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Resumo: Pensar o trabalho na contemporaneidade é um desafio devido as novas 
configurações trazidas pela crise do capital e consequentemente pelas novas estratégias 
adotadas pelo Estado nacional que empurra os trabalhadores para o mundo da 
informalidade. O presente artigo tem como objetivo entender as relações de trabalho que 
são reservadas a classe trabalhadora através das novas estratégias para sua 
superexploração no contexto brasileiro. Por meio da revisão de bibliografias o artigo traz uma 
reflexão sobre as condições de trabalho na contemporaneidade que exigem da classe 
trabalhadora a venda de sua força de trabalho numa condição de superexploração e com o 
mínimo de proteção social. Conclui-se que as reformas produzidas pelo atual governo 
produz um grau de desproteção social tão significativo que pode levar ao aumento do 
abismo da desigualdade social nesse país. 
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1 Introdução 

 
Com as transformações do sistema capitalista contemporâneo as 

contradições capital e trabalho não foram eliminadas, mas sim 

transformadas, intensificando as formas de trabalho resultantes da 

informalidade. A organização contemporânea do sistema capitalista de 

trabalho, mesmo na categoria informal e terceirizada, conseguem extrair a 

mais-valia através de relações as quais procuram ofuscar e negar a forma 

clássica do capitalista obter lucros (TAVARES, 2004). 

É nesse contexto que o presente artigo tem como objetivo 

problematizar a estratégia neoliberal de ampliação do acesso ao trabalho 

flexível, informal, e desregulamentado e entender como isso impacta 

diretamente na proteção social assegurada à classe trabalhadora através das 

novas estratégias para sua superexploração no contexto brasileiro. 

A proposta deste trabalho é a revisão de literatura sobre o assunto no 

intuito de refletir acerca do contexto atual em que se inserem as discussões 

sobre as relações de trabalho em que a classe trabalhadora brasileira está 
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sendo submetida pela dificuldade de acessar postos de trabalho que por sua 

natureza formal assegure o mínimo de proteção social ou, através da 

regulação legal do Estado nacional.  

 

2 A superexploração do trabalho no modo de produção capitalista 

atual 

A partir da década de 1970 mudanças econômicas ocorrem em todo o 

mundo, surge um novo modelo econômico denominado Neoliberalismo. Esse 

modelo engendra profundas mudanças na sociedade, promovendo a 

reorganização do modo de produção capitalista para ampliação da 

concorrência/competitividade do mercado, que, por sua vez, desencadeou um 

processo de flexibilização do trabalho (SILVA, 2014). Nesse contexto, muitas 

das obrigações até então pertencentes à empresa, são sorrateiramente 

transferidas ao trabalhador, que nesse modelo acaba desprovido de 

estabilidade e obrigado a arcar com riscos inerentes ao trabalho (STANDING, 

2014). Falar sobre as relações de trabalho no Modo de Produção Capitalista 

(MPC) no século XXI é uma tarefa bastante desafiadora e é de fundamental 

importância para compreender quem é a classe trabalhadora hoje. Nessa 

tarefa, adotam-se alguns apontamentos feitos por Ricardo Antunes, em sua 

obra O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços na era digital, 

como norte para explicação de quem compõe a classe trabalhadora 

contemporaneamente. 

Antunes (2018) explica que no século XIX a classe trabalhadora que 

inspirou Marx e Engels foi o proletariado industrial, mas é relevante verificar na 

atualidade como se configura a classe que vive do trabalho. Hoje, a classe 

trabalhadora na concepção desse autor “[...] compreende a totalidade dos 

assalariados, homens e mulheres que vivem da venda de sua força de trabalho 

e que são despossuídos dos meios de produção, conforme a definição 

marxiana” (ANTUNES, 2018, p. 88). 

Englobam-se nesta lógica o trabalho produtivo e o improdutivo. Marx 

apud Tavares (2004, p. 12) define trabalho produtivo como: 

- Trabalho utilizado no processo imediato de produção de 
mercadorias; mercadorias que se destinam a necessidades 
provenientes do estômago ou da fantasia; - Como produtor de 



 
mercadorias, não importa que o trabalhador seja empregado para 
produzir roupas, por exemplo ou contratado como cantor para alegrar 
as noites dos frequentadores dos bares, boates, ou outro tipo de 
entretenimento; Portanto, é produtivo o trabalho que se troca por 
capital e cujo resultado de sua atividade pertence a quem contratou o 
trabalhador. 

