
 
 
 
 
 
 

PRECARIADO: do que se trata? 

 

Álison Cleiton de Araújo1 

 

RESUMO: A proposta desse artigo adere-se as polêmicas 
teóricas sobre a teoria das classes sociais, em particular, a 
emersão do precariado como elemento da classe trabalhadora 
na cena contemporânea. Diante disso, debruça-se sobre as 
formulações teóricas e teses defendidas por Robert Castel, 
Serge Paugan, Guy Standing, Ruy Braga e Giovani Alves para 
compreensão das divergências e apreensões do fenômeno do 
precariado e sua implicação na dinâmica das lutas sociais na 
atualidade. 
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ABSTRACT The proposal of this article adheres to the 
theoretical polemic on the theory of social classes, in particular, 
the emergence of the precarious as an element of the working 
class in the contemporary scene. In view of this, the author 
focuses on the theoretical formulations and theses defended by 
Robert Castel, Serge Paugan, Guy Standing, Ruy Braga and 
Giovani Alves in order to understand the divergences and 
apprehensions of the precarious phenomenon and its 
implication in the dynamics of social struggles today. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Se olharmos em volta observaremos que ampliaram-se significativamente os 

serviços no provimento das necessidades do dia-a-dia. Há vendedores de mercadorias de 

consumo diversos que realizam a entrega na porta de casa. Ampliaram-se os ambulantes, 

feirantes, ajudantes, prestadores de serviços e trabalhadores no call-centers. Na mobilidade 

urbana, além dos motoboys, cresce o número de trabalhadores de aplicativos de transporte 

privado individuais de passageiros, a exemplo do Uber e POP. Assim como, o número de 

trabalhadores nos sinais vendendo diversas mercadorias. 
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No universo estritamente produtivo observa-se um diversificado movimento de 

exploração e dominação, no qual as barreiras protetivas vinculadas ao trabalho se dissipam 

na mesma proporção que ampliam-se as jornadas de trabalho, intensificação, flexibilização, 

diminuição salarial e novas formas de contratação.  

Avolumam-se, em todo o mundo, os trabalhos por conta própria, empreendedores, 

trabalhadores contratados por empresas terceirizadas, trabalhos por um dia, por hora ou 

para desenvolvimento de uma tarefa ou produto nos grandes centros urbanos, assim como, 

nos pequenos municípios, vilas e distritos. Indistintamente, esses trabalhadores são parte do 

cotidiano da dinâmica de acumulação capitalista e dos esforços irrefreáveis do capital em 

buscar valorizar-se. Envolvidos em uma multiplicidade de trabalhos, com perdas 

significativas na proteção social, com a tendência de destituir a segurança empregatícia e 

consumidos por um feixe de atividades que garantem uma renda incerta a cada mês. Em 

grande parte, ocupando-se em atividades precárias, com jornadas ampliadas de trabalho, no 

qual o limítrofe do tempo de trabalho e descanso físico e mental é quase inexistente ou 

insuficiente. 

Os contratos voláteis, flexíveis, fragmentados e heterogêneos caem bem ao 

conteúdo material do trabalho abstrato contemporâneo, assumindo uma forma precária 

como regra imposta ao conjunto da população mundial e, em particular, brasileira. A carteira 

de trabalho torna-se gradativamente supérflua e anacrônica para modernização do trabalho 

na quadra histórica presente. Ao contrário, novas nomenclaturas começam a ser mais 

familiarizadas: cnpj, pessoa jurídica e CPF como meios para venda da força de trabalho. 

 Se essas manifestações fenomênicas do caráter social do trabalho de fato 

encontram correspondência com a realidade, cabe nos questionar o que aconteceu com a 

classe trabalhadora no século XX e quais suas determinações contemporâneas? É nessa 

dinâmica massificada de trabalhadores precários e crescimento exponencial da 

superpopulação relativa, sobretudo a sua fração mais pauperizada, que emerge as 

formulações do precariado. Buscaremos apresentar os contornos teóricos e principais 

análises que buscam dar sentido explicativo a sua forma social.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

 

As transformações no trabalho e na reprodução social intensificadas pós-crise de 

1970 possibilitaram a emergência de estudos, teses e até mesmo de práticas 



 
 
 
 
