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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O artigo discute o desmoronamento do trabalho, aliadas as novas formas de exploração e
desvalorização da classe trabalhadora diante à mundialização do capital, tendo como cerne um
sistema que possui como tendência o processo de pauperização, através da concentração e
descentralização de capital, que não inclui o trabalho como componente para apropriação da
riqueza socialmente produzida. A conjuntura do capital atual proporciona transformações
profundas no mundo do trabalho, especialmente no se refere o contexto político no Brasil,
vivem-se tempos em que nunca foi tão necessário, e vem se constituindo como pauta central,
defender e lutar por direitos fundamentais pertinentes à classe trabalhadora. Para explicação
do processo de reprodução do capital, faz-se necessário o entendimento do contexto político
que se ostenta profundamente marcado pelos credores do Estado. O Estado manifesta-se na
função de adversário do proletariado, entretanto, com uma nova roupagem, porém com
interesses não tão novos assim. Ora, algumas situações ele precisa usar sua face
“paternalista”, em outras, mostra sua verdadeira face neoliberal, e totalmente inexorável, com
a classe que o sustenta. Evidentemente, que esse conjunto de elementos apresenta o Estado
como principal mediador para que sejam feitos investimentos em pontos isolados da
economia, tornando-o financeirizador das políticas sociais que deveria ele promover,
entretanto, sob outro viés, que alimenta as necessidades do capital financeiro, através da
viabilização dos direitos sociais materializados como políticas financeirizadas, que tem como
principal propósito a manutenção dos interesses do grande capital, para o apoderamento da
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riqueza privativa. Assim, destacando o desenvolvimento periférico do Brasil, em
consequência de uma industrialização precária que se visualiza no decurso das formas de
objetivação, como por exemplo, os ataques que vem sofrendo a classe trabalhadora no Brasil,
que tem como decorrência a total precarização do trabalho.
Palavras-chave: Mundialização do capital; Estado; Precarização do trabalho.

ABSTRACT: The article discusses the collapse of work, allied to the new forms of
exploitation and devaluation of the working class in the face of the globalization of capital,
having as its core a system that tends to the process of pauperization, through concentration
and decentralization of capital, which does not include work as a component for the
appropriation of socially produced wealth. The current situation of capital provides profound
changes in the world of work, especially in the context of the political context in Brazil. There
are times when it has never been so necessary, and it is becoming a central agenda, defending
and fighting for fundamental rights pertinent to working class. To explain the process of
reproduction of capital, it is necessary to understand the political context that is deeply
marked by state creditors. The state manifests itself in the role of adversary of the proletariat,
however, with a new outfit, but with interests not so new. But in some situations he has to use
his "paternalistic" face, in others he shows his true and totally inexorable neoliberal face with
the class that sustains him. It is evident that this set of elements presents the state as the main
mediator for making investments in isolated areas of the economy, making it financially the
social policies that it should promote, however, under another bias that feeds the needs of
financial capital, through the viability of the social rights materialized as financial policies,
whose main purpose is the maintenance of the interests of big capital, for the empowerment of
private wealth. Thus, highlighting the peripheral development of Brazil, as a consequence of a
precarious industrialization that is visualized in the course of the objectivation forms, as for
example, the attacks that have been suffering the working class in Brazil, which has as a result
the total precariousness of work.
Keywords: Globalization of capital; State; Precarization of work.

Introdução

As transformações que atingem de forma latente o mundo do trabalho nos dias que

correm, vem sendo “organizadas” desde a década de 1970, para alguns autores2, estão

inteiramente condicionadas às formas do capital se organizar e se reproduzir, o qual na

atualidade possui particularidades que está na ordem do dia do capital mundializado. O

Estado burguês opera de forma estratégica na manutenção e ampliação dos interesses do

capital3, o seu papel funcionalista, transfigurar-se como primordial no “capitalismo tardio”,

especialmente como “produto da divisão social do trabalho” (MANDEL, 1982, p.33).

2 Para esse debate consultar Chesnais (1996).
3 Como mencionado por Mandel (1982, p. 333-334): “Podemos classificar as principais funções do Estado da
seguinte forma: 1) criar condições gerais de produção que não podem ser asseguradas pelas atividades privadas
dos membros da classe dominante; 2) reprimir qualquer ameaça das classes dominantes ou de frações
particulares das classes dominantes ao modo de produção corrente através do Exército, da polícia, do sistema
judiciário e penitenciário; 3) Integrar as classes dominadas, garantir que a ideologia da sociedade continue sendo
a da classe dominante e, em consequência, que as classes exploradas aceitem sua própria exploração sem o
exercito direto da repressão contra elas (porque acreditam que isso é inevitável, ou que é ‘dos males o menor’, ou
a ‘vontade suprema’, ou porque nem percebem a exploração)”.
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Ao apresentar as funções do Estado Burguês no modo de produção capitalista, é

importante pontuar a forma como as políticas sociais tornam-se financeirizadas para que se

cumpram os propósitos simbólicos desse importante aliado; logo a financeirização como um

instrumento da ideologia burguesa, afeta diretamente a questão colocada sobre a degradação

do trabalho para o controle da classe trabalhadora, se estendendo nas suas mais variadas

“condições” em uma “nova mercadoria” financeirizada pelo Estado para cumprir as tarefas do

capital no seu formato parasitário.