 

Já o trabalho improdutivo pode ser entendido como o que não se 

constitui em um elemento vivo direto na valorização do capital e de criação de 

mais-valor, como serviços, quer para uso público - serviços públicos 

tradicionais, quer para uso capitalista (ANTUNES, 2018). Exemplificando: 

- Os trabalhadores do Estado são improdutivos porque seus salários 

são pagos ou com parte dos salários dos trabalhadores que 

vendem sua força de trabalho ao capital, ou com uma cota-parte da 

renda de que dispõe os proprietários, ou ainda com parte dos 

impostos apropriados pelo setor estatal (TAVARES, 2004, p. 13). 

 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que a classe trabalhadora não está 

restrita apenas a trabalhadores manuais, compreendendo a totalidade de 

trabalhadores que vendem sua força de trabalho como mercadoria em troca de 

salário. Logo, “[...] a classe trabalhadora é mais ampla, heterogênea, complexa 

e fragmentada do que o proletariado industrial do século XIX e do início do 

século XX” (ANTUNES, 2018, p. 89). 

Ao falar dessa classe trabalhadora tão heterogênea e diversa do 

proletariado industrial também busca-se entendê-la por meio da obra de Guy 

Standing que leva em seu título a denominação de quem constitui a classe 

trabalhadora contemporânea, o precariado. Tal classe surge como explica o 

autor a partir dos anos 1970 com a ascensão do modelo neoliberal. Esse 

modelo visava maximizar a concorrência e competitividade do mercado de 

modo que tais princípios alcançassem todos os aspectos da vida. 

Como consequência, a expansão da flexibilidade do mercado de 

trabalho passou a ser parte da agenda de diferentes países, o que significou a 

transferência de riscos e insegurança para os trabalhadores e suas famílias, 

surgindo assim um “precariado” global, constituído por milhões de pessoas no 

mundo que não possuem uma âncora de estabilidade e que, conforme o autor, 

está se tornando uma classe perigosa (STANDING, 2014). Assim, esse 



 

conceito ampliado de classe trabalhadora contempla a totalidade daqueles que 

vendem sua força de trabalho em troca de salário, proletariado fabril, de 

serviços, rural e as demais formas de trabalho precarizado que surgem pela 

expansão do mundo do capital (ANTUNES, 2018). 

Tavares (2004) explica que essa expansão do trabalho orquestrada 

pelos fios (in)visíveis da produção capitalista faz surgir uma categoria de 

trabalhadores invisíveis, que na informalidade executam seu trabalho, em uma 

condição cada vez mais precária. Ou seja, devido a essa morfologia do 

trabalho que acarreta o surgimento de uma enorme quantidade de 

trabalhadores invisíveis se maximiza os mecanismos geradores do valor as 

custas dos velhos mecanismos de intensificação do trabalho. E devido a essa 

invisibilidade do trabalho oculta-se a real geração do mais-valor às diversas 

formas de exploração que ocorrem no mundo do trabalho. 

Esses trabalhadores invisíveis em sua grande maioria ocupam os 

espaços de trabalho constituídos por relações de trabalho informais, ou seja, 

neles encontramos: 

a) trabalhadores que não conseguem ingressar no mercado formal 
e b) trabalhadores que são deslocados do mercado formal pelos 
processos de terceirização. Os primeiros podem ou não manter 
relação direta com o capital. Já entre os segundos, é possível 
encontrar trabalhadores cujo contrato de trabalho é substituído por 
um contrato comercial, sugerindo a eliminação do caráter 
subordinado da relação capital-trabalho. Mediante uma suposta 
igualdade formal, o trabalho assalariado é transformado, sob 
modalidades diversas, em trabalho autônomo ou em pequena 
empresa. E com esse simples artifício a relação 
empregado/empregador é metamorfoseada numa negociação entre 
agentes econômicos que se encontram em iguais condições na 
esfera de circulação de mercadorias (TAVARES, 2004, p. 17). 
 

 

Diante disso, é possível estabelecer um nexo de causalidade entre o 

crescimento das relações informais de trabalho e o consequente 

desaparecimento da proteção até então assegurada ao trabalhador pelas 

regulações do trabalho formal. Isso significa a longo prazo a provável 

generalização do trabalho informal (TAVARES, 2004). 

Entre os fatores que resultam na precarização das condições e relações 

de trabalho no Brasil, Tavares (2004) aponta a ampliação do número de 

ocupações não assalariadas. Ela apresenta os seguintes dados: 



 
De acordo com o Ministério do Trabalho, em 1980 o Brasil possuía 

cerca de 23 milhões de trabalhadores assalariados com registro 

formal e, em 1989, havia passado para 25,5 milhões. Entretanto, 

no ano de 1999, a quantidade de assalariados com carteira 

assinada havia caído para 22,3 milhões de trabalhadores 

(TAVARES, 2004, p. 17). 