 
 
socioeconômicas e políticas voltadas à categoria “trabalho precário”. Nessa direção, 

enquanto emergiam trabalhos precários, insegurança e instabilidade no mercado de 

trabalho, adoecimentos e fragilidades dos vínculos de solidariedade de classe. Ao posso 

que ampliavam-se os trabalhos por peça e serviços e gradativamente cindia os vínculos 

estáveis em torno da ampliação da informalidade. Assim como, novas formas de gestão, 

organização e contratação tornavam-se fenômenos estranhos a realidade do trabalho na 

Europa emergia no âmbito da sociologia francesa a tese do trabalho precário enquanto 

reflexo da deterioração do estatuto do emprego e da relação salarial. Dentro dos principais 

representantes dessa produção teórica destacam-se Robert Castel (1998), Paugam (2003) e 

recentemente, Guy Standing (2013).  

Para Robert Castel (1998), os fenômenos sociais evidenciadas na França refletiam a 

precariedade do emprego, suas determinantes centrais encontravam-se razão de ser na 

crise da sociedade salarial. Para o referido autor, as relações sociais centram-se no 

salariamento e distinguem-se pelo caráter de pertencimento e inserção ou não na relação 

salarial. 

As transformações ocorridas no trabalho afetam diretamente a condição salarial, 

especificamente gerando um desemprego em massa, uma instabilidade das situações de 

trabalho, uma inadequação da proteção social a parcela da sociedade, e um crescimento 

exponencial de indivíduos inempregáveis, inempregados ou empregados precariamente. 

Portanto, tem-se uma crise da sociedade salarial que impulsiona um conjunto de indivíduos 

destituídos da condição de trabalho e salário a desproteção, a desfiliação da coesão social 

(CASTEL, 1998). 

A tese apresentada aponta o trabalho não como relação técnica de produção, mas 

como suporte privilegiado de inscrição na estrutura social. Amplia-se a noção de classe 

operária, agora extensa e renovada. Nessa perspectiva, Castel (1998) apresenta que a 

conformação da classe trabalhadora absorve o bloco das profissões — compostas por 

independentes com o patrimônio não reconvertido —, o bloco popular — formado por 

operários —, e por empregados que ocupam um lugar subordinado na condição salarial. 

Além disso, esta ampliação apreende o bloco periférico ou residual, constituído por 

trabalhadores marginalizados, em ocupações instáveis, sazonais e intermitentes. 

Aqui tem-se uma chave analítica importante para desvendar a compreensão de 

precariedade para Robert Castel, ou seja, a situação dos trabalhadores periféricos. Estes 

sofrem os contragolpes das variações da demanda da “mão-de-obra”, são constituídos 

majoritariamente por imigrantes, mulheres e jovens sem qualificação, por trabalhadores de 

idades incapazes de acompanhar as reconversões em curso, ocupam posições penosas e 



 
 
 
 
 
 
precárias, com baixos salários, com inexistência ou relativa cobertura de direitos sociais, 

semelhantes aos proletários do início da industrialização (CASTEL, 1998). 

Os trabalhadores em situação precária, para Castel (1998), são indivíduos que 

moram na periferia das cidades, uma franja limitada de marginais ou de “associais”, 

destituída das relações salariais. Em decorrência dessa constatação, para o autor, temos o 

reaparecimento de trabalhadores sem a condição de ter um trabalho, inúteis no mundo, 

denominados, supranumerários. Nessa direção, o autor identificará que dentre os 

determinantes mais incisivos nesse período de crise do emprego dizem respeito à dimensão 

da precarização do trabalho. Os contratos de trabalho por tempo indeterminado estão em 

vias de perder a hegemonia, as formas particulares de emprego assumem feições diversas 

e heterogêneas, com contratos por tempo determinado, trabalho de tempo parcial e 

diferentes formas de “empregos ajudados” Estas modificações alteram substancialmente a 

condição salarial. O emprego homogêneo, formal, por tempo indeterminado colapsa, e 

gradativamente observam-se formas diversas de emprego, esse processo configuraria a 

precarização do trabalho. 

Portanto, avista-se de forma mais presente a desestabilização dos estáveis, a 

instalação na precaridade, um movimento de atividade e inatividade constante, no qual a 

incerteza é a palavra de ordem, atingindo os jovens desfavorecidos, imigrantes, moradores 

dos subúrbios, da classe operária clássica, titulares de diplomas técnicos e setores da 

classe média. As dificuldades para inserção em lugares ocupáveis na estrutura social 

incidem nos trabalhadores “que estão envelhecendo”, os jovens a procura do primeiro 

emprego e os desempegados de há muito tempo (CASTEL, 1998). 

Os “inúteis para o mundo” crescem exorbitantemente, desqualificados no plano 

cívico e político, destituídos dos vínculos de emprego e se constituindo enquanto problema 

social. Ou seja, o trabalho fragiliza-se enquanto amálgama da dignidade e identidade social, 

como integrador familiar, escolar, profissional, social, política e cultural.  Portanto, “O que 

funda a dignidade social de um indivíduo não é necessariamente o emprego assalariado, 

nem mesmo o trabalho, mas sua utilidade social, isto é, sua participação na produção da 

sociedade” (CASTEL,1998, p.577). 

No rastro teórico de Castel, a tese defendida por Serge Paugam (2000) aponta para 

além da dimensão do emprego e ancora-se nas relações de trabalho para caracterizar a 

precarização. Na sua pespectiva, o trabalho permite os laços de participação orgânica, 

integrativa e pertencente a sociedade, por meio do reconhecimento material e simbólico de 

uma atividade profissional e da estabilidade do emprego.  



 
 
 
 
 
 

De acordo com Paugam (2000), a crise da década de 1970 e suas consequências 

implicou na precariedade do trabalho. Contudo, sua aferição não se circunscreve, de forma 

exclusiva, a construção objetiva de dados e grau de precariedade, acresce-se a esse fato o 

aporte subjetivo do trabalhador diante do trabalho, os níveis de satisfação.  

A satisfação no trabalho é peça chave para mensuração da precariedade, além das 

variáveis objetivas que lhes são atribuídas. Para o autor, há três dimensões encrustada na 

noção de satisfação e trabalho: o homo economicus (satisfação salarial e de carreira), homo 

faber (satisfação de realização uma dada atividade) e homo sociologicus (satisfação 

relacional no trabalho). Nessa direção, pensar os assalariados da precariedade, que 

crescem como tendência contemporânea, é retratar os niveis de integração profissional, que 

se configuram em estáveis, instáveis, laboriosa e desqualificada. Porém, a tendência é a 

quebra da satisfação no trabalho e estabilidade no emprego, implicando na integração 

profissional desqualificada. Exponencia-se a instabilidade no emprego e insatisfação no 

trabalho. De forma sumária, Paugam aponta que a problemática do trabalho não se 

caracteriza, especificamente, pelas formas atípicas que lhe particulariza e a desproteção 

social dele destituído, mas um crescimento da insegurança no emprego diante do 

esfacelamento das relações de trabalho geradoras de insatisfação (PAUGAM, 2000).  

Recentemente, esse debate explode no cenário europeu. Dentre as tese em 

destaque notabiliza-se a do economista britânico Guy Standing, no livro “O precariado: a 

nova classe perigosa”. Standing identifica a emersão do debate sobre o precariado 

associado aos contornos que o trabalho assumiu na Europa, em particular, a partir da 

proliferação dos trabalhadores temporários (trabalhos temporários, trabalhos ocasionais, 

contratos a termo certo) ou sazonais. Diferentemente da concepção apresentada por Castel, 

às elaborações de Guy Standing partem do reconhecimento do trabalhador temporário como 

central para compreensão do precariado. 

Nesse livro, Standing defende a tese de que as transformações advindas do 

capitalismo neoliberal provocaram mudanças significativas no mercado de trabalho, pois a 

reivindicação neoliberal para os países pauta-se na flexibilidade do mercado de trabalho, 

tendo-se apostado na flexibilização dos salários, do emprego, das profissões e das 

competências dos trabalhadores. Consequentemente, implica na insegurança dos 

empregados. Nessa direção, aponta “À medida que a flexibilidade do trabalho se propagava, 

as desigualdades aumentaram e as estruturas de classes que sustentavam a sociedade 

industrial deu lugar a algo mais complexo, mas algo que não deixou, certamente, de ser 

baseado em classes” (STANDING, 2013, p.27). 



 
 
 
 
 
 

Tendencialmente, milhões de pessoas passaram a fazer parte do precariado. 

Distintamente da classe trabalhadora ou proletária e da classe média, se constituiriam como 

uma classe em formação. Com relações de confiança mínima com o capital ou com o 

Estado, não possuiriam relações de contrato social, sendo, portanto, marcada pela 

insegurança. E, por fim, sua estrutura de rendimento social não se encaixa nas velhas 

concepções de classe ou profissão (STANDING, 2013). 

Standing segue na conformação do que seria caracterizado o precariado, 

 

Não é correto equiparar o precariado a trabalhadores pobres ou apenas a emprego 
inseguro, embora essas dimensões estejam relacionadas com o precariado. A 
precariedade também implica uma falta de identidade segura assente no trabalho, 
ao passo que os trabalhadores com alguns empregos que proporcionam baixos 
rendimentos podem estar a construir uma carreira (STANDING, 2013, p. 33). 

 

Para o autor, o precariado diferencia-se da classe operária em decorrência de seus 

objetivos, concepção e visão de mundo. Não se confunde com a classe média 

“esmagada”, “o precariado tem um conjunto de inseguranças que o distingue e vai ter um 

conjunto de exigências igualmente distinto das que são próprias de outras classes” 

(STANDING, 2013, p. 18). 

Portanto, o precariado vivencia diversos modos de insegurança, seja no mercado de 

trabalho e, consequentemente, na possibilidade de obter um rendimento adequado, seja na 

insegurança de emprego (no vínculo laboral), insegurança profissional, insegurança no 

trabalho (proteção contra acidentes e doenças no trabalho), insegurança na reprodução e 

desenvolvimento de competências, insegurança de rendimento e, por fim, insegurança de 

representação (sindicatos, direito a greve) (STANDING, 2013, 34). 

Conforme esse autor, o precariado difere-se de forma geral do assalariado, em 

particular do proletariado, em decorrência de sua trajetória de destituição de direitos civis, 

culturais, políticos, sociais e econômicos, pois não possui os direitos integrais dos cidadãos 

que os cercam (STANDING, 2015). 

Nessa direção, o precariado seria constituído por indivíduos com direitos mais 

limitados que os outros cidadãos, ou seja, sem direitos plenos de cidadania, e também por 

relações de produção e distribuição e relações com o Estado distintas daquelas tidas pelo 

proletariado. Para Standing, esses indivíduos não têm relações com o mercado, mas tão-

somente com o Estado de forma limitada por meio das políticas sociais, assim como uma 

consciência política e visão de mundo diferentes daquelas classicamente atribuídas ao 

proletário (STANDING, 2013).  

Para Standing (2013), tem-se um precariado compreensivo diante do desmonte do 

Estado-Providência, que deve ser reformulado, e possui consciência de que a luta pelo 



 
 
 
 
 
 
aumento de salários não constitui o principal alvo, mas sim a necessidade de lutar por um 

novo sistema de distribuição de rendimento. 

Portanto, a noção de precariado para Standing pauta-se na destituição da 

estabilidade, gerando, por consequência, a vulnerabilidade de milhões de trabalhadores. 

Diante disso, defende que esse precariado, que se avoluma na Europa, configura-se como 

uma nova classe social.  

No Brasil, esse debate será sistematizado e assumido com destaque, a partir da 

Crítica da Economia Política, por dois eminentes sociólogos, Giovanni Alves e Ruy Braga. 

Ruy Braga (2012) desenvolve uma análise do trabalho precário no Brasil retomando 

a conformação da classe operária e caracterizando-a como historicamente pautada pela 

precarização. Por meio do livro “A política do precariado: do populismo à hegemonia lulista”, 

o referido autor, distintamente das análises apresentadas anteriormente, expõe uma crítica 

ao pensamento de Castel e Standing, retomando a concepção de trabalho precário, 

contudo, abordando-o a partir da tradição marxiana. 

De acordo com Braga (2012), esse fenômeno social de uma massa crescente de 

indivíduos disponíveis para venda de sua força de trabalho e absorvida por meio de relações 

precárias de trabalho evidencia a emersão do precariado, como parte constitutiva da 

ampliação da superpopulação relativa. Portanto, o autor retoma uma categoria marxiana 

para compreender o processo de precarização do trabalho. O precariado seria o proletariado 

precarizado, formado pela superpopulação relativa, excluídos o lupemproletariado e a 

população pauperizada. No tempo presente, seria demarcado por trabalhadores que não 

possuem qualificações e que sofrem uma rotatividade no mercado de trabalho, acrescido 

dos jovens à procura do primeiro emprego, dos trabalhadores na informalidade e em 

trabalhos degradantes. O precariado enquadra-se, para o autor, nas condições de um 

segmento de classe mal paga e explorada do proletariado urbano e dos trabalhadores 

agrícolas (BRAGA, 2012). 

