas características básicas: a) O Estado intervém na 
área econômica, através de subsídios a diversos setores. Também controla a exploração de alguns 
recursos naturais (indústria mineral, energia, etc.) através de empresas estatais. Na época, isso fazia 
parte de um projeto de construção nacional que, no plano político, correspondia à democracia liberal. O 
Estado também é responsável pela promoção da justiça social e do igualitarismo, por meio de políticas 
sociais que possuem caráter universal, como saúde, educação e previdência para todos. Abandona-se a 
ideia de que a lógica do mercado está acima de tudo. No campo das relações de trabalho, a estabilidade 
dos trabalhadores no emprego é estimulada, assim como a atuação sindical era bastante considerável 
(SOARES, 1995). 



 

 

                  

No entanto, após um longo período de acumulação de capitais, que ocorreu 

durante o apogeu do fordismo e da fase keynesiana, o capitalismo a partir do início 

dos anos 70 começou a dar sinais de um quadro crítico, cujos fatores se evidenciaram 

com a queda da taxa de lucro, hipertrofia da esfera financeira etc. 

Harvey (1992) afirma que o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais 

evidente a incapacidade do fordismo e do keynesianismo de conter as contradições 

inerentes ao capitalismo, principalmente pelo caráter rígido do mercado, dos 

investimentos, dos contratos de trabalho e tudo isso era agravado pela insatisfação da 

classe trabalhadora manifesto por meio da onda de greves, agravado pela rigidez dos 

programas de assistência que eram mantidos buscando a legitimidade do regime, num 

momento em que a rigor na produção restringia expansões da base fiscal para os 

gastos públicos e o único instrumento de resposta flexível estava na política 

monetária, na capacidade de emitir moeda para manter a economia estável. E assim 

teve início a onda inflacionária que acabou por afundar a expansão do pós-guerra. 

Com a chegada da crise do modelo econômico do pós-guerra, em 1973, quando 

todo o mundo capitalista avançado caiu, numa longa e profunda recessão, 

combinando pela primeira vez, baixas taxas de crescimento com altas taxas de 

inflação, as ideias neoliberais passaram a ganhar terreno. Posto que, alguns ideólogos 

defendiam que a raiz dessa crise estava no poder dos sindicatos e do movimento 

operário que haviam corroído as bases da acumulação capitalista, destruíram os 

níveis de lucro das empresas e desencadearam a inflação em decorrência das suas 

pressões sobre o salário e para que o Estado aumentasse os gastos sociais 

(ANDERSON, 1995). 

Diante deste fato, a solução foi manter o Estado forte em sua capacidade de 

romper com os sindicatos e no controle do dinheiro, assim como um Estado parco em 

gastos sociais e nas intervenções econômicas, de modo que a estabilidade monetária 

deveria ser a meta suprema de qualquer governo. Para isso, seria necessário uma 

disciplina orçamentária através da contenção de gastos com bem-estar e a 

restauração da taxa natural de desemprego, ou seja, a criação de um exército de 

reserva de trabalho com o propósito de quebrar os sindicatos. Reformas fiscais 

também eram necessárias para reduzir impostos sobre os rendimentos mais altos e 

sobre as rendas. Dessa forma, uma nova e saudável desigualdade iria voltar a 

dinamizar as economias avançadas explica-nos Anderson (1995). 

O processo produtivo passou por várias transformações, por meio da 

constituição das formas de acumulação flexível, fase da produção marcada por um 



 

 

                  

confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos 

de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. 

Caracteriza-se pelo surgimento dos setores de produção inteiramente novos, novas 

maneiras de fornecimentos de serviços financeiros, novos mercados e, taxas 

altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. 

Dentre as experiências da acumulação flexível destaca-se o toyotismo6 ou o 

modelo japonês que se desenvolve em uma estrutura produtiva mais flexível, 

recorrendo frequentemente à desconcentração produtiva, às empresas terceirizadas 

etc. 

Segundo Antunes (2012), outro ponto essencial do toyotismo é que, para a 

efetiva flexibilização do aparato produtivo, é também imprescindível a flexibilização 

dos trabalhadores. Direitos flexíveis, de modo a dispor desta força de trabalho em 

função direta das necessidades do mercado consumidor. O toytismo estrutura-se a 

partir de um número mínimo de trabalhadores, ampliando-os, através de horas extras, 

trabalhadores temporários ou subcontratação, dependendo das condições de 

mercado. 

Segundo Tavares e Fiori (1993), as políticas de ajuste ocorridas nesse 

contexto fazem parte de um movimento de ajuste global, o qual desenvolve-se num 

contexto de globalização financeira e produtiva. Esse processo de ajuste global na 

economia mundial caracteriza-se por um rearranjo da hierarquia das relações 

econômicas e políticas internacionais, feito sob a égide de uma doutrina neoliberal, 

cosmopolita, gestada na capital política do mundo capitalista, denominado de 

Consenso de Washington7. 

A precariedade encontra-se como eixo central de uma nova configuração 

econômica e social, o que tem induzido novos comportamentos e reajustes na relação 

                                                           
6
O toyotismo, como via japonesa de expansão e consolidação do capitalismo monopolista industrial, é 

uma forma de organização do trabalho que nasce na Toyota, no Japão pós-45 e que se propaga para as 
grandes companhias daquele país. Este modelo caracteriza-se como uma produção muito vinculada a 
demanda, visando atender às exigências mais individualizadas do mercador consumidor, diferenciando-se 
da produção em série e de massa do taylorismo/fordismo. Fundamenta-se no trabalho operário em 
equipe, com multivariedade de funções, rompendo com o caráter parcelar típico do fordismo; a produção 
se estrutura num processo produtivo flexível, que possibilita ao operário operar simultaneamente várias 
máquinas alterando-se a relação homem/máquina; tem como princípio o Just in time, o melhor 
aproveitamento do tempo de produção. 

7
O referido Consenso caracteriza-se por um conjunto, abrangente, de regras de condicionalidade 

aplicadas de forma cada vez mais padronizada aos diversos países e regiões do mundo, para obter o 
apoio político e econômico dos governos centrais e dos organismos internacionais. Trata-se também de 
políticas macroeconômicas de estabilização acompanhadas de reformas estruturais liberalizantes 
(SOARES, 1995).  

 



 

 

                  

dos trabalhadores com o mundo do trabalho, num contexto da globalização, que é um 

processo que tende a gerar ou potenciar polarizações no mundo do trabalho e do 

emprego, com efeitos evidentes e complexos nos largos extratos da população. 

A nova organização capitalista do trabalho caracterizada cada vez mais pela 

precariedade, pela flexibilização e desregulamento, de maneira sem precedente para 

os assalariados (VASOPOLLO, 2006). Dentre os conjuntos de estratégia de 

flexibilização do processo produtivo e desregulamentação dos direitos trabalhistas 

aprofundados com reajuste fiscal consubstanciado pelo Consenso do Washington, 

encontram-se a terceirização e o contrato temporário.     

 A terceirização, como resposta às necessidades da economia de mercado e da 

reacomodação da produção capitalista, sobretudo a partir da década de 1970, vem 

como um fenômeno de descentralização da atividade produtiva, principalmente no 

setor de serviços, em larga escala. É um processo pelo qual uma empresa deixa de 

executar uma ou mais atividade realizada por trabalhadores diretamente contratados e 

as transfere para outra empresa. No processo, a empresa que terceiriza é chamada 

“empresa mãe ou contratante” e a empresa que executa a atividade terceirizada é 

chamada de empresa terceira ou contratada (DIEESE, 2003). Caracterizando a 

flexibilização da produção das atividades meio da empresa terceirizada. 

Segundo Baumann (2004) as demandas por novidade e excelência são 

constantes para as empresas. A terceirização, neste contexto, se tornou arma 

fundamental para as organizações atenderem e acompanharem as demandas 

imediatas e flexíveis do mercado, flexibilizando e depauperando também o trabalhador   

Por trazer mão-de-obra externa, a terceirização poupar o pagamento de vários 

encargos financeiros, barateia, pelo menos num primeiro momento, as atividades 

organizacionais. Além, da diminuição dos custos, as organizações podem voltar seus 

esforços para desempenhar, com o máximo de excelência, suas atividades-fim. 

Podem ser dispensados funcionários que não servem aos objetivos finais das 

empresas, para, se caso necessário, contratar outros que aumentem o desempenho 

organizacional. 

A “eliminação do desperdício”, configura-se, como eliminação dos trabalhadores 

de seus postos de trabalho. O capital não pode sobreviver de outra maneira, nem o 

desemprego pode ser eliminado nesse modelo anacrônico de produção, pois ele faz 

parte de sua estrutura (MÉSZÁROS, 2006). Assim, o principal modo de desvalorização 

do trabalho vivo é “produzi-lo” em excesso como força de trabalho, ou seja, como 

mercadoria disponível para o consumo capitalista. Cria-se uma “superpopulação 



 

 

                  

relativa” que aparece como exército industrial de reserva”. É uma população 

excedente e sobrante às necessidades de acumulação do capital, mas que possui 

uma funcionalidade sistemática: desvalorizar o preço de venda da mercadoria “força 

de trabalho” e contribuir para a produção (e reprodução) da acumulação de valor 

(ALVES, 2009, p. 162). 

Neste sentido, a terceirização, contratação, subcontratação tornou-se uma 

estratégia mundial amplamente utilizada em quase todos os setores da economia e 

outros ramos de atividade, como forma de gestão da força de trabalho. A 

complexificação do vínculo de trabalho assalariado, transborda a determinação de 

mera relação de emprego juridicamente determinada, salientando a subalternidade 

estrutural do trabalhador à lógica do capital e do mercado que têm subsumido a classe 

que vive do trabalho a condição de proletariedade8. Desta forma, a dinâmica de 

precarização do trabalho é não apenas uma dinâmica sócio-estrutural, mas uma 

dinâmica histórico- política no interior do sistema do capital, onde o Estado neoliberal é 

o Estado do capital que explicita a precarização do trabalho e da força de trabalho, os 

reflexos disso sobre os sujeitos humanos, é a não autonomia pessoal, sendo meras 

“personas” do capital (ALVES, 2009, p. 178).    

A flexibilização do trabalho acompanhada da desregulação do direito de homens 

e mulheres, visa obedecer a lógica de um mercado global, onde empresas procuram 

otimizar seus lucros, em menor grau pelo crescimento da produtividade, pelo 

desenvolvimento de produtos com maior valor agregado, com maior tecnologia ou 

ainda devido à especialização dos serviços ou produção. Buscam como estratégia 

central, otimizar seus lucros e reduzir preços, em especial, através de baixíssimos 

salários, altas jornadas e pouco ou nenhum investimento em melhoria das condições 

de trabalho. Do ponto de vista social, podemos afirmar que a grande maioria dos 

direitos dos trabalhadores é desrespeitada (CUT/DIEESE, 2011). 

Sob o capitalismo neoliberal predomina a moralidade de mercado e o trabalho é 

tido como valor-moral, ter trabalho, implica carreira e sucesso profissional, assim a 

vida pessoal e social de homens e mulheres passa a ser organizar em tono do 

trabalho, o contrário a isso, ou seja, o não trabalho se configura como: fracasso 

profissional e pessoal, uma espécie de “exclusão do moral do indivíduo”,desta forma, a 

empresa tornou-se um locus moral, na medida em que o mercado adquiri centralidade 

social. 

                                                           
8
 “Condição humana” de homens e mulheres subsumidos à forma-mercadoria (...) proletários remete à 

condição de vida e não apenas de trabalho propriamente dita” (ALVES, 2009, p.153-154). 



 

 

                  

 Polanyi (2000) ao falar do padrão de evolução do mercado, pontual que o 

mercado se torna vital para a existência da sociedade, contudo, em vez da economia 

estar imbuída nas relações sociais, são as relações sociais que estão imbuídas no 

sistema econômico. Assim,a sociedade tem que ser adaptada de modo a permitir que 

o sistema econômico vigente funcione conforme suas leis – uma economia de 

mercado só pode funcionar numa sociedade de mercado (POLANYI, 2000, p. 77). 

Nessa conjuntura, o trabalho também se torna mercadoria, vendida através da 

força de trabalho de homens e mulheres, que sobre o valor moral da sociedade do 

capital, são valorizados pelo que possuem, desta forma, as empresas terceirizadas 

abrigam as populações mais vulneráveis do mercado de trabalho: mulheres, negros, 

jovens, migrantes e imigrantes. Esse “abrigo” não tem caráter social, mas é justamente 

porque esses trabalhadores se encontram em situação mais desfavorável, e por falta 

de opção, submetem-se a esse emprego (CUT/DIEESE, 2011). 

A expansão da terceirização nos dias de hoje é o traço candente (e irremediável) 

de novas formas de ofensiva do capital na produção nas condições históricas do 

capitalismo flexível. Nesse período, instaurou-se o que podemos chamar de 

precariedade salarial, ligada ao novo modo de organizar o processo de trabalho e a 

produção do capital a partir da lógica do trabalho flexível, sendo ela caracterizada pela 

adoção de novas tecnologias informacionais, gestão toyotista e relações de trabalho 

flexíveis. 

 

3- Considerações Finais. 

 

O trabalho é a atividade indispensável para reprodução social de toda e 

qualquer sociedade e refere-se a relação do homem com a natureza, procedendo de 

forma que o homem ao transformá-la em uma base material necessária para atender 

suas necessidades humanas. 

Segundo Marx o que diferencia o trabalho de qualquer atividade natural 

desenvolvidas por outros seres, é o ato do homem idealizar o resultado final do 

trabalho antes de sua objetivação. Ao converter a natureza através de sua ação, o faz 

por meio de sua força física e de sua potência espiritual (...) com uma finalidade 

idealizada, dessa forma, o trabalho é uma atividade pertencente ao humano (MARX, 

1989). 

No modo de produção capitalista seu fim volta-se para a obtenção de lucro, o 

trabalho perde seu sentido, o como processo de humanização, sendo incorporado 



 

 

                  

como atividade natural de produção para a troca, independentemente de seu contexto 

histórico. Deixando de ser uma relação entre homens para se transformar em relações 

materiais entre coisas. 

Para Alves (2009) capital é um sistema de controle do metabolismo social que 

articula produção e reprodução social. É um processo social totalizante e totalizador 

permeado de valores e fetiches do mundo da produção que tende a disseminar-se 

pela vida social, onde os valores fetiches antes, são valores morais exteriores aos 

indivíduos, que exercem uma coerção sobre eles e os conduzem de forma alienada. 

Neste sentido, a precarização é um processo histórico-social de perda – muitas vezes, 

lenta e gradual - de vínculos sociais com a produção do capital. É um deslocamento 

no espaço da condição de proletariedade (ALVES, 2009, p.166). 

A sociedade burguesa é a sociedade humana mais desenvolvida no tocante 

ao recurso das barreiras naturais, criam-se as condições materiais concretas para a 

solução da escassez. Hoje mais que nunca pode se produzir cada vez mais num 

menor quantum de tempo e de trabalho. O trabalho estranhado como luta necessária 

pela existência, embora não possa ser absolutamente eliminado, poderia ocupar uma 

menor parcela do tempo de vida de cada um de nós. Entretanto, em virtude das 

relações sociais de produção do capital, baseada na propriedade privada e na divisão 

hierárquica do trabalho, mantém-se, de forma artificial, a situação da escassez. O que 

explica portanto, a crescente subordinação do homem à dinâmica do capital e da 

acumulação do valor, para quem o homem não é nada, se não a mera “carcaça do 

tempo” (ALVES, 2009, p.147).          

Nessa conjuntura, a expansão da terceirização é apenas a “ponta do iceberg” 

da reorganização capitalista ocorrida no mundo na perspectiva da afirmação do 

capitalismo flexível. Cada vez mais, criticar a terceirização é criticar o capitalismo 

como modo de organização social. Existe um vínculo orgânico entre terceirização e 

nova dinâmica do capitalismo global baseada no regime de acumulação flexível 

(ALVES, 2014). 
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