As contrarreformas destinadas aos trabalhadores no Brasil é um reflexo da ofensiva ao

longo do globo, mas um país com características de dependência como esse, e com um

processo de Revolução Burguesa “inconcluso”, tais medidas acarretam um verdadeiro

massacre ao retirar os poucos direitos que a classe trabalhadora possui, modificando os seus

pontos mais fundamentais para uma mínima sociabilidade.

Assim, faz-se necessário a seguinte pontuação: a mundialização do capital

desencadeou-se de tal forma, que atinge patamares que nem mesmo “o próprio capital havia

idealizado”, com um sistema cada vez mais fora de si no processo de obtenção do seu fim, o

lucro exacerbado; a liberdade do movimento da mundialização se materializa no processo que

essas reformulações de mercado alcançaram, causando um profundo caos, especialmente no

que se refere o mundo do trabalho; seja esse maremoto proposital ou não, faz-se necessário o

seguinte questionamento: a mundialização do capital atinge de forma latente e real o mundo

do trabalho?

Portando, o texto permite problematizar os seguimentos inquietantes acarretados pelo

livre comércio a partir das medidas socioeconômicas adotas pelo Estado, que resultam em

agravos para a classe trabalhadora, entretanto, a presente discussão não discorre sobre a

mundialização no seu sentido amplo, trata-se um de trabalho com as limitações de um artigo.

1. A categoria trabalho e sua degradação ao longo da exacerbação do capital – O

Estado como principal mediador.

O processo de desenvolvimento da reestruturação produtiva4, consequentemente está

condicionado aos impactos sofridos pelo mundo do trabalho5, que se encontram vislumbres

4De acordo com Moraes Neto (2003, p.18), “A administração científica, os tempos e movimentos, a
cronometragem, o despotismo de fábrica etc., são aprofundamentos, ou até mesmo a realização de alguma coisa
que Marx anteviu no século XIX, mas só se efetivou no século XX com a emergência do taylorismo e do
fordismo”.



presentes até os dias de hoje. Behring (2003)6 sinaliza que, “as metamorfoses do mundo do

trabalho são acompanhadas pelo que alguns denominam de globalização”, de fato, representa

uma nova forma do capitalismo mundial se organizar, e ganhar espaço por meio da

mundialização7 da economia, e ultrapassar os limites de espaço e fronteiras.

Historicamente em meados dos anos 1970 este método do Estado “mínimo”, enquanto

modelo começou a ser adotado pelas principais nações do mundo, e passou a ser conhecido

como o neoliberalismo. A intensificação do neoliberalismo juntamente com “a redução do

poder do Estado8”, com a junção dos blocos econômicos intensificou a flexibilização,

particularmente das leis trabalhistas.

O Estado é a instituição que encarna o poder das classes dominantes, por meio do
qual a dominação é imposta ao resto da sociedade. Ele permite que essas classes
ajam coletivamente. Essa concepção de Estado se opõe àquelas que o consideram
uma instituição autônoma, geralmente em oposição ao mercado. Ela também
contradiz uma visão da democracia que coloca o Estado acima das classes. É
verdade que, em uma democracia, o poder das classes dominantes repousa sobre
compromissos entre diferentes frações das classes dominantes e entre estas e certos
subconjuntos das outras classes (especificamente as classes médias). Mas a
existência desses compromissos não muda a natureza do poder estatal, somente as
modalidades de seu exercício. Nós chamamos de configuração de poder a estrutura
social na qual o poder das classes dominantes se exprime por meio desses
compromissos. Essas configurações mudam ao longo do tempo. Por exemplo, o
neoliberalismo destruiu o que geralmente se conhece como o compromisso
keynesiano. Tratava-se de um amplo compromisso com as classes assalariadas; nele,
a finança estava reprimida (em diferentes graus segundo os países) e sua renda
ameaçada (ameaça que se materializa, sobretudo durante a crise dos anos 70), mas
permanecia sempre viva e ativa. (CHESNAIS, 2005, p. 87-88).

Evidente que uma das principais consequências da ofensiva neoliberal, com o retorno

ortodoxo das ideias do liberalismo, se caracteriza através do aniquilamento da social

democracia, no decurso de extinção dos fundos públicos para os direitos sociais, com a total

inversão dos direitos transformados em serviços e a sua inversão, usando-os como

5Ainda fazendo uso das palavras de Moraes Neto (2003, p.18), “Em Marx, o que aprendemos são fenômenos da
‘apendicização’ do homem à máquina, da objetivação do processo de trabalho, transformação do processo de
trabalho em uma aplicação tecnológica da ciência, da transformação do trabalho vivo em coisa supérflua”.
6Ver: “Brasil em contrarreforma: desestruturação do Estado e perda de direitos”. Behring (2003).
7“A palavra ‘mundial’ permite introduzir, com muito mais força do que o termo ‘global’, a ideia de que, se a
economia se mundializou, seria importante construir depressa instituições políticas mundiais capazes de dominar
o seu movimento. Ora, isso é que as forças que atualmente regem os destinos do mundo não querem de jeito
nenhum.” (CHESNAIS, 1996, p.24).
8 Para Chesnais (2005, p. 86-87) “O termo neoliberalismo é, em parte, adequado e inadequado, ou seja,
enganador. Ele remete à liberdade dos mercados, a qual deve ser entendida como a liberdade do capital. Não se
pode deduzir que o Estado tenha perdido toda função. O neoliberalismo se impôs sob a proteção do Estado. É
preciso, igualmente, estender esta análise para o plano internacional e ter presente o papel paraestatal que as
instituições financeiras internacionais, o FMI em primeiro lugar, desempenham na extensão da ordem
neoliberal”.



ferramentas econômicas, como também, a fragmentação de todas as esferas do trabalho

produtivo, terceirização e precarização do trabalho9. Há naturalmente uma conexão com o que

Mandel (1982, p. 337) identificou como o controle rigoroso da burguesia - que na sua época

era a industrial – sobre “as despesas do Estado e questionar ou recusar qualquer aumento

nessas despesas”, é certo que com o sistema financeiro não é diferente, já que o propósito de

exploração e acumulação – claro que em ritmo e padrões mais intensos - dessa forma madura

do capital se desenvolver é semelhante à outra.

As funções econômicas “do poder do Estado na sociedade burguesa é decorrência da

predominância da propriedade privada e da concorrência capitalista”, (MANDEL, 1982,

p.337). Por razão disso, percebe-se que essa lógica de ação do Estado burguês não alterou;

então, na medida em que se intensificam as tensões do mercado de trabalho, esse movimento

possui como objetivo o crescimento desiquilibrado, dentre outras concepções, contribuiu para

a total “heterogeneização” do trabalho, como também para as formas mais perversas de

exploração da força de trabalho, tendência que beneficia o processo de acumulação do capital

e o crescimento das grandes empresas (HYMER, 1978), principalmente pautada na lógica em

o Estado “sai de cena” para as demandas da estrutura social e “passa a ser” o protetor10 dos

interesses financeiros, uma vez que, o nexo se insere na premissa que Behring (2003, p.58)

aponta como: “Mais mercado livre e menos Estado Social”.

Na mesma proporção em que o dispêndio da mão de obra aumenta as condições desses

proletariados encontram assolações a todas as formas de trabalho e desvalorização, que são

pertinentes aos resultados negativos da mundialização do capital pautada na proteção do

Estado burguês, que reflete de acordo com Mandel (1982, p. 337) “o interesse e a natureza

social do capital em sua totalidade”. Assim, “A financeirização envolveu um ganho de

autonomia e influencia do capital fictício sobre os conjuntos da economia capitalista”

(BASTOS, 2013, p. 2), ou como descrito por Chesnais (1996, p.15), “inflação do valor dos

ativos”, fazendo destes elementos primordiais a intensificação da precarização do trabalho,

acarretando no seu bojo o desemprego, terceirizações e trabalho informal como algo

9 Ao comparar o modelo americano e o inglês Chesnais (1996, p. 35), diz que: “Com o eixo da
desregulamentação na “flexibilixação” dos contratos de trabalho, vem ganhando terreno regularmente. Cada
passo dado na introdução da automatização contemporânea, baseada nos microprocessadores, foi uma
oportunidade para destruir as formas anteriores de relações contratuais, e também os meios inventados pelos
operários, com base em técnicas de produção estabilizadas, para resistir à exploração no local de trabalho”.
10Lenin (2017, p. 27), já nos alertou sobre a função e ação do Estado: “O Estado é o produto e manifestação do
antagonismo inconciliável de classes. O Estado aparece onde e na medida em que os antagonismos de classe não
podem objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a existência do Estado prova que as contradições de
classes são inconciliáveis”.



estrutural, e aparentemente “comum” nas sociedades com “permissão” e incentivo estatal.

Acrescenta-se nesse contexto o processo histórico da decadência do trabalho, que se

faz notável principalmente no que se refere à fase do capital portador de juros e o fictício11,

ocasionando que as suas taxas de acumulação representem uma “intensificação brutal da taxa

de exploração acompanhada dos ajustes necessários à boa saúde das relações capitalistas,

flexibilizando direitos e impondo perdas históricas aos trabalhadores”. (SALVADOR, 2012,

p. 286). Neste momento, mais uma vez, o capital se reinventa, e promove o “aniquilamento”

do proletariado. Os conjuntos de elementos descreve a dinâmica do capital fictício, pautado

em um processo que se mostra mais perverso que o capital industrial, uma vez que, ele nada

produz, mas que somente visa inexoravelmente a sua apropriação. Em relação aos juros,

observa Marx:

O juro em si exprime justamente o modo de existência das condições de trabalho
enquanto capital, em sua oposição social e sua metamorfose em poderes pessoais
frente ao trabalho e sobre ele. Resume o caráter alienado das condições de trabalho
em relação da atividade do sujeito. Apresenta a propriedade pertencente ao capital
ou a simples propriedade de capital como meio de apropriar os produtos do trabalho
alheio, como domínio sobre o trabalho alheio.  Mas apresenta esse caráter de capital
na qualidade de algo que lhe cabe fora do próprio processo de produção e que de
nenhum modo resulta da determinação especifica desse próprio processo de
produção. Mas, em vez de apresentá-lo em oposição ao trabalho, o faz sem qualquer
relação com ele, mero vínculo de um capitalista a outro. Portando com uma
determinação indiferente e extrínseca à relação do capital com o próprio trabalho. A
distribuição do lucro entre os capitalistas é indiferente ao trabalhador como tal. No
juro, portanto, naquela figura do lucro em que o caráter opositivo do capital assume
uma expressão particular, assume uma expressão onde essa oposição é
completamente apagada e explicitamente abstraída. Na medida em que [o capital],
além da capacidade do dinheiro, da mercadoria etc., deve valorizar o próprio valor,
apresenta em geral a mais-valia como se brotasse dele, seu fruto natural,
constituindo pois mera expressão da mistificação do capital em sua forma mais
extrema: na medida em que em geral apresenta  uma relação social enquanto tal –
exprime apenas uma relação entre capitalistas, nunca entre capital e trabalho.
(MARX, 1982, p. 215).

Um processo que na medida em que se aperfeiçoa, exclui o trabalhador do seu

trabalho, transformando a produção em uma simples forma de dinheiro produzir dinheiro,

como se o processo de criação de valor “brotasse” da esfera fictícia, recaindo sobre o

11 Para maior compreensão da denominada expressão capital fictício, faz-se necessário a reflexão do Terceiro
volume d’O Capital, definido por Marx (1988): “Com o desenvolvimento do capital portador de juros e do
sistema de crédito, todo capital parece duplicar e às vezes triplicar pelo modo diverso em que o mesmo capital
ou simplesmente o mesmo título de dívida aparece, em diferentes mãos, sob diversas formas. A maior parte
desse ‘capital monetário’ é puramente fictícia. Todos os depósitos, excetuado o fundo de reserva, são apenas
créditos contra o banqueiro, mas nunca existem em depósito. À medida que servem para operações de
compensação, funcionam como capital para os banqueiros, depois de estes os terem emprestado. Eles pagam
entre si os direitos recíprocos sobre os depósitos não existentes mediante compensação mútua desses créditos[...]
Assim como a mesma peça de dinheiro pode efetuar diferentes compras, conforme a velocidade de sua
circulação, ela pode servir igualmente para realizar diferentes empréstimos, pois as compras fazem-na passar de
uma mão para outra e o empréstimo é apenas uma transferência de uma mão para outra, que não é mediada por
nenhuma compra.” (Marx, 1988, p. 8-9).



trabalhador como a autorização para a expropriação de sua mão de obra. Parece-nos um total

equivoco, porque “é na reprodução que se cria riqueza, a partir da combinação social de

formas de trabalho humano, de diferentes qualificações”. (CHESNAIS, 1996, p.15).

Marx (1982) explica como se dá o processo de reprodução da mais-valia12 absoluta, de

uma forma mais prática, se caracteriza como aumento da jornada de trabalho e a sua

produção, ou seja, aumentar o ritmo e a jornada de trabalho. Nos termos de Marx:

“A produção da mais-valia absoluta se realiza com o prolongamento da jornada de
trabalho além do ponto em que o trabalhador produz apenas o equivalente ao valor
de sua força de trabalho e com a sua apropriação pelo capital desse trabalho
excedente. Ela constitui o fundamento do sistema capitalista e o ponto de partida
para mais-valia relativa. Essa pressupõe que a jornada de trabalho já esteja dividida
em duas partes: trabalho necessário e trabalho excedente. Para prolongar o trabalho
excedente, encurta-se o trabalho necessário com métodos que permitem produzir-se
em menos tempo o equivalente ao salário. A produção da mais-valia absoluta gira
exclusivamente em torno da duração da jornada de trabalho; a produção da mais-
valia relativa revoluciona totalmente os processos técnicos de trabalho e as
combinações sociais.” (MARX, 1985, p. 578).

Neste ponto, é fundamental trabalhar a ideia que o capital introduziu de forma

sistêmica, a ciência e tecnologia para o seu uso, com isso, desencadeou-se outra problemática,

a mão de obra tornou-se “desqualificada e obsoleta” a partir da introdução da tecnologia nos

meios de produção, “descartando assim o trabalhador”, que torna-se comum no processo

produtivo automatizado em que cada vez menos se “faz uso da força de trabalho”. Entretanto,

cabe lembrar também que como já superado por Marx, a máquina somente transfere valor, e a

relação entre trabalho e natureza, são coisas elimináveis, mesmo que com todo o

desenvolvimento tecnológico essa relação sempre existirá, muitas vezes mediada, mas nunca

eliminada, até porque, a exploração da força de trabalho nos moldes do atual sistema, é

característico ao capitalismo, enquanto existir exploração, existirá o atual modo de produção.

Assim, ainda nos cabe um fato importante descrito por Karl Marx (1985 p. 578-

579), “No curso desse desenvolvimento, essa subordinação formal é substituída pela sujeição

real do trabalho ao capital”. O proletariado além de ter que entregar a sua força de trabalho ao

capital, e este extrair a sua mais-valia, o capital chega ao seu ápice, à expropriação e

“degradação” da consciência produtiva da classe trabalhadora; a transformação do homem em

máquina, no seu “ritmo de produção”, mas nunca sua substituição.

As expectativas de ganhos com a introdução da ciência e tecnologia nos meios de

12 Em síntese, a mais-valia representa o tempo de trabalho apropriado pelo capitalista que não é pago ao
trabalhador.



produção evidenciaram a força produtiva desses elementos através da produtividade do

trabalho humano, como também da agregação de lucros evidenciados cada vez mais rápidos,

para acumulação absurda de capital. De acordo com Chesnais (1996), um fator importante que

resulta na,

Ascensão do capital financeiro foi seguida pelo ressurgimento de formas agressivas
e brutais de procurar aumentar a produtividade do capital em nível microeconômico,
a começar pela produtividade do trabalho. Tal aumento baseia-se no recurso
combinado às modalidades clássicas de apropriação da mais-valia, tanto absoluta
como relativa, utilizadas sem nenhuma preocupação com as consequências sobre o
nível de emprego, ou seja, o aumento brutal do desemprego, ou  com os mecanismos
viciosos da conjuntura ditada pelas altas taxas de juros. (CHESNAIS, 1996, p.16-
17).

Permitindo que a mundialização do capital incentiva a competitividade entre países e

empresas para assim proporcionarem o aumento das exigências propostas pelo mercado para

extração da mais-valia tanto absoluta, quanto relativa, repassados pelo mercado como à

elevação da produtividade, aumento da demanda pelo proletariado qualificado e elevação de

emprego relativo em serviços, elementos que são pertinentes a atual conjuntura. (CHESNAIS,

1996).

Para Moraes Neto, com a introdução da acumulação flexível, na forma “particular de

organização do processo de trabalho industrial implantada e desenvolvida no Japão nas

décadas de 1950 e 1960”, não era uma negação ao Fordismo, e sim uma adaptação à realidade

japonesa da época, que posteriormente se espalhou para a produção mundial, atrelando ao

trabalhador à função de polivalente simplesmente executor e desqualificado13. Assim para o

autor:

Reforcemos o argumento com a história: qual o impacto inovador gerado pelo Japão
na história tecnológica e organizacional da indústria desse processo contínuo?
Reposta: nenhum. Mesmo nos ramos dessa indústria nos quais a produção japonesa
atingiu o mais alto grau de eficiência, como no caso da siderurgia, o que ela
conseguiu foi atingir o mais alto nível possível dentro do mesmo conceito produtivo
desenvolvido no Ocidente. (...) Infere-se das ideias apresentadas até aqui um fato
fundamental: se o fordismo, em sua etapa rigidificada, caracteriza-se como a
conquista da produção em massa lastreada no trabalho vivo, se o ohnoísmo
caracteriza, em relação a esse fordismo, uma inovação puramente organizacional,
não se supera o lastro do trabalho vivo imediato. (MORAES NETO, 2003, p.101-
102).

13“Agora, superadas as barreiras orgânicas com a realização do processo de trabalho movido pela máquina a
vapor, é possível afirmar que, na manufatura, a relação estabelecida entre o trabalhador, o objeto e o instrumento
de trabalho ocorria, totalmente imbricada, enquanto na maquinaria o trabalhador perdeu o domínio dessa relação
e tornou um apêndice da máquina. O trabalhador, todos os dias, desde o inicio até o final das suas atividades –
isoladamente – era responsável por vigiar uma máquina que desenvolvia um movimento parcial.” (BATISTA,
2014, p. 227).



Importante salientar que além da historicidade do capitalismo, e as leis gerais do

capitalismo serem tendências, sabe-se que o capitalismo industrial14 possui formas de

organização diferentes do capitalismo fictício, mas que ainda sim, estamos falando da forma

perversa em que ele se desenvolve para conquistar seus objetivos, e sua estruturação, afetando

diretamente na formação social, econômica e cultural da sociedade em que se desenvolve,

sobretudo para classe que vive do trabalho.