Para Braga, as análises apresentadas acerca do precariado por Robert Castel e Guy 

Standing apontam para uma dimensão de exterioridade da relação salarial. Para ele, esses 

autores afirmam que as modificações provocadas nas últimas décadas geraram a emersão 

do precariado, diante da crise da sociedade salarial ou da reivindicação neoliberal. 

Distintamente, Ruy Braga defende a tese da precarização como base constitutiva da relação 

salarial. Portanto, para o autor, não evidencia-se uma nova conformação de classe nos 

termos de Standing ou um segmento desfiliado e destituído da cidadania fordista como 

tratou Castel.  

 



 
 
 
 
 
 

Castel e Standing identificaram erroneamente a particularidade da cidadania fordista 
com a totalidade da relação salarial. Assim, a insegurança do emprego e a 
permanente ameaça da exclusão socioeconômica que marcam a realidade de um 
número crescente de jovens em idade de entrar no mercado de trabalho surgiram 
aos seus olhos como um fantasma saído diretamente do século XIX (BRAGA, 2012, 
p.14).  

 

Braga aponta que desde o século XIX, já se observa nas obras de Marx uma 

apreensão de que o desenvolvimento capitalista geraria uma população excedente e 

necessária ao processo de extração de mais-valor, denominada superpopulação relativa. 

Para Marx, a superpopulação relativa é formada por quatro frações: I) a população 

flutuante, que tem uma relativa rotatividade de trabalhadores nas empresas; II) a população 

latente, composta por jovens e trabalhadores ávidos por inserção nos processos produtivos; 

III) a população estagnada, conformada por frações inseridas em processos degradantes de 

trabalho e condições inóspitas de vida; e IV) a população pauperizada, composta por 

frações destituídas de condições de inserção no trabalho, especialmente, os inválidos, 

doentes, indigentes e acidentados (MARX, 2013; BRAGA,2012). 

De acordo com o autor, “o precariado, isto é, o proletariado precarizado, é formado 

por aquilo que, excluídos tanto o lupemproletariado quanto a população pauperizada, Marx 

chamou de 'superpopulação relativa'” (BRAGA, 2012, p.18). Fundamenta-se na perspectiva 

de que o precariado estaria no coração do próprio modo de produção capitalista e não, 

especificamente, sua emergência situar-se-ia em um momento de crise do fordismo. Além 

disso, é parte constitutiva da classe trabalhadora, e, distintamente da relação de 

exterioridade — relação salarial —, a precariedade é dimensão intrínseca a mercantilização 

do trabalho (BRAGA, 2012). 

Ao se debruçar sobre os elementos que distinguem o precariado, assim afirma: 

 

A necessidade de definir os limites gerais do precariado nos obriga também a 
diferenciá-los dos setores profissionais, ou seja, aqueles grupos mais qualificados, 
mais remunerados e, por isso mesmo, tendencialmente mais estáveis, da classe 
trabalhadora. Em suma, identificamos o precariado com a fração mais mal paga e 
explorada do proletariado urbano e dos trabalhadores agrícolas (BRAGA, 2012, p. 
19). 

 

A principal crítica desenvolvida por Braga pauta-se na constatação que o precariado 

não possui uma relação autônoma diante da relação salarial. Ao contrário, o precariado é 

pautado na base do trabalho assalariado, sendo nas particularidades da formação sócio-

histórica brasileira, o proletariado precarizado. 

Para Giovanne Alves (1999), por sua vez, a partir dos anos 1980, com a década 

neoliberal e as contradições da acumulação flexível instaurou-se um novo patamar de 

desemprego estrutural e, particularmente, o trabalho precário nos principais países 



 
 
 
 
 
 
capitalistas. Tem-se a constituição e um novo (e precário) mundo do trabalho. Após uma 

apreensão categorial acerca da mundialização do capital e seus impactos na organização 

do trabalho, especialmente a emersão do Toyotismo, apresenta a noção do precário mundo 

do trabalho. 

O autor afirma que teríamos, diante disso, um enfraquecimento do mundo do 

trabalho e da perspectiva de classe diante do complexo de reestruturação produtiva sob a 

mundialização do capital. Consequentemente, surgiu uma nova classe de trabalhadores 

assalariados, conformada por um perfil distinto, de elevado nível educacional e de alta 

qualificação. 