Isso demonstra como vem diminuindo as ocupações formais no país 

impulsionando cada vez mais os trabalhadores para a informalidade. Mais 

recentemente, Antunes (2018) sobre o crescente desemprego no Brasil traz 

os seguintes dados: 

Em junho de 2016, quando o quadro que desenhava o impeachment 
de Dilma parecia irreversível, o desemprego atingiu 11,5 milhões de 
trabalhadores. A taxa de desemprego saltou, conforme IBGE, dos 
6,5% no quarto trimestre de 2014 para 9,5% no primeiro trimestre de 
2015, chegando, em junho de 2016, a 11,3% (ANTUNES, 2018, p. 
286-287). 
 

Assim, cada vez mais a classe trabalhadora se submete às condições 

de trabalho semelhantes ao do início do século XIX, pois os trabalhadores 

hoje cada vez mais são afastados dos seus direitos como exemplo, seguros 

sociais, licenças pagas, indenizações por demissão entre outras, 

submetendo-se a relações de trabalho cada vez mais precárias. Ao serem 

lançados ao Exército Industrial de Reserva buscam sua subsistência por 

relações informais de trabalho, como única alternativa de sobrevivência. 

Outra característica constitutiva das relações de trabalho na 

atualidade é que muitos trabalhadores são forçados a substituir a relação de 

trabalho por uma relação comercial, onde o trabalhador passa a ser 

contratado como pessoa jurídica para com a finalidade de prestar serviços. 

Isso denota a flexibilização de sua relação com a empresa onde Tavares 

(2004, p. 39) explica “[...] só vale a lei do mercado e a relação de forças entre 

a empresa e a pessoa considerada independente, cuja prestação será 

comprada em virtude de um acordo comercial”. 

E mais preocupante ainda é a intensificação do processo de 

terceirização que está em voga no contexto brasileiro e que indicam duas 

abordagens, sendo: 

[...] uma que ressalta as relações interempresas, tendo em vista a 
busca de maior eficiência, qualidade e competitividade, e outra, cujas 
formas de flexibilidade estão dirigidas à redução de custos, tendo 
como consequência a precarização do trabalho e do emprego e, às 



 
vezes, até comprometendo a qualidade da produção (DRUCK apud 
TAVARES, 2004, p. 15). 
 

Na perspectiva da autora, a terceirização e a informalidade “[...] reduz 

não apenas o emprego no conjunto da economia, mas também leva à 

eliminação exatamente de postos de trabalho melhor remunerados (salários e 

benefícios) nas grandes empresas e a sua substituição por empregos menos 

importantes, ou de pior qualidade nas terceiras” (DRUCK apud TAVARES, 

2004, p. 15). 

Com essa redução dos postos de trabalho formal em grandes empresas, 

podemos inferir que haverá crescimento da informalidade para onde uma parte 

significativa de trabalhadores serão lançados. Sabe-se que como partícipe do 

mercado informal de trabalho, o sujeito deixa de contribuir com a Previdência 

Social, acarretando o seu desligamento do sistema de proteção social 

contributivo, caindo assim, à mercê da desproteção social. Dados recentes dão 

conta de dizer que “[...] num total de doze empresas pesquisadas, a 

terceirização implicou para os trabalhadores: a redução de salários em 92% 

dos casos; a perda de benefícios (58%); menor segurança (42%) e maiores 

jornadas (33%)” (DRUCK apud TAVARES, 2004,p. 15). Esse é o resultado de 

uma pesquisa dos Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Isso revela quão 

preocupante se mostra a generalização da informalidade nas relações de 

trabalho brasileiras e quão funcionais se apresentam essas relações ao capital. 

Cada vez mais a informalidade está sendo difundida com a pretensão de 

diminuir custos para o trabalho formal. Propaga-se a lógica da acumulação 

flexível e a forma como os trabalhadores estão sendo inseridos na produção. O 

que já foi característica de atraso, hoje se mostra legítimo e funcional aos 

interesses da acumulação capitalista. Aquela precária condição de trabalho 

desprovida de qualquer direito onde o trabalhador era propriedade dos grandes 

latifundiários, escravo do senhor da terra, condição essa combatida e vista 

como sinônimo de atraso, agora ressurge com uma nova roupagem, numa 

espécie de escravismo moderno, onde ocorre a supressão e a flexibilização 

compromete a proteção social até então assegurada ao trabalhador. 

Dessa forma, o capital movimenta o exército de trabalhadores informais 

através dos “fios invisíveis”. Tais trabalhadores estão distribuídos em diversos 



 

espaços urbanos e rurais. Esta forma de trabalho é uma maneira de explorar o 

trabalhador através de custos mais baixos, levando de certa forma a toda a 

família a participar do processo de trabalho. “A flexibilização muniu o capital de 

mecanismos que permitem maximizar a exploração e também extrair mais-

valia, mediante relações informais que se verificam na empresa, no trabalho 

autônomo, no trabalho domiciliar, nas cooperativas etc, com que se amplie o 

domínio do trabalho abstrato” (TAVARES, 2004, p.78). 

O contexto brasileiro atual intensifica a informalidade quando em 2017 

aprova a nova lei das terceirizações, Lei 13.429 (BRASIL, 2017a), que trata do 

trabalho temporário nas empresas. E ainda, aprova também a Lei 13.467 – 

Altera a Consolidação da Leis do Trabalho (CLT) (BRASIL, 2017b). Essas duas 

legislações contribuem e legitimam ainda mais a superexploração do trabalho 

da classe trabalhadora brasileira, jogando a mesma para o mundo da 

informalidade e com propensão crescente à desproteção social, uma vez que o 

principal mecanismo de proteção social no mundo do trabalho é a Previdência 

Social que depende de contribuição. 

A reforma trabalhista vem ocorrendo no Brasil desde a aprovação da 

CLT, porém, o ataque que hora se aprovou no Brasil é brutal, pois desmonta a 

principal legislação trabalhista, deixando os trabalhadores à mercê de 

negociações individuais com os patrões. Isso fragiliza qualquer possibilidade de 

luta da classe trabalhadora, pois reforça o caráter individual da luta por direitos, 

retirando especialmente, a convicção de que é na luta coletiva que o alcance 

dos direitos pode ser efetivo. 

 

3 Considerações finais 

Esse artigo buscou refletir acerca das novas determinações do mundo 

do trabalho e analisar as condições de trabalho reservada ao trabalhador 

informal e, ainda, entender os reflexos da precarização dessa relação de 

trabalho baseada na lógica da acumulação capitalista que reserva ao 

trabalhador variadas formas de exploração. 

O trabalho informal vem se mostrando como uma dura realidade para o 

trabalhador na atual conjuntura, especialmente no cenário nacional, após a 

forte crise experimentada pelo país entre os anos de 2015 e 2017, que destruiu 



 

milhares de postos de trabalho formal. Tal fenômeno é impulsionado pelo 

comando capitalista e moldado pelo modelo neoliberal, que oferece ao 

crescente Exército Industrial de Reserva a informalidade como única forma de 

obter renda e prover a sua subsistência. 

Conforme alerta Antunes (2018), a relação formal de trabalho tem se 

tornado cada vez mais a exceção e a regra para o novo proletariado de 

serviços tem sido a sujeição à informalidade e todas as formas de precarização 

que ela significa. Com isso, cresce o montante de pessoas que vivem de fazer 

“bicos”, que são atividades informais esporádicas, mas que nessa realidade 

constitui a principal forma de adquirir renda para o sustento das necessidades 

humanas básicas dos brasileiros. 

Ao mesmo tempo em que o governo participa do desmonte da 

Previdência Social ao destruir a proteção ao trabalho formal, também desmonta 

através do corte de gastos os dois outros pilares da proteção social, que é a 

saúde e a assistência social. Com isso, o que se vislumbra é um número 

significativo de pessoas que, por conta da não venda da força de trabalho, e 

por isso, da necessidade de proteção social por parte do Estado, serão jogadas 

ao mundo da pobreza e da miséria. Com isso aprofunda-se o abismo da 

desigualdade social no país, com importante participação de um governo 

direitista e conservador, aliado às principais bancadas que governa esse país, 

as bancadas dos três B: bala, bíblia e boi (KELLER, 2019). 

 

4 Referências 
 
ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão: o novo proletariado de serviços 
na era digital. São Paulo: Boitempo, 2018; 
 
BRASIL, República Federativa do. Lei 13.429 - Dispõe sobre o trabalho 
temporário nas empresas urbanas e dá outras providências. Brasília, DF, 
2017a; 
 
           _. Lei 13.467 – Altera a Consolidação da Leis do Trabalho (CLT). 
Brasília, DF, 2017b; 
 
KELLER, Suéllen Bezerra Alves. A ascensão do conservadorismo e o projeto 
neodesenvolvimentista: implicações ao Serviço Social. In.: Revista Ser Social - 
Trinta Anos De Constituição Federal (v. 21, n. 44, janeiro a junho de 2019). 
Brasília: DF, 2019; 



 

 
SILVA, Ivone Maria Ferreira da. Questão Social e serviço social no Brasil: 
fundamentos sócio-históricos. 2. ed. Campinas: Papel Social, 2014; 
 
STANDING, G. O precariado. In: . O precariado: a nova classe perigosa. 3. ed. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2014. P. 15-49; 
 
TAVARES, Maria Augusta. Os fios (in) visíveis da produção capitalista: 
informalidade e precarização do trabalho. São Paulo: Cortez, 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