Ora, se tratando de capitalismo não há como surpreende-se, visto que, quaisquer que

sejam as suas formas de organização para obtenção de acumulação, a exploração do

trabalhador, através da sua força de trabalho será a forma de criação de valor, mesmo que essa

esteja camuflada sobre égide do capital financeiro, é justamente por esse fato que é notável o

entendimento que a precariedade do trabalho no processo produtivo do capital financeiro é

assídua. Assim, transforma a classe trabalhadora em uma classe sem identidade, que não se

reconhece e encontra-se completamente alheia aos seus direitos e desorganizada.

2. Desemprego e trabalho precário no Brasil

O fato das nações latino-americanas possuírem como características semelhantes “um

tipo moderno de colonialismo” (FERNANDES, 2009, p. 21) e de dominação externa, faz com

que o capitalismo dependente15 instaurado nesses países, explica o porquê atravesse em

momentos de crise estrutural a retirada de direitos que corresponde à perda dos poucos

conquistados na área trabalhista, devido a não efetivação de programas de pleno emprego16

que os ditos países centrais “possuem”. A compreensão do modo em que se opera o controle

dos países periféricos sempre de fora para dentro, como Florestan identificou, classifica o

grau de parasitismo do moderno imperialismo e como a luta de classes se faz mais intensa.

É notório também que devido às políticas econômicas que são adotadas por esses

países, corresponde a essa dominação externa, em especial o Brasil17 é marcado por uma

14Batista (2014, p. 217) ressalta que: “O modo de produção capitalista tem seus primeiros fundamentos concretos
no momento em que o personagem empreendedor – capitalista industrial – conseguiu colocar, simultaneamente,
um número expressivo de trabalhadores sob o mesmo teto. Esses, em condições especificas de vínculo
empregatício trabalham diariamente, conseguindo, no final de cada dia, produzir mercadorias que atendiam ao
campo das necessidades humanas dos trabalhadores e de seus familiares, bem como uma quantidade significativa
de mercadorias excedentes”.

15 Ver: Florestan Fernandes, (2009).
16 Para a crítica dessa questão consultar Granemann (2012).
17Impressionante notar alguns dados referentes ao caso brasileiro. “O Brasil tem um PIB da ordem de 6 trilhões,
o que significa que cada vez  se drena 60 bilhões das atividades produtivas para a especulação, é 1% do PIB que
se perde. Se o gasto com a dívida pública atinge 8,5% do PIB, como é o caso em 2015, são cerca de 500 bilhões
de reais dos nossos impostos transferidos essencialmente para os grupos financeiros. Com isso se esteriliza parte
muito significativa da capacidade do governo financiar infraestruturas e políticas sociais”. (DOWBOR, 2017, p.
206).



profunda e estrutural desigualdade social, que atinge níveis alarmantes, em que só aumenta o

abismo social polarizado do país.

Como já mencionado, os países da América Latina vêm sofrendo ao longo dos anos

ataques constantes no que se entendem como direitos constitucionais, medidas que são

características das ações neoliberais abraçadas pelas autarquias políticas desses países, nos

últimos tempos o Brasil vem sendo um forte protagonista; Observem a nota divulgada pelo

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE:

O governo do presidente Michel Temer enviou à Câmara dos Deputados, em
dezembro de 2016, o Projeto de Lei 6.787, com alterações nos direitos trabalhistas e
sindicais. As principais mudanças propostas foram ampliação da abrangência do
contrato por tempo parcial (de 25 horas para 30 horas semanais), estabelecimento da
prevalência do negociado sobre o legislado em 13 pontos das relações de trabalho,
instituição e regulamentação da representação não sindical no local de trabalho em
empresas com mais de 200 trabalhadores, multa para combater a informalidade e
ampliação do prazo dos contratos de trabalho temporário (de três para seis meses). O
texto original enviado pelo poder Executivo, entretanto, passou por profundas
alterações no substitutivo apresentado pelo relator da Comissão Especial que
analisou o tema na Câmara dos Deputados. O substitutivo, aprovado pelo plenário
com pequenas modificações em 26 de abril de 2017, alterou substancialmente a
legislação trabalhista e afetará diretamente a organização sindical. Enviado ao
Senado, o texto aprovado na Câmara denomina-se, agora, PLC 38/2017. As
alterações propostas pelo PLC 38/2017 podem ser divididas em quatro grandes
temas: condições de trabalho, organização sindical, negociações coletivas e justiça
do trabalho. (DIEESE, 2017, p. 2).

Uma das contrarreformas significavas e surreais, que agride profundamente os diretos

trabalhistas da parte mais empobrecida da sociedade brasileira, a então denominada “Reforma

Trabalhista” que não possui aceitação societária, como também não possui aceitação de

grande parte da magistratura do trabalho que expressam entendimento profundo pelo assunto

em questão.

Para retrocesso da legislação trabalhista no Brasil, a Contrarreforma Trabalhista

defendida e imposta por Deputados Federais, Senadores e o atual Presidente da República18

que representam unicamente os interesses do capital, deixando evidente que para termos

gerais da Lei, que a saúde do trabalhador e a jornada executada nos processos de trabalho não

estão relacionadas; o dimensionamento desse ataque não é somente aos direitos trabalhistas,

conquistados através Consolidação das Leis do Trabalho (CLT 1943), mas agride diretamente

direitos constitucionais garantidos na Constituição da República de 1988. Para reflexão do

contexto de contrarreformas a qual a sociedade brasileira vem sendo condicionada, Salvador

18Michel Temer (MDB) assumiu a Presidência da República Federativa do Brasil em 2016, após o então
polêmico “impeachment” de Dilma Rousseff.



(2012):

A chamada crise fiscal do Estado passa a ser o argumento para a defesa neoliberal
do corte dos gastos sociais que esconde as reais intenções de diminuição dos custos
com a força de trabalho e o redirecionamento do fundo público para atender em
maior escala as demandas do grande capital (...). O resultado é um conjunto de
orientações dos organismos multilaterais para a pesada implementação das ditas
‘reformas estruturais’ ao redor do globo – cujo maiores afetados serão os países
periféricos por não terem construído sequer um Welfare State nos moldes europeus.
(SALVADOR, 2012, p. 217).

Essa passagem singulariza a reprodução do capitalismo na periferia, que atualmente

representa a existência de uma massa empobrecida, que depende basicamente do

assistencialismo e seguridade pública. O novo assistencialismo que satura as várias iniciativas

estatais e privadas, mediando às chamadas público-privadas que configura as políticas sociais

implementadas desde os anos 1980 e 1990 para enfrentar o quadro de pauperização

contemporânea, forjado pelo capital fictício.

Como também, a massa marginalizada e a existência de um segmento de trabalhadores

informais que entra e sai rapidamente do mercado de trabalho; nesse contexto, encontram-se

submetidos às condições degradantes de trabalho, ou seja, a superexploração do trabalho, essa

seria uma definição contemporânea da maioria da classe trabalhadora brasileira, que com

essas contrarreformas há uma forte tendência do seu agravamento. (BRAGA, 2012).

Uma das primeiras tentativas históricas de minimizar os danos causados pela

exploração brutal do capital pelo trabalhador foi no início do século XIX na Inglaterra, com

um texto legislativo, denominado como: “Lei da Saúde e dá moral dos aprendizes”, que

limitou a idade mínima para o trabalho e a jornada dos aprendizes, fazendo textualmente uma

conexão óbvia, entre jornada e saúde do trabalhador, portanto, em outras palavras, o direito do

trabalho nasce como um grito de socorro, diante de uma situação alarmante, que detinha como

refém crianças, adolescentes e mulheres, trabalhando em condições insalubres, com

exaustivas jornadas de trabalho, configurou-se em um resultado quase endêmico de prejuízo à

saúde de crianças, adolescentes e mulheres, inseridos para exploração da mão de obra

trabalhista no interior das indústrias fabris.

Voltando ao Brasil, a “autocracia burguesa” aprovou o Projeto de lei da Câmara

(PLC38/2017)19, atualmente Lei nº 13.467/2017 que altera a CLT, com mudanças

inconstitucionais nos contratos e jornadas de trabalho, como: alterações no contrato de

trabalho, alterações na rescisão dos contratos de trabalho, alteração na jornada de trabalho,

condições de trabalho; como também, no que se refere a  organização no local de trabalho;

19 Projeto de Lei extraído da Página do Senado Federal no endereço eletrônico: https://legis.senado.leg.br/sdleg-
getter/documento?dm=5252522&disposition=inline



sustentação financeira; negociação coletiva; prevalência sobre o legislado e pasmem, justiça

do trabalho. (BRASIL, 2017).

O ponto de gravidade é que mudanças como as presentes parágrafo único20, como nos

Art. 58. § 2º21 e Art. 134 §1º22, dentro outros, são análogas à escravidão, e representam

retrocesso inerente aos anos de 188823, ou seja, mais de cem anos sendo retrocedidos de forma

latente, que consolidam afirmações já postas por diversos estudiosos que denunciam a

negligência dos representantes políticos do capital, que a todo o momento buscam a

flexibilização dos direitos trabalhistas.

O desnorteante da Lei não só fragiliza o trabalho e o direito do trabalhador, com

reproduzem falácias e inversões que chamam de modernizador algo totalmente fragmentado,

é pertinente mais uma vez destacar que, medidas assim colocam fim em conquistadas obtidas

por homens e mulheres através de muita luta. Sabe-se que não se pode desconsiderar a

necessidade de uma reforma, mas que sejam de acordo com exigências e necessidades

contemporâneas dos trabalhadores e não o seu reverso.

No que se refere o desenvolvimento periférico e atual do Brasil entre 2003 a 2010

foram criados 2.1 milhões de empregos na economia brasileira por ano, desse montante, 2

milhões, ou seja, aproximadamente 95% desses empregos pagam até 1½ salários mínimos,

isso significa que há um contingente de trabalhadores ganhando salários miseráveis, essa é

exatamente a faixa onde se encontra o “precariado brasileiro”. (BRAGA, 2012). Como aduz

as reflexões de Braga:

[...] Marx já havia exorcizado esse espírito ao associar o aumento da ocupação
industrial à formação de uma população excedente em relação às necessidades
ordinárias das empresas. Dessa forma, ele argumentou ser próprio da acumulação
capitalista produzir despoticamente – sob a forma do desemprego ou do trabalho
precário – uma população trabalhadora excedente e necessária ao modo de produção
capitalista aglutinada em torno de quatro frações distintas, porém mutuamente
permeáveis.” (BRAGA, 2012. p. 17).

20 Nos termos da referida lei, “Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. “ (BRASIL, 2017).
21 “Art.58 § 2º O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de
trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo
empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador”.
(BRASIL, 2017).
22 “Art. 134. § 1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três
períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser
inferiores a cinco dias corridos, cada um.” (BRASIL, 2017).
23 Sabe-se que somente no século XIX foram criadas leis que proibiram o comércio de negros. Entretanto, essa
prática só foi abolida no Brasil em 13 de maio do ano 1888, pela Lei Áurea.



O Brasil é um país de capitalismo dependente24 subdesenvolvido, e esse é um dos

maiores entraves que a classe trabalhadora sofre. Quando se propõe uma comparação

internacional, percebe-se que o processo de industrialização dos países de capitalismo

avançado além de ser um processo mais precoce que os países semiperiféricos, como é caso

do Brasil, o capitalismo conseguiu produzir um tipo de relação social de trabalho onde existia

margem de manobra para as empresas oferecerem concessões materiais aos trabalhadores,

criando-se assim, condições para que algum tipo de consentimento dos trabalhadores em

relação a sua própria exploração fosse produzida, significa em outras palavras, que os ganhos

de produtividade em uma parte eram repassados ao salário; os salários aumentavam, como

também aumentou-se depois de um processo de institucionalização das lutas sociais e

conquistas parciais dos trabalhadores, um sistema de seguridade social que diminuiu a

insegurança do emprego e do trabalho assalariado, isso tudo fez com um certo tipo de

consentimento fosse produzido, não para todos evidentemente, mas era para uma parcela

importante da classe trabalhadora desses países. (BRAGA, 2012).

No caso de países como o Brasil, essas condições não são dadas, porque a

industrialização é dependente, isso significa que as empresas muitas delas multinacionais

tinham uma margem muito pequena para oferecer propriamente concessões materiais.

Aproveitou-se o êxodo rural, para ser criada a ideia entre os trabalhadores como um

progresso, inclusive contendo progresso material. No entanto, a capacidade que o sistema

capitalista periférico tem de reproduzir e ampliar essas condições progressistas ela é muito

pequena, o que cria ao invés do consentimento a exploração, um Estado mais ou menos

permanente de inquietação social, fazendo do precariado um setor mais sensível a essa

inquietação social. (BRAGA, 2012).

Com os efeitos dos desdobramentos das alterações na legislação trabalhista, as

consequências da contrarreforma que afeta diretamente o aumento do número de

desempregados e tornara ainda mais precária as condições de trabalho no Brasil, ficando mais

visível as arbitrariedades da terceirização e subempregos que estão mais que frequentes que

nunca.

24“Pode-se afirmar que, de maneira geral, o capitalismo dependente requer e conduz à sociedade de classes como
formação histórico-social típica. No entanto, ele oferece ao regime de classes uma base econômica que reproduz,
os níveis de organização da sociedade, da cultura e do poder, a realidade estrutural e histórica do capitalismo
dependente.” (FLORESNTAN, 2019, p. 65).



Considerações finais

Por meio da análise do desenvolvimento da categoria trabalho e as suas modificações

históricas, condicionadas às transfigurações no modo de produção e reprodução do capital

permite a reflexão sobre o agravamento da superexploração da mão de obra trabalhista,

evidenciada no desenvolvimento deste estudo bibliográfico.

Com isto, a partir de abordagens frente ao desenvolvimento da mundialização do

capital efetiva-se o pressuposto de que as práticas neoliberais fragilizam as poucas formas de

organização do trabalho que o proletariado desfrutava, amplificando o estranhamento da

classe e a sua subordinação ao capital financeiro, que rege as atuais normas de produtividade

da sociedade capitalista.

As contrarreformas a qual estão condicionadas os “países subordinados” descrevem os

rumos políticos traçados pela mundialização do capital, com “efeitos conjuntos da dominação

política e do intercâmbio desigual, como na época ‘clássica’ do imperialismo” (CHESNAIS,

1996, p. 37).

Por fim, essas constatações podem explicitar que diante um processo histórico da

mundialização se evidencia todas as possíveis estratégias desenvolvidas pelo capital, para

superexploração e apropriação da mão de obra trabalhista, que se encontra cada vez mais

presente em todo globo, declarando a distinção entre livre comércio e igualdade social;

enquanto a sociedade estiver divida em classes, e o processo de centralização do capital,

forem superiores a qualquer totalidade societária, as relações economias não podem ser

consideradas de forma alguma democráticas.
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