 

O complexo de reestruturação produtiva impulsionou a diminuição relativa da classe 
operária industrial, instalada no núcleo central do complexo produtor de 
mercadorias. Na medida em que ela diminuiu, incorporou novas qualificações, 
integrando-se mais, sob a lógica do toyotismo, à organização da produção capitalista 
(o que se contrasta com a sua propagação precária pelas bordas do complexo 
produtor de mercadorias) (ALVES,1999, p.135). 

 

Ademais, para o autor, seria evidente um processo de fragmentação no circuito de 

produção de mercadorias, ou seja, na estrutura de classe, particularmente, uma redução da 

classe operária tradicional, um crescimento dos assalariados dos serviços e a proliferação 

do trabalho assalariado “precário”. 

Em decorrência desse processo ocorre uma alteração da “população trabalhadora 

excedente” para uma “população trabalhadora excluída”. Ou seja, um conjunto de indivíduos 

que não serão reinseridos nos processos produtivos e tornam mais evidente o desemprego 

estrutural ou a subproletarização tardia (ALVES,1999). 

 

A subproletarização tardia é a nova precariedade do trabalho assalariado sob a 
mundialização do capital. Ela surge não apenas em setores tradicionais 
(e  desprotegidos) da indústria (e dos serviços), mas, principalmente, em setores 
modernos da produção capitalista. Esta é a sua particularidade histórica: ela é 
decorrente da cisão da classe no interior de seu pólo mais desenvolvido (e 
organizado) (ALVES, 1999, p. 152). 

 

Segundo o autor, a subproletarização tardia pauta-se nos trabalhadores assalariados 

em tempo parcial, temporários ou subcontratados, que configura a nova precariedade do 

trabalho assalariado. Um proletariado pós-industrial, sem direitos, oprimido e empobrecido. 

Na perspectiva do trabalho precário, Alves (2016) se distancia da análise 

desenvolvida por Braga, ao apontar que o autor não distingue as particularidades históricas 

que envolvem a camada social do precariado, especificamente, os elementos que dotam a 

particularidade dessa camada na atualidade. 



 
 
 
 
 
 

Portanto, para Giovanne Alves tem-se um entendimento do precariado como parte 

do proletariado, contudo, não homogeneizado desde sua origem no país. O precariado 

possui uma efetividade heurística no sentido de explicar as mediações que permitem 

identificar um segmento da sociedade, e em particular, do proletariado, que é fortemente 

demarcado pelas variáveis etárias e educacionais.  

 

 

 

3 CONCLUSÃO 

 

 

Evidencia-se a modificação substantiva da extração de sobretrabalho diante dos 

novos ciclos de reprodução do capital. Avança-se na quadra histórica presente novos 

mecanismos de valorização de valor que impõem medidas de desproteção social e 

exploração intensiva do trabalho. As consequências visíveis desse processo já são vistos na 

aparência de seu fenômeno, massas crescentes de precários em mobilidade em busca de 

sobrevivência, ampliação dos sem emprego, sem proteção social estatal e sem condições 

concretas de venda de sua força de trabalho. Ao passo que os inseridos nos processos de 

trabalho assumem a forma de relações e condições de trabalho sem a mediação do 

emprego, movidos pelas ideias empreendedoras e empresariais são jogados na extrema 

incerteza do mercado e na total insegurança de trabalho e vida, como marcas estampadas 

nas faces dos trabalhadores em todos os quadrantes da terra, com feições mais 

degradantes na periferia do capital. Ou seja, trabalho e reprodução social, sendo duas faces 

de uma mesma moeda, perdem em ritmo acelerado os tímidos, porém latentes, potenciais 

civilizatórios que possuem. Portanto, a precarização do trabalho como tendência 

universalizante do conteúdo social do trabalho abstrato impõe-se como parte indispensável 

para os processos de valorização do capital na presente quadra histórica.  

Em sendo assim, ao cabo dessa exposição, parece-nos mais prudente indicar que 

se nas duas últimas décadas a precarização do trabalho assume uma centralidade na 

América Latina, o desafio teórico e investigativo torna-se mais árduo e necessário no sentido 

de compreender suas formas de ser, as expressões contemporâneas de estímulos a 

valorização do valor e suas consequências para as relações sociais. Mas sobretudo impõem 

compreender as metamorfoses das classes sociais hoje. Em particular, das frações da 

classe trabalhadora e das diversas representações do capital que buscam por meios de 

várias estratégias invisibilizar a condição de classe, exploração e dominação social. 
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