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Pois implica silenciar tantos horrores!” 
“Que tempos são estes, em que é necessário defender o óbvio”? 

Bertolt Brecht. 
 



RESUMO 
 

A presente dissertação de mestrado resulta da investigação teórico-prática a respeito das 
atuais transformações capitalistas no Brasil, suas expressões nas áreas urbanas e seus 
impactos para a classe trabalhadora, tendo como foco a análise crítica sobre as condições de 
vida e trabalho dos feirantes e clientes da Feira da Madrugada do bairro do Brás, localizada no 
pátio Pari na cidade de São Paulo. Nesta perspectiva, sob o âmbito teórico-metodológico, este 
trabalho tem como foco de análise as mudanças no universo do trabalho forjadas pela 
reestruturação produtiva no Brasil. Busca-se apreender as tendências desse modelo de 
sociabilidade, à luz da concepção do pensamento clássico e de autores contemporâneos, 
visando identificar as implicações das novas tendências da sociabilidade capitalista aos 
trabalhadores. Para isso, inicialmente busca-se desvendar o processo de metabolismo das 
relações do homem com a natureza, cujas bases teóricas mostram a maneira como a produção 
de excedente se torna o pontapé do modo de produção capitalista. A partir daí apresenta-se o 
lugar que o trabalho ocupa na lógica do capital, considerando a premissa da alienação nos 
termos de Marx para o sucesso do sistema capitalista. Avalia-se também as vias de 
desenvolvimento da formação sócio-histórica brasileira, sinalizando as particularidades da 
implementação e desenvolvimento do modo de produção capitalista no Brasil até a década de 
1950 com a industrialização. Posteriormente, considera-se o contexto das transformações 
globais promovidas pelo capitalismo, em especial a partir do final da década de 1980 no 
Brasil, com o advento da reestruturação produtiva, a financeirização do capital e a 
implementação do neoliberalismo. A partir desta compreensão averiguam-se aspectos dessa 
reestruturação do sistema capitalista de produção no Brasil e no mundo, na tentativa de 
apreender os motivos pelos quais o capitalismo se aperfeiçoa e adota novas roupagens em 
tempos de crise e de que maneira isso se reflete nas condições de vida e trabalho das classes 
subalternas, sobretudo nos sujeitos analisados. Finalmente apresentam-se os resultados 
obtidos mediante a pesquisa empírica realizada com os trabalhadores inseridos na Feira da 
Madrugada, sinalizando que a redução do trabalho nos mais diferentes setores da produção, 
além do aparente enfraquecimento das lutas políticas desses trabalhadores, frente às 
imposições dos órgãos públicos municipais na regulamentação das suas atividades no centro 
das grandes cidades, reforçam o ideário da individualização e a fragmentação das lutas sociais 
diante das imposições do projeto ideológico e político do capitalismo contemporâneo, em 
suas ofensivas sobre as condições econômicas e sociopolíticas que afetam os feirantes do 
espaço pesquisado.  
 
 
Palavras chave: Trabalho precarizado, Trabalho informal, Questão urbana, Feira da 
Madrugada e Capitalismo Contemporâneo.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

This master's thesis results from the theoretical and practical about research of current 
capitalist transformations in Brazil, its expressions in urban areas and their impacts on the 
working class, focusing on the critical analysis of the conditions of life and work of the 
stallholders and customers of the Feira da Madrugada, at the Brás neighborhood, located in 
Pari courtyard in the city of São Paulo. In this perspective, from a theoretical and 
methodological point of view, this thesis has as focus of analysis the changes in the universe 
of work forged by the productive restructuring in Brazil. It is sought to grasp the trends of this 
model of sociability in the light of conception of classical thought and contemporary authors, 
to identify the implications of the new trends of capitalist sociability to the workers. For this, 
it is initially tried to unravel the process of the metabolism of man's relationship with nature, 
whose theoretical bases show how the surplus of production becomes the kickoff of the 
capitalist mode of production. From then the place that work occupies in the logic of capital is 
shown, considering the premise of alienation in terms of Marx to the success of the capitalist 
system. The ways of the developing of the Brazilian socio-historical formation are also 
analyzed, signaling the particularities of the implementation and development of the capitalist 
mode of production in Brazil until the 1950s industrialization. Subsequently, the context of 
global changes promoted by capitalism is considered, especially from the final of 1980s in 
Brazil, with the advent of productive restructuring, the financialization of capital and the 
implementation of neoliberalism. From this understanding aspects of the restructuring of the 
capitalist system of production in Brazil and the world are investigated, in an attempt to grasp 
the reasons why capitalism is perfected and adopts new clothing in times of crisis and how 
this is reflected at the conditions life and work of the lower classes, especially at the analyzed 
subjects. Finally the results obtained by an empirical research with the workers of the Feira da 
Madrugada are presented, signaling that the reduction of working in many different sectors of 
production, and the apparent weakening of the political struggles of these workers, against the 
impositions of the municipal bodies in the regulation of their activities in the center of large 
cities, reinforce the ideal of individualisation and fragmentation of social struggles against the 
impositions of the ideological and political project of contemporary capitalism in its offensive 
over the economic and socio-political conditions affecting the workers of the researched 
space. 

 

Keywords: precarious work, casual work, Urban Issues, Feira da Madrugada and 
Contemporary Capitalism. 
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INTRODUÇÃO  

 

A proximidade e o interesse em contribuir com este debate teórico-prático decorre do 

ingresso na condição de bolsista de iniciação cientifica no projeto de pesquisa intitulado: 

“Trabalho, Produção e Reprodução Social: As novas determinações à Questão Social, às 

Políticas Sociais nos marcos da reestruturação produtiva”1. Através da participação 

sistemática nos estudos teóricos e realização da coleta e análise dos dados de 206 (duzentos e 

seis) entrevistas realizadas junto aos Comerciantes Varejistas Autônomos das cidades de São 

Gonçalo e Niterói – RJ, foi possível conhecer melhor a realidade concreta desses sujeitos, 

bem como, por meio de estudos teóricos embasados em autores clássicos e contemporâneos 

dedicados à discussão sobre as transformações societárias e suas expressões sobre o mundo do 

trabalho, com os quais busca-se manter o diálogo no decorrer desse trabalho.  

Portanto, analisa-se estes desdobramentos desde a implementação da reestruturação 

produtiva no Brasil observando-se de que forma o trabalho vem sofrendo as fortes investidas 

do capital na contemporaneidade. Neste estudo, serão apresentados alguns dados que apontam 

para essa realidade, como os altos índices de desemprego e os reflexos sobre as condições de 

vida e pobreza dos trabalhadores, a partir da década de 1990 e, consequentemente, as razões 

do aumento da informalidade do trabalho no mesmo período. Além disso, mediante a atual 

crise estrutural do sistema capitalista verifica-se que a classe trabalhadora permanece sofrendo 

os impactos da busca incessante de lucros que guia o sistema, para uma barbárie talvez nunca 

antes vista no período “democrático”. A partir daí o Estado atua com mais intensidade na 

defesa dos interesses dos grandes capitalistas, sob o discurso de um modelo de 

desenvolvimento voltado em parte, à garantia de criação de postos de trabalhos para os 

cidadãos. Contudo esse discurso se apresenta demasiadamente fraco quando avaliam-se os 

fatos mediante uma análise crítica da realidade, tal qual se apresenta a partir da pesquisa 

realizada na Feira da Madrugada do bairro do Brás na cidade de São Paulo2.  

A realidade em apreço instigou meu interesse em aprofundar o conhecimento sobre 

algumas questões importantes a respeito do “lugar do trabalho” e as tipologias surgidas no 

atual contexto das transformações do capitalismo, suas expressões no Brasil e no que afetam a 

classe trabalhadora, cujas atividades informais desenvolvidas encontram-se num crescimento 

                                                           
1 Sob a coordenação da professora doutora Maria das Graças Osório Pitombeira Lustosa e vinculado ao núcleo 
de Pesquisas e Estudos de Trabalho, Política e Movimentos Sociais da Escola de Serviço Social da Universidade 
Federal Fluminense. 
2 O mapa da feira encontra-se disponível no anexo I. 



2 
 

exponencial, especialmente no que se refere à compra e venda de mercadorias3 em feiras de 

produtos populares. Desse modo, considera-se que essa realidade acena para a emergência de 

estudos que contribuam para a compreensão desses fenômenos tendo em vista o aumento do 

desemprego resultante dos avanços da modernização das forças produtivas na sociedade 

capitalista. Com a possibilidade de conhecer o comércio informal da cidade de São Paulo, 

mais especificamente a “Feira da Madrugada”, localizada no bairro do Brás em São Paulo, 

optei por realizar o estudo do trabalho no referido espaço, onde pude observar condições 

favoráveis de realização da pesquisa pela diversidade de produtos e, sobretudo pelo perfil 

extremamente multifacetado dos sujeitos que ali se encontram e assumem aquele espaço 

como um local de trabalho.  

Nesse sentido, a referida feira foi escolhida para o campo empírico de realização do 

trabalho, pois, ao contrário das feiras de rua que pude visitar nas cidades anteriormente 

estudadas. Visto isso, destaca-se que desde a minha primeira visita àquele local – 

absolutamente de forma despretensiosa no que se refere à realização de uma pesquisa no 

local, porém, já alinhada com o debate crítico a respeito da concepção sobre o trabalho na 

sociedade capitalista, nos termos teórico-críticos cunhados por Karl Marx (1975) – foi 

possível elaborar reflexões sobre o fato de que a maior parte dos compradores que circulam 

naquela feira também ocupavam aquele espaço na condição de trabalhadores, isto é, estão 

realizando a compra de mercadorias para a revenda em outros locais, com a finalidade 

principal de buscar formas de garantia de suas condições de vida e reprodução social. Além 

disso, refletindo mais amplamente sobre aquela realidade e já debruçada em estudos críticos 

sobre as metamorfoses do mundo do trabalho (ANTUNES, 1997) desenvolvi a hipótese 

norteadora desse estudo: as novas tendências do atual estágio de desenvolvimento capitalista 

acirram ainda mais os desmontes das condições do trabalho nas tipologias que antes 

predominavam na sociedade, como o trabalho formal, situação que atinge diferentes setores 

da produção, resultando no agravamento das desigualdades sociais, alterando expressivamente 

as formas sociais do trabalho fatos que se expressam nos níveis de exploração, além de 

fragmentar as relações sociais e as formas de organização e lutas políticas dos trabalhadores 

no enfrentamento com o Estado e o capital diante das implicações dessas ofensivas em suas 

condições de vida, no atual contexto da sociedade contemporânea no Brasil. 

Portanto avalia-se que os trabalhadores daquela feira são provenientes dos mais 

diferentes ramos de trabalho do sistema produtivo, indústria, agricultura, setor bancário, 

                                                           
3 “A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz 
necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas (...)” (MARX, 1975, p.410).  
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comércio e de serviços, os quais se encontram em busca de trabalho como via histórica básica 

de garantia a sua reprodução. Contudo, sua expulsão dos setores que passaram a considerá-los 

excedentes ou mesmo descartáveis aos seus interesses emergia na realidade, assim 

compreendida por parte dos mesmos, a oportunidade de seu envolvimento nas atividades de 

compra e venda de mercadorias. Tudo indicava que a previsibilidade daquelas atividades 

seria, além de se tratar de mercadorias consideradas atraentes ao consumo lhes pareceram 

também serem viáveis financeiramente. Assim, pode-se reconhecer à priori que os custos 

comerciais exigidos não implicavam um alto investimento inicial, se considerarmos que o 

valor das mercadorias vendidas naquele espaço mostram-se muito inferiores aos produtos 

comerciais disponíveis em Shopping Centers e até mesmo nos comércios de rua. Sendo assim, 

a realização da pesquisa empírica que se segue viabilizou-se com a finalidade de apontar as 

alterações provocadas pelas novas formas de gestão de lucros pelos capitalistas com foco mais 

específico às implicações aos trabalhadores da feira da madrugada, visto considerar-se que a 

existência das mais diferentes formas de trabalho naquele espaço urbano mostraram-se 

relevantes à análise e contribuição ao debate no âmbito das Ciência Sociais numa perspectiva 

crítica.  

Sob o ângulo teórico-metodológico a opção por esse espaço a ser pesquisado foi 

oriunda do amadurecimento intelectual acerca da importância da perspectiva histórico-crítica 

sobre a realidade, cujo método de conhecimento elaborado por Karl Marx (2008) mostra-se 

como a única via capaz de desvendar a realidade em suas múltiplas determinações, com vistas 

à sua compreensão numa perspectiva de totalidade social, conforme detalhamos melhor a 

seguir4.  

Em relação à quantidade de sujeitos para a realização da pesquisa empírica5 foi 

considerada a amostra de 5% (cinco por cento) calculada considerando a quantidade total de 

feirantes licenciados pela prefeitura: aqueles que dispõem de Termo de Permissão de Uso 
                                                           
4 Para favorecer a explicação desse objeto de estudo, acrescentam-se alguns dados sobre o desenvolvimento e a 
representatividade de São Paulo na economia nacional e mundial. Portanto, destaca-se que no ano de 2012 o 
estado de São Paulo teve uma participação no PIB – conjunto dos bens e riquezas produzidos no país – 
equivalente a 11,4%%. Além disso, de acordo com a Agência Paulista de Promoção de Investimento e 
Competitividade (INVESTE Paulista): Com mais de 481 mil estabelecimentos, o setor comercial paulista 
emprega 2,9 milhões de pessoas, que recebem por volta de R$ 46 bilhões em salários, retiradas e outras 
remunerações. O comércio varejista é o maior empregador, com 72% das pessoas ocupadas (IBGE – 2011) . 
Além disso, a região metropolitana de São Paulo é uma das metrópoles mais populosas do mundo, conforme 
relatório publicado em 14/07/2014 pela Organização das Nações Unidas – ONU (AGENCIA PAULISTA DE 
PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E COMPETITIVIDADE. In: Comércio. Disponível em 
<http://www.investe.sp.gov.br/por-que-sao-paulo/economia-diversificada/comercio/> Acesso em:22/05/2015) . 
5 No preparo para a realização da pesquisa foram tomadas as seguintes providências institucionais: submissão do 
projeto à Plataforma Brasil – Ministério da Saúde, encaminhamento da documentação exigida às instancias 
acadêmicas da Universidade Federal Fluminense e recebimento de autorização parcial para o desenvolvimento 
da pesquisa.   
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(TPU) para utilização do local e desenvolvimento da atividade. Mediante as considerações 

metodológicas supracitadas. Considerou-se importante aplicar os formulários6 também junto 

aos clientes, no sentido de conferir se o comércio se constitui de fato, uma via de “saída” da 

crise e quais os fatores que estão articulados ao processo que, possivelmente, transforma 

aqueles clientes em vendedores, sejam eles licenciados ou não.  

No que diz respeito ao envio do projeto de pesquisa ao Conselho de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal Fluminense, destaca-se que esse projeto recebeu concessão 

parcial para realização da pesquisa empírica em 13/12/2015 justificando que não seria 

permitida a realização da pesquisa empírica com os sujeitos sem a aplicação do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) junto aos mesmos. Desse modo, em 06/01/2016 

submeteu-se recurso7 ao referido parecer consubstanciado, informando que essa prerrogativa 

havia sido duramente rechaçada pelos trabalhadores e não se apresentava viável para 

aplicação aos clientes tendo em vista que os mesmos não dispunham de tempo hábil. Tal 

situação exigiu que fosse realizada uma avaliação junto aos professores envolvidos na 

pesquisa aos quais concluíram que deferia-se levar em conta a exigência dos trabalhadores 

para consolidação da pesquisa. Em 04/03/2016 o CEP emitiu novo parecer8 onde deferiu a 

ausência do TCLE para os trabalhadores da feira, mas permaneceu exigindo essa prerrogativa 

para a realização da pesquisa junto aos clientes. 

A respeito dos instrumentos utilizados pela pesquisa, sobretudo os formulários, 

sinaliza-se que os mesmos foram constituídos de perguntas abertas e fechadas, tendo sido 

apresentados aos trabalhadores bem como explicitados os objetivos propostos.  Contudo, 

encontraram-se dificuldades em obter informações sobre a quantidade média de clientes que 

transitam pela feira diariamente – através dos cálculos oficias da Prefeitura de São Paulo, 

julgou-se pertinente duplicar a quantidade de formulários. Neste sentido foram aplicados 212 

(duzentos e doze) formulários, sendo 106 (cento e seis) aos feirantes e 106 (cento e seis) aos 

clientes. A pesquisa de campo foi realizada em6 (seis) dias, sendo eles: 17 (dezessete), 18 

(dezoito) e 19 (dezenove) de Junho e 9 (nove), 10 (dez) e 11 (onze) de Dezembro do ano de 

2015.  

Portanto, além dos instrumentos utilizados durante a pesquisa, tais como: formulários, 

fotografias, conversas e observações sobre a realidade pesquisada, utilizaram-se outros 

estudos teóricos como aporte para nossas reflexões. Cabe sinalizar também que nesse estudo 
                                                           
6 Os modelos de formulários aplicados junto aos sujeitos envolvidos na pesquisa se encontram nos anexos II e 
III. 
7 Disponível no anexo IV. 
8 Disponível no anexo V. 
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nenhum trabalhador foi identificado, bem como, no decorrer deste trabalho os mesmos serão 

sinalizados com uma letra aleatória. Para a aplicação dos formulários contou-se com a ajuda 

de uma equipe composta por uma estudante de graduação da Universidade Federal 

Fluminense e uma Assistente Social graduada na mesma Universidade. 

É necessário esclarecer que, em virtude das particularidades do bairro e das formas de 

trabalho ali existentes, sobretudo, considerando a necessidade da coleta de dados empíricos 

decidiu-se realizar o preenchimento dos formulários para os fins da pesquisa dentro do espaço 

do pátio denominado Pari9. Incialmente, pela necessidade de delimitar a porcentagem de 

trabalhadores e clientes a serem abordados, mas também por uma questão de segurança, pois, 

a pesquisa contou apenas com duas pesquisadoras em cada visita a feira, além disso, o fato de 

termos sido incessantemente alertadas por taxistas e moradores da cidade a respeito da 

violência existente, diante dos recorrentes crimes ocorridos no bairro.  

Nos desdobramentos teórico-metodológicos deste estudo me apropriei da vertente 

teórica do materialismo histórico-crítico ou histórico-dialético, cujo método de análise 

adotado tem como orientação no desenvolvimento da pesquisa os estudos de Karl Marx 

(2008). Desse ponto de vista o referido método se distingue da concepção da realidade 

apoiada no “idealismo” por partir da base material da sociedade para compreender a realidade 

objetiva, ao invés do campo das ideias. É considerado histórico dialético já que busca 

compreender as múltiplas determinações históricas dos fenômenos e as construções sociais ao 

longo do tempo, ou melhor, o movimento dinâmico da história. Na compreensão deste 

pensador o homem não existe sozinho: para existir precisa manter relações sociais – a 

princípio, através da família, escola, igreja – e com o decorrer do tempo o homem se insere 

nas relações sociais de produção10, que no capitalismo são baseadas na relação de 

dependência entre burguesia e proletariado. 

Nesse sentido, o interesse pelo objeto apresentado advém da perspectiva desta “contra 

ideologia”, tendo em vista que há uma forte ofensiva do modo de produção capitalista à 

consciência de classe dos trabalhadores, sobretudo os do setor informal, que se encontram em 

condições de trabalho precarizadas. Desse modo, também devemos pontuar que a temática e o 

espaço a ser pesquisado partiram de uma experiência material da realidade concreta através de 

uma visita à Feira da Madrugada em São Paulo e, portanto, a curiosidade de investigar essa 

                                                           
9 Conforme busca-se desvendar no decorrer desse estudo, a feira da madrugada não se restringe apenas ao 
espaço do Pátio Pari, intitula-se feira da madrugada o circuito de vendas que ocorrem na madrugada em todo o 
bairro do Brás. 
10 As relações sociais de produção existem em todos os tempos históricos, o que as determina é o grau de 
desenvolvimento das forças produtivas.  
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realidade não se inicia no campo das ideias, mas, busca adentrar nos condicionamentos 

históricos da realidade, para além da imediaticidade desta, submetendo-a “(...) a um 

tratamento histórico-dialético” (LUCKÁCS, 1981, p.67). 

Assim, em consonância com a concepção do método desenvolvido por Karl Marx 

(2008) compreendemos que a classe que domina economicamente também domina: 

politicamente – na medida em que elege mais candidatos ao poder, juridicamente – tendo em 

vista que para chegar a essa esfera os indivíduos necessitam, sobretudo de investimentos 

(recursos) em ensino e a consciência social – já que detém os meios de comunicação (leia-se 

propagação de ideias em massa).  

Sobre a apresentação do método desenvolvido por ele, Marx (2008) afirma: 

 
O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de guia para os meus 
estudos, pode ser formulado resumidamente assim: na produção social da própria 
existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua 
vontade; essas relações de produção correspondem a um grau determinado de 
desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de 
produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva 
uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais determinadas 
de consciência. (MARX, 2008, p. 47). 

 
 

Podemos constatar que a produção do conhecimento é inseparável da existência 

humana. Porém seus métodos para compreender a realidade são mutáveis por questões que 

perpassam desde as limitações dos próprios sujeitos até aquelas referentes às conjunturas 

histórica, econômica e social vividas. 

Sabemos que no modo de produção feudal as pressões extra econômicas, oriundas da 

extração de um excedente pelas classes dominantes, e a coerção sobre as forças cientificas 

davam um peso decisivo para a manutenção da ordem estabelecida. Desse modo, na 

impossibilidade de justificações econômicas, sociais e políticas a ideologia desse período se 

desenvolve a partir da metafísica, na esfera do sobrenatural.  Nesse período as primeiras 

representações das ciências naturais são fortemente reprimidas, tendo em vista o receio das 

classes dominantes, sobretudo o clero, de abalar sua cosmogonia (teorias sobre a formação do 

universo). Para ilustrar essa questão temos o exemplo de represálias a importantes pensadores 

da época, tais como a condenação à fogueira para Bruno e a prisão de Galileu. (IANNI, 2011). 

Na medida em que se desenvolve o capitalismo, as ciências naturais conseguem se 

apartar das teorias metafísicas principalmente pela nova relação de extração de excedente, 

paralelamente a isso também podemos considerar a necessidade da emergência de produção 
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de conhecimentos científicos e técnicos para o capital em geral e, sobretudo para as indústrias 

em particular.  

Para o autor Löwy (2013) tanto a seleção de um objeto de pesquisa quanto a aplicação 

da técnica dependem de interesses e do financiamento grupos sociais que possuem 

determinada concepção de classe e visão de mundo. E esse fato não vale somente pra as 

ciências naturais como também e principalmente para as ciências humanas e todo o conjunto 

do sistema de produção de conhecimentos científicos na sociedade moderna capitalista. Ianni 

(2011) corrobora esse pensamento na medida em que compreende que no século XX, tendo 

início com as revoluções burguesas as ciências sociais são atravessadas por uma espécie de 

tentação metodológica, desse modo, as controvérsias epistemológicas e ontológicas tendem a 

predominar sobre a produção cientifica original. Nesse momento, o caráter acumulativo do 

conhecimento científico parece vir abaixo, já que a partir de então a ciência é representada 

como uma sucessão descontinua de revoluções que inauguram paradigmas, uns alheios aos 

outros. 

Assim sendo, é notório que os debates mais recentes mostram a crítica e a rejeição 

pura e simples das explicações abrangentes, de teorias globalizantes que se conformam em 

analises a-históricas, propondo novas linguagens, teorias e paradigmas tão inovadores que 

rechaçam tudo que havia sido feito anteriormente. Visto isso, é necessário sinalizar que 

buscaremos realizar uma práxis fragmentada “baseada na divisão do trabalho, na divisão da 

sociedade em classes e na hierarquia de posições sociais que sobre ela se erguem.” (KOSÍK, 

1976, p.10), indo além da prática utilitária imediata, que corresponde à compreensão do senso 

comum, desprovia de uma visão ampla da realidade em sua essência dotada de contradições e 

movimentos. A partir da visão crítica da dissipação de ideologias redigida por Marx (2008) e 

em consonância com os estudos de Kosík (1976), compreendemos que nessa sociabilidade os 

fenômenos são apresentados naturalmente aos indivíduos, sem nenhum desvelamento de sua 

essência. Para Kosík (1976), essa é a realidade do mundo da pseudoconcreticidade. Nessa 

perspectiva, não há diferença entre o fenômeno e a essência, assim, a realidade que é 

compreendida pela unidade dos dois se encontra vazia de conteúdo. 

Netto apud Marx afirma que “a teoria é para Marx a reprodução ideal do movimento 

real do objeto pelo sujeito que pesquisa, pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a 

estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa” (NETTO, 2011, p.20-21). A partir daí, 

sinaliza-se a importância de adentrar nessa análise em busca de uma melhor compreensão 

para as questões vinculadas ao mundo do trabalho, especialmente as tendências da 

precarização e terceirização que se instauram atualmente nas sociedades capitalistas, com 
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ferocidade nas economias periféricas do sistema capitalista, tal como o Brasil. Sendo assim, 

essas bases teóricas tornam-se fundamentais para o entendimento dos processos de 

reprodução dos interesses do sistema em meio ao conjunto das transformações capitalistas, 

principalmente pelas implicações que abrangem o mundo da produção e do trabalho frente às 

mudanças substantivas nas condições e nas formas sociais do trabalho desenvolvido pelos 

segmentos inseridos nestas esferas.  

Portanto, sinaliza-se a relevância acadêmica e social da presentedissertação, na medida 

em que além de buscar compreender os rebatimentos das transformações do atual padrão de 

desenvolvimento do capitalismo em relação à vida e às condições de trabalho dos sujeitos 

pesquisados, também temos como objetivo socializar o trabalho concluído com instituições 

públicas e ou privadas que desenvolvam ações nesse campo temático, bem como, as 

instituições de organização e representação social e política dos trabalhadores, tais como, as 

associações e sindicatos, com vistas a contribuir para uma compreensão crítica sobre a 

realidade em que se encontram essas organizações, no que se refere às suas relações sócio-

políticas e organizativas, junto a essas instituições, no sentido de acrescentar e fomentar seus 

vínculos organizativos no enfrentamento e na busca de melhores condições de vida e trabalho. 

Feitas estas considerações, cabe ressaltar que esta dissertação de mestrado apresenta-se 

dividida essencialmente em três capítulos. No primeiro capítulo desenvolve-se uma discussão 

sobre os fundamentos históricos e teórico-metodológicos do modo de produção capitalista no 

que se refere a concepção histórica e teórica sobre o trabalho nos termos de Marx (1971, 

1975). Além disso, averígua-se as atuais tendências do modelo de desenvolvimento capitalista 

no Brasil, identificando-se de que forma a via sócio-histórica de consolidação do capitalismo 

no Brasil opera numa perspectiva de combate aos interesses da classe trabalhadora. 

No segundo capítulo,averíguam-se as repercussões desse padrão de modernização no 

contexto de crise estrutural do capital e conjunturas econômicas, tendo como principal 

fenômeno a crise do petróleo, bases de compreensão das novas determinações geradas ao 

trabalho e as condições da emergência do aumento do volume de trabalhadores informais e os 

níveis de precarização. Nessa dimensão desdobram-se as medidas tomadas pelo Estado na 

mediação dessas relações que demonstra de forma mais expressiva a defesa dos interesses da 

classe dominante, sobretudo no que se refere a implementação de programas voltados a 

mascarar o peso ideológico que tem certas políticas públicas, tais como as de 

empregabilidade, e não apenas estas, mas, fica clara a necessidade que tem a ordem capitalista 

na busca do consenso e suposta harmonia à realização de seus interesses, cuja funcionalidade 
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contribui à legitimação dessa ordem e o cumprimento do papel do Estado na contra- ofensiva, 

que influencia a maturidade e os níveis de  consciência de classe dos trabalhadores. 

No terceiro capítulo e último capítulo, inicialmente desenvolvo reflexões sobre a 

realidade à luz de dados referentes ao esgotamento do setor produtivo e mais recentemente, do 

próprio setor de serviços, demonstrando que essa realidade mostra as tendências de aumento 

cada vez maior de trabalhadores em busca de sua inserção em trabalhos de distintas 

tipologias, como, autônomos, informais e em condições precarizadas, consideradas como 

alternativas à para manutenção de suas condições de reprodução material. Finalmente realizo 

a análise com apresentação dos dados coletados na pesquisa empírica os quais contribuem 

para uma concepção da realidade com vistas a permitir averiguarmos as condições de vida e 

trabalho dos trabalhadores inseridos e sujeitos sociais principais deste estudo.  

Esta pesquisa constitui uma introdução à análise sobre um tema da maior 

complexidade no mundo contemporâneo, descobrir o lugar do trabalho e dos trabalhadores 

diante das metamorfoses que este se inserena sociedade atual. Minha pretensão nem de longe 

foi esgotar o conhecimento sobre estas questões, algo impossível, mas apenas compartilhar 

desse debate através destas modestas reflexões, que espero contribuir para avanços científicos 

principalmente, na área de conhecimento do Serviço Social e áreas afins. 
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CAPÍTULO I –LÓGICA DO CAPITAL E AS PARTICULARIDADES DO PADRÃO 

DE DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO: Expressões ao mundo do trabalho. 

 

Transitando pelas ruas das grandes cidades do Brasil, podemos observar um número 

exponencial de trabalhadores informais e/ou que exercem o trabalho de vendas 

autonomamente em condições precárias de trabalho, os quais são conhecidos popularmente 

como Camelôs11. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do ano de 2013, 

desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontava que a 

formalização do trabalho no Brasil aumentou de 44,6% para 56,9% de 2002 a 2012 e que o 

número de empregos formais cresceu 65,7% no período pesquisado, assinalando um salto de 

28,6 milhões para 47,4 milhões de empregados formais no Brasil. Contudo, desde o período 

assinalado a realidade dessa parcela da população que tem como particularidade desempenhar 

seu trabalho nas ruas das cidades de maneira autônoma e sem vínculos empregatícios sempre 

me saltou aos olhos, seja pela precariedade do trabalho exercido, seja pela coerção que sofrem 

por parte do Estado por meio das guardas municipais.  

Contrariando as pesquisas anteriores, a Pesquisa Nacional de Amostras por domicílio 

2015 (PME), também realizada pelo IBGE, mostrou que o quadro de aumento de postos de 

empregos formais no Brasil começou a sofrer forte queda a partir de 2015, como podemos 

identificar na tabela abaixo:  
 

PME TAXA DE DESEMPREGO 

JAN 5,3% 

FEV 5,9% 

MAR 6,2% 

ABR 6,4% 

MAI 6,7% 

JUN 6,9% 

JUL 7,5% 

AGO 7,6% 

SET 7,6% 

OUT 7,9% 

NOV 7,5% 

DEZ 6,9% 

Fonte: Elaboração da autora, dados extraídos da Pesquisa Nacional de Amostras por domicílio de 2015. 

 

                                                           
11A palavra “camelô” tem origem francesa da expressão “camelot”, que significa vendedor de artigos de pouco 
valor. No Brasil esse segmento está alocado nos espaços públicos. No caso dos comerciantes dotados de licença 
da prefeitura, existem ruas específicas para a comercialização de seus produtos, já os que não possuem a licença 
são dispersos geralmente em locais de maior acessibilidade, com o objetivo de atrair mais fregueses, sendo 
severamente “atacados” por agentes das prefeituras que reprimem o comércio ilegal. 
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A partir de então, a conjuntura econômica e política vivenciada recentemente no 

Brasil, só vem acirrando ainda mais a queda do índice de emprego formal. Essa tendência 

pode ser averiguada na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) divulgada em 

Fevereiro de 2016, que indica que o total de trabalhadores “desocupados”12 já chega a 9,126 

milhões de brasileiros com mais de 14 anos. Sendo assim, em todas as regiões e cidades 

brasileiras a população de vendedores ambulantes vem aumentando visivelmente, 

principalmente nas grandes metrópoles. Essa realidade revela mais nitidamente os reflexos do 

desemprego estrutural, expresso no aumento deste tipo de trabalho, como um fenômeno que 

explicita as condições de precarização do trabalho nos termos formais, revestidos de garantias 

sociais como vimos ao longo da história na sociedade brasileira, cujas dimensões econômicas, 

sociais, políticas e culturais hoje assumidas tornam-se um relevante parâmetro para o 

conhecimento social.  

Considera-se que tal cenário resulta das transformações do capitalismo contemporâneo 

que provoca mudanças no sistema e na dinâmica das forças produtivas, tendo como uma de 

suas expressões um forte impacto na força de trabalho. Esse fato se manifesta no aumento da 

“população excedente” ou da “superpopulação relativa” – conforme será definido no decorrer 

deste trabalho. Sendo assim, é perceptível que os imperativos desse padrão “modernizador” 

da ordem vigente não são capazes de absorver a totalidade dos trabalhadores para realização 

de seus interesses. Ao se referir à população excedente Marx afirma que: 

 
(...) se uma população trabalhadora excedente é produto necessário da acumulação ou do 
desenvolvimento da riqueza no sistema capitalista, ela se torna por sua vez a alavanca da 
acumulação capitalista, e mesmo condição de existência do modo de produção capitalista. 
Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de 
maneira tão absoluta como se fosse criado e mantido por ele. Ela proporciona o material 
humano a serviço das necessidades variáveis de expansão do capital e sempre pronto para 
ser explorado, independentemente dos limites do verdadeiro incremento da população 
(MARX, 1971, p.733). 

 

Portanto, essa é uma das razões essenciais de motivação para o estudo deste tema, 

tendo como objetivo desvelar a relação entre os fatores que influenciam o aumento dos 

trabalhadores informais e as condições de trabalho precarizado na sociedade atual. Para tanto, 

observa-se inicialmente o significado do fundamento “ontológico” do trabalho, a evolução das 
                                                           
12 Para o IBGE essa população se caracteriza como: “aquelas pessoas que não tinham trabalho, num 
determinado período de referência, mas estavam dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomaram alguma 
providência efetiva (consultando pessoas, jornais, etc.)”. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA. Notas metodológicas. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme/pmemet2.shtm> Acesso em 
14/04/2016. 
 



12 
 

bases materiais e históricas da práxis humana a qual tem na centralidade do trabalho a 

essência para a compreensão da realidade do ser social, numa perspectiva de classes sociais. 

Busca-se averiguar mais especificamente os fundamentos históricos e teórico-metodológicos 

da lógica do modo de produção capitalista, com foco na maneira pela qual se desenvolvem os 

processos de exploração e alienação do homem no âmbito do trabalho, em busca de uma 

melhor compreensão do objeto de estudo. Assim, identificam-se os fatores que influenciam a 

fragmentação dos interesses da classe trabalhadora, no caso da cidade, não apenas frente aos 

artifícios do capital, utilizados para o alcance dos seus interesses viabilizados pela ideologia 

dominante, mas, desvendam-se os novos imperativos do sistema econômico em suas relações 

com o trabalho.13 

Além disso, tenciona-se contribuir para os avanços do debate sobre o trabalho, 

tomando como base a lógica da “compra” e da “distribuição” das mercadorias como 

atividades que sobressaem de forma mais central e imediata na ação dos trabalhadores, 

sujeitos desta investigação. Nosso intuito é refletir sobre até que ponto os sujeitos submetidos 

a mudanças expressivas em suas formas de trabalhar são afetados pela reestruturação do 

capital no atual contexto de “acumulação flexível” do capital, verificando-se as condições 

precárias e os prováveis processos de exploração da força de trabalho, que se mostram de 

forma naturalizada na sociedade contemporânea. Para tanto, consideram-se a dinâmica das 

transformações do capitalismo e a lógica do sistema produtivo em suas interconexões nas 

esferas da produção, do consumo, distribuição e troca das mercadorias e suas influências 

sobre o trabalho. Com base nesta compreensão, parte-se do suposto de que a ampliação do 

“trabalho informal” é uma das modalidades predominantes nos diversos setores da produção e 

dos serviços na sociedade, cujas relações camuflam a ocorrência de processos de exploração 

do trabalho, um dos fundamentos à reprodução dos interesses do capital. 

Portanto, a compreensão desses fundamentos teóricos nos leva à apreensão da lógica 

da acumulação capitalista e permite-nos apreender o papel que o trabalho ocupa nessas 

relações, no local da pesquisa e no atual contexto brasileiro. Nesse sentido, estudos mostram 

que as décadas de 1930 e 1950 foram conjunturas relevantes no que diz respeito à análise 

sobre as transformações econômicas e sociais, diante das implicações causadas no trabalho, 

aqui identificadas como constitutivas da realidade brasileira por meio das formas de 

                                                           
13 Em sua forma mais simples o processo de trabalho é aquele em que o trabalho é materializado ou objetificado 
em valores de uso. O trabalho é nesse caso uma interação da pessoa que trabalha com o mundo natural, de tal 
modo que os elementos desse último são conscientemente modificados e com um propósito. (BOTTOMORE, 
2001, p.299). 
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exploração e precarização do trabalho, tendo em vista sua inserção e lugar tanto no contexto 

anterior como na atual dinâmica capitalista na realidade brasileira e de modo mais específico 

na cidade de São Paulo. Essa concepção nos permite compreender a realidade sob uma 

perspectiva da totalidade social: “A posição da totalidade, que compreende a realidade nas 

suas íntimas leis e revela sob a superfície e a casualidade dos fenômenos as conexões internas, 

necessárias, coloca-se em antítese à posição do empirismo” (KOSIK, 2011, p. 41). 

Sendo assim, retomando o objeto de estudo e observando a realidade das principais 

cidades do Brasil através de dados empíricos e, sobretudo pela mídia crítica, é possível 

constatarmos níveis muito mais elevados de agravamento da precarização do trabalho14. Já 

nos governos do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva – Lula (2003-2010) – sobretudo a 

partir de 2008, podemos perceber indícios de um período de crise, principalmente devido aos 

escândalos que vincularam representantes do governo a esquemas de corrupção, que 

impactaram na entrada de capital especulativo no país. Recentemente, com a crise instalada 

no governo da presidenta Dilma Roussef e seu afastamento da presidência da República, as 

expressões desta questão parecem muito mais nítidas, principalmente pelos reflexos causados 

no mundo do trabalho15. O espelho dessa realidade vem sendo divulgado em pesquisas 

voltadas para as mudanças no mundo do trabalho, o desemprego, etc. Segundo os dados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo IBGE, a taxa de 

desemprego no Brasil ficou em 6,8% no trimestre encerrado em janeiro de 2015. O índice 

ficou acima do registrado no mesmo período de 2014, quando chegou a 6,4%, e superior 

diante do trimestre encerrado em outubro, de 6,6%.16 

Observando esse panorama do mundo do trabalho o propósito da pesquisa é explicar 

criticamente essa nova ofensiva do capital no atual estágio de reprodução face à crise 

estrutural do sistema e as particularidades que assume nas sociedades situadas na periferia do 

capital como o Brasil e a cidade de São Paulo. O foco analítico principal diz respeito aos 

rebatimentos dessa reestruturação nas condições de vida e trabalho dos segmentos envolvidos 

                                                           
14 No decorrer deste trabalho busco aprofundar a relação da precarização do trabalho com os imperativos do 
modo de produção capitalista e, portanto, com a as crises estruturais do capital. 
15 No que se refere as alusões aos governos Lula e Dilma busco ilustrar as bases empíricas das quais me refiro, 
tendo em vista que corroboro com o pensamento Norberto Bobbio, quando o mesmo esclarece que: “Na teoria 
geral do Estado distinguem-se, embora nem sempre com uma clara linha demarcatória, as formas de governo dos 
tipos de Estado. Na tipologia das formas de governo, leva-se mais em conta a estrutura de poder e as relações 
entre os vários órgãos dos quais a constituição solicita o exercício do poder; na tipologia dos tipos de Estado, 
mais as relações de classe, a relação entre o sistema de poder e a sociedade subjacente, as ideologias e os fins, as 
características históricas e sociológicas”. (BOBBIO, 1987, p.104). 
16CURY, Anay e CARDOSO, Cristiane. Taxa de desemprego fica em 6,8% no trimestre encerrado em janeiro. 
G1, 12 de maio de 2015.Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/03/taxa-de-desemprego-
fica-em-68-no-trimestre-encerrado-em-janeiro.html> Acesso em: 07/04/2015. 
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no trabalho informal, avaliando-se qual a influência possível desses imperativos em relação 

aos níveis de consciência de classe desses sujeitos em suas relações de trabalho na sociedade.  

Considerando as tendências atuais relativas à crise do capitalismo 

globalizado,partimos do suposto que a população “desocupada”17 – para usar os termos do 

IBGE – tende a formar um contingente de trabalhadores precarizados. Neste caso ressalta-se 

que, a concepção de “população desocupada” segundo o IBGE compreende: “aquelas pessoas 

que não tinham trabalho, num determinado período de referência, mas estavam dispostas a 

trabalhar, e que, para isso, tomaram alguma providência efetiva (consultando pessoas, jornais, 

etc.)”18.  

Nosso ponto de partida é que as novas tendências do atual estágio de desenvolvimento 

capitalista deixam obscurecidas as contradições do sistema, onde a redução da força de 

trabalho decorrente da implementação de tecnologia nos setores produtivos e de serviços 

contribui para o acirramento das desigualdades sociais e de pobreza, alterando 

expressivamente as formas sociais do trabalho, que se expressam no aumento do trabalho 

informal, nas condições precárias de trabalho e nos níveis de exploração deste. Fragmentam 

as relações sociais agravando as condições de vida de parte expressiva de trabalhadores na 

sociedade brasileira. Assim, à luz do pensamento de Marx (1971) entende-se que o trabalho, 

embora precarizado constitui-se como uma condição eterna e única pela qual os homens 

encontram as vias para sua reprodução, com vistas a suprir suas necessidades básicas, como 

veremos no decorrer deste estudo. 

Sobre essa realidade, corrobora-se com a concepção de Ricardo Antunes e Giovanni 

Alves (2004), quando afirmam que: 

  
A classe trabalhadora, hoje, também incorpora o proletariado rural, que vende a sua força 
de trabalho para o capital, de que são exemplos os assalariados das regiões agroindustriais, 
e incorpora também o proletariado precarizado, o proletariado moderno, fabril e de 
serviços, part-time, que se caracteriza pelo vínculo de trabalho temporário, pelo trabalho 
precarizado, em expansão na totalidade do mundo produtivo. Inclui, ainda, em nosso 
entendimento, a totalidade dos trabalhadores desempregados (ANTUNES e ALVES, 2004, 
p.342) 
 

Isso nos permite averiguar o real significado da diminuição dos postos de trabalho nas 

grandes cidades, visto a relação que existe entre esse fenômeno e a atual crise estrutural do 

capital. Considera-se esta uma via de análise relevante quanto às tendências dessas mudanças 
                                                           
17 No decorrer desse trabalho se discutirá mais a respeito da metodologia utilizada pelo IBGE, suas reais 
intenções e suas implicações para a classe trabalhadora. 
18INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa mensal de Emprego. Disponível 
em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme/pmemet2.shtm>. Acesso 
em: 07/04/2015. 
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no mundo do trabalho, cujas metamorfoses redefinem o lugar do trabalho nesse estágio de 

reestruturação do capitalismo contemporâneo.  

Atualmente vivencia-se não apenas no Brasil, mas em outros países, sobretudo os da 

América Latina, a emergência do desmonte das formas clássicas de organização do trabalho – 

devidamente regulamentadas – e em seu lugar percebe-se o surgimento de diferentes formas 

sociais, majoritariamente mais pontuais e desarticuladas com a perspectiva de classe. No que 

se refere às novas formas sociais do trabalho, predomina-se a categoria de trabalho informal 

e/ou trabalho em condições precárias de reprodução, frutos do movimento das contradições 

geradas pela reestruturação capitalista vigente. Esses processos contribuem para a realização 

dos interesses do capital sobre o trabalho, de forma similar ao que ocorre com os 

trabalhadores inseridos na venda e comercialização dos produtos na feira da madrugada do 

Brás em São Paulo, cujas relações em sua essência são obscurecidas. 

Compreendo que o alcance de meus objetivos exige ultrapassar a forma aparente com 

que se mostra essa realidade, ou melhor, é necessário descobrir a essência dessas relações 

sociais e de produção.19 O aprofundamento dessa investigação exige que se leve em conta que 

a realidade vista em sua forma imediata é resultado dos reflexos da crise do modo de 

produção capitalista, cujo esgotamento de suas condições anteriores de reprodução de seus 

interesses tem rebatimentos no mundo do trabalho. Essas implicações no trabalho demandam 

novos investimentos de pesquisas sobre essa nova divisão internacional do trabalho e exige a 

apreensão de que o sistema se interliga dialeticamente, numa lógica atravessada por 

contradições no âmbito da relação capital-trabalho para além das relações formais instituídas, 

as quais, ao mesmo tempo em que atraem, também podem repelir os trabalhadores. 

Portanto, produz-se um breve resgate sobre alguns dos fundamentos teóricos sobre as 

origens ontológicas do trabalho e os processos históricos, em busca de uma melhor 

compreensão sobre essas reestruturações no que tange às condições através das quais o 

trabalho se metamorfoseou em novas formas sociais no capitalismo contemporâneo.  

1.1 Trabalho, determinações ontológicas e teleológicas 

                                                           
19De acordo com os escritos de Marx: “As categorias econômicas são expressões teóricas, abstrações das 
relações sociais de produção. […] As relações sociais estão intimamente ligadas às forças produtivas. 
Adquirindo novas forças produtivas, os homens transformam o seu modo de produção e, ao transformá-lo, 
alterando a maneira de ganhar a sua vida, eles transformam todas as suas relações sociais. O moinho movido 
pelo braço humano nos dá a sociedade com o suserano; o moinho a vapor dá-nos a sociedade com o capitalista 
industrial. Os mesmos homens que estabelecem as relações sociais de acordo com a sua produtividade material 
produzem, também, os princípios, as ideias, as categorias de acordo com suas relações. Assim, essas ideias, essas 
categorias são tão pouco eternas quanto as relações que exprimem. Elas são produtos históricos e 
transitórios”(MARX, 2009, p. 125-126). 
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Esta análise se inicia pela compreensão a respeito da racionalidade das relações quanto 

ao domínio do homem sobre a natureza, à luz da Teoria Social Crítica de Marx (1975). Se 

mergulharmos numa perspectiva sobre a história e o progresso dessas relações, identifica-se 

que, “a espécie humana diferentemente de uma manada de macacos possui um poder 

teleológico das atividades que realiza” (ENGELS, 2004, p.14), isto é, antes de realizar seu 

trabalho o homem enquanto ser social pressupõe o resultado dele e, além disso, desenvolve os 

instrumentos cujas finalidades foram pensadas para a elaboração do mesmo. Esse poder de 

escolher e avaliar as alternativas possíveis para atender as suas necessidades caracteriza-o 

como “um ser social”. Qualquer animal irracional também pode transformar a realidade pelo 

simples fato de sua presença e relações com a natureza, mas essa transformação, como bem 

analisou Marx, se dá de maneira involuntária e desse modo: 

 
(...) o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua 
construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho aparece um 
resultado que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador (MARX, 1975, p. 
202, grifo meu). 

 
 

Esse fato diferencia o homem dos demais animais, pois, como dito, as ações humanas 

são realizadas de maneira intencional e planejadas, com intuito de modificar a natureza pra 

lhe servir, para Engels: 

 
Os animais destroçam a vegetação do lugar sem se dar conta do que fazem. Os homens, em 
troca, quando destroem a vegetação o fazem com o fim de utilizar a superfície que fica livre 
para semear trigo, plantar árvores ou cultivar a videira, conscientes de que a colheita que 
irão obter superará várias vezes o semeado por eles (ENGELS, 2004, p. 22). 

 
A história humana se dá por meio da reprodução biológica dos indivíduos, que 

mantém sempre a base natural da sociedade, e da transformação da natureza, caracterizada 

pelo trabalho. Isso significa que em parte que, “o trabalho criou o próprio homem” (ENGELS, 

2004).  

Como afirmou Luckács, amparado no pensamento de Karl Marx, como fonte original 

desses fundamentos: 
 
(...) o trabalho é a categoria central na qual todas as outras determinações já se apresentam 
in nuce: o trabalho, portanto, enquanto formador de valores de uso, enquanto trabalho útil, é 
uma condição de existência do homem independente de todas as formas de sociedade: é 
uma necessidade natural eterna, que tem a função de mediatizar o intercâmbio orgânico 
entre o homem e a natureza, ou seja, a vida dos homens (LUCKÁCS, 1979, p. 16). 
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Isso nos permite reconhecer a capacidade que tem o trabalho de desenvolver os seres 

humanos sob dois ângulos: “a atuação do homem sobre os meios de trabalho que utiliza para 

efetivar suas necessidades e em paralelo sua capacidade, além de promover esta 

transformação, também evoluir e se transformar através deste trabalho” (LUCKÁCS, 1979, p. 

16). Aqui devemos desde já atribuir a importância da dimensão histórica à realização desses 

objetivos, cujos avanços colocam desafios diante do caráter evolutivo que assumem as 

relações entre o homem e a natureza ou a matéria-prima com a qual trabalha. 

 Assim, a construção de instrumentos para efetivar as ações humanas, previamente 

planejadas, oriundas de uma necessidade posta, não implica no desaparecimento da natureza e 

sim em uma forma de organização e transformação dela, funcional ao homem, e que origina 

sempre uma nova situação e um novo momento histórico. Cabe ressaltar que, ao criar um 

instrumento e uma nova situação, o homem se modifica e se transforma tendo em vista que, 

nesse processo, há um aperfeiçoamento dos seus conhecimentos e habilidades que só pode ser 

adquirido através da prática criativa e sensível. Sendo assim, o trabalho não se limita à 

necessidade imediata do indivíduo, dando origem a técnicas coletivas que se desdobram por 

toda história da humanidade. 

 
É deste modo que, nas tribos mais primitivas, os atos isolados de coleta de alimentos 
terminaram por dar origem às sofisticadas técnicas de caça e pesca coletivas, que envolvem 
uma organização e coordenação muito mais desenvolvida dos atos de cada indivíduo 
(LESSA, 1999, p. 24). 

 

Com efeito, pode-se tomar como ilustração dessas transformações a associação do 

trabalho coletivo, inicialmente, com o surgimento da agricultura, que possibilita a produção 

de excedentes, isto é, o indivíduo passa a produzir mais do que necessita para sobreviver. A 

partir daí, sucederam-se os processos de exploração do homem pelo homem em busca de 

procedimentos lucrativos20. À luz desse contexto histórico, a partir do qual com o próprio 

desenvolvimento das forças produtivas a sociedade alcança um patamar mais elevado de 

relações de exploração, cuja divisão do trabalho e da sociedade em classes sociais 

fundamentais, no que se refere às diferenças nas relações entre os homens, há uma separação 

entre: os que irão explorar a classe trabalhadora, detentores dos meios de produção, e os que 

                                                           
20 Tendo em vista que o objeto deste estudo considera-se importante compreender o modo de produção 
capitalista desde a sua gênese, contudo não se pode excluir os demais modos de produção que foram concebidos 
antes, depois e/ou em paralelo ao modo de produção capitalista, como:  asiático, escravista, feudal e etc. 
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só possuem a força de trabalho, num estágio social que se inicia com a relação senhores de 

escravos e escravos.  

Esses avanços das relações homem-natureza só se desdobraram em processos por 

meio do trabalho e principalmente com os avanços das forças produtivas. A partir daí a 

evolução da indústria de transformação alcançou níveis extremamente evoluídos nas relações 

sociais e de produção, que levaram a relações mais avançadas, condição em que o trabalho 

assalariado se constitui o nível mais elevado das relações capital-trabalho. Esse fato pode ser 

averiguado, sobretudo, com a emergência da Revolução Industrial nos séculos XVII e XVIII.  

No entanto, é preciso considerar o referido processo histórico com vistas a 

compreender a constituição das bases objetivas dessas relações, já que somente à luz desses 

avanços encontram-se as condições históricas e teóricas essenciais, capazes de contribuir para 

o entendimento dos fatores que influenciaram ou influenciam as condições e os fatores 

determinantes à consciência política dos sujeitos em suas relações de classes na sociedade, 

tendo em vista a aparente dificuldade do reconhecimento da capacidade humana enquanto 

produtora e criadora de coisas. Ou melhor, um suposto desconhecimento da existência, por 

parte dos trabalhadores, das suas capacidades de criar e transformar os meios naturais 

necessários para sua reprodução, enquanto expressão de suas potencialidades teleológicas.  

Como se pode perceber, o avanço das forças produtivas alcançado pela intervenção do 

trabalho e dos recursos da tecnologia promovem alterações nas relações entre o trabalho e a 

natureza numa dinâmica evolutiva capaz de superar as relações mais primitivas para níveis 

mais elevados da produção, cujos efeitos conduzem a novos modos de produção que 

possibilitaram o surgimento da indústria. É exatamente o avanço dessas relações em conjunto 

com o aparato ideológico do mercado com o auxílio do Estado que vão influenciar no 

processo de consciência humana. O trabalhador vende a sua força de trabalho e se separa da 

produção, 21 além de outros fatores que necessita para atender às suas necessidades, enquanto 

atividade de transformação da natureza.  

O desafio aqui se coloca no sentido de averiguarmos se essas realizações alcançadas 

pela sociedade resultam dos avanços tecnológicos das forças produtivas e das relações de 

produção, as quais só se desenvolvem promovendo mudanças no mundo do trabalho, 

atendendo o objetivo maior da tecnologia: aumentar a produtividade do trabalho, resultando 

na diminuição do lugar do trabalho, cujo reflexo mais importante é absorver um contingente 

cada vez menor de trabalhadores devido ao uso das tecnologias empregadas, o que tem como 

                                                           
21 Ao se separar do processo de produção e vender sua força de trabalho, o sujeito passa a gerar lucro para seu 
empregador a partir da produção de mais valia, o que será abordado ainda nessa seção. 
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resultado a diminuição do “trabalho vivo”.22 Logo, o aumento do trabalho precarizado e/ou 

informal surge como uma possibilidade encontrada por determinada parcela da classe 

trabalhadora destinada a manter, mesmo que minimamente, as condições materiais dos 

trabalhadores suprimidos do mercado de trabalho formal, considerando a diminuição do 

capital variável na composição orgânica do capital operada pelos capitalistas.  

A esse respeito,Tavares, autora que discute o trabalho informal, considera que essa 

modalidade: 

 
Trata da situação em que o sujeito é proprietário de meios de produção e de 
conhecimentos necessários à realização de uma determinada atividade, que ele pode 
realizar sozinho, ou com ajuda da família ou com a ajuda de outros trabalhadores. 
Mas o fato de ser proprietário dos meios de produção, o que lhe permite oferecer 
ocupações a outras pessoas, fazendo dele um empregador, não faz necessariamente 
daqueles meios capital, nem do sujeito capitalista (TAVARES, 2004, p.30). 

 

A concepção teórica supracitada nos orienta introdutoriamente ao caminho que 

seguiremos com o decorrer do trabalho, quando sinaliza-se que esse assunto será discutido nas 

próximas sessões, tendo em vista a emergência desse debate. Contudo, a partir daqui no 

instiga: até que ponto os sujeitos que desempenham trabalhos informais e em condição 

precarizada podem contribuir efetivamente para reprodução dos interesses da acumulação 

capitalista nesse estágio de reestruturação? 

 

1.1.1 Produção capitalista breves reflexões dos fundamentos do trabalho no 

capitalismo 

 

A compreensão das tendências de aumento da precarização e informalização do 

trabalho sugere, inicialmente, uma breve uma revisão sobre a gênese das formas de 

apropriação do trabalho alheio nos termos de Marx, os quais permitem apreender que: “Só 

depois que os homens ultrapassam sua primitiva condição animal, e socializam até certo 

ponto seu próprio trabalho, é que surgem condições em que o trabalho excedente de um se 

torna condição de existência do outro” (MARX, 1971, p.587). Essa diversificação das 

relações que, se estabelecidas entre o trabalhador e o proprietário dos meios de produção, 

constituem uma base teórica fundamental para que se entenda o surgimento do processo de 

exploração do trabalho.  

                                                           
22 Ressalta-se que essa é uma das contradições do sistema capitalista. Na medida em que se investe em capital 
constante, com vistas a aumentar a produção, elimina-se uma parcela da força de trabalho e, portanto, diminui-se 
a extração de mais valia. 
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Segundo Marx (1971), o referido processo ocorre pela extração da “mais valia” 

absoluta e a “mais valia relativa” – conceitos que serão abordados com mais profundidade a 

seguir.  Os avanços das forças produtivas e o aumento da produtividade, através desta última, 

vão resultar na dispensa ou redução do trabalho, tendo como expressão mais emblemática o 

aumento da “população excedente”.23 Tudo indica que esses segmentos excedentes ajudarão a 

engrossar as filas dos que buscam alternativas à ausência de trabalho formal, através do 

desenvolvimento de atividades que nem sempre estão vinculadas à produção, como é o caso 

dos comerciantes e revendedores de produtos da feira da madrugada da cidade de São Paulo. 

Estes aspectos serão abordados considerando-se a lógica de realização e obtenção de lucro do 

capitalista, nos termos de Marx (1971), para que se compreenda de que maneira a 

comercialização dos produtos, tal como ocorre atualmente em nossa sociedade, opera de 

modo a favorecer os grandes produtores e investidores.  

A origem do lucro dos capitalistas, donos dos meios de produção, se desenvolve e 

sofre mutações com o decorrer do tempo, mas tem como essência o trabalho e a extração de 

mais valia, tendo em vista que:  

 
Por não possuírem a propriedade dos meios de produção, que nessa sociedade são privados, 
os trabalhadores para sobreviverem têm de vender sua capacidade de trabalhar, ou seja, sua 
força de trabalho. A força de trabalho enquanto mercadoria possui também um valor de 
troca. E, como as demais mercadorias, esse valor é formado pelo quantum de trabalho 
socialmente necessário para sua produção, isto é, pelos meios de subsistência necessários 
para manter o trabalhador em condições de laborar (MARTINS, 2014, p.243). 

  
 

Observando-se essas relações sob um ângulo teórico, pode-se ampliar a concepção 

dessa lógica de relações capital-trabalho, o que permite afirmar, à luz do pensamento de 

Marx, que o trabalhador só é produtivo à medida que produz “mais valia”24 para seu 

empregador. Então, o trabalho produtivo não é uma relação entre o trabalhador e seu produto 

de trabalho, aquele que ele desenvolve, e sim: “(...) uma relação de produção especificamente 

social, de origem histórica, que faz do trabalhador o instrumento direto de criar mais valia.” 

(MARX, 1971, p.584).  

Assim, consegue-se vislumbrar a maneira pela qual os donos dos meios de produção 

conseguem extrair o lucro através da exploração da força de trabalho. Contudo com o decorrer 

                                                           
23 A população “excedente” Marx chama de “superpopulação relativa”. “Ela constitui um exército industrial de 
reserva disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta, como se ele o tivesse criado à própria custa” 
(MARX, 1975, p. 191). 
24 “A extração de mais valia é a forma específica que assume a exploração sob o capitalismo, a differentiaspecifia do modo 
de produção capitalista, em que o excedente toma a forma de lucro e a exploração resulta do fato da classe trabalhadora 
produzir um produto líquido que pode ser vendido por mais do que ela recebe como salário” (BOTTOMORE, 2001, p.227).  
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do tempo essa extração se sofistica: como já sinalizado, o sistema capitalista desenvolve dois 

tipos de extração da “mais valia”. A forma inicial ocorre através da extração da “mais valia 

absoluta”, e consiste na extensão do tempo de trabalho dos sujeitos, com o qual o capitalista 

se apropria do trabalho excedente. Posteriormente, há a emergência da extração de “mais valia 

relativa”, onde são inseridas máquinas que aumentam a produtividade do trabalho, de onde 

também se extrai a parcela de lucro do capitalista. A combinação entre a extração da mais 

valia absoluta e a relativa é utilizada a partir de então para gerar cada vez mais lucros. Nesse 

sentido: 

  
Toda mais valia, qualquer que seja a forma na qual se cristalize, a de lucro, juros, renda 
etc.. é, por sua substancia, materialização do trabalho não pago. O segredo da auto 
expansão ou valorização do capital se reduz ao seu poder de dispor de uma quantidade 
determinada de trabalho alheio não pago (MARX, 1971, p. 613). 
 

Sabe-se que o valor da força de trabalho é – ou deveria – ser determinado pelo valor 

dos meios de subsistência, tais como: alimentação, habitação, vestuário e etc. Contudo, a 

pesquisa Cesta Básica Nacional,25 do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos – DIEESE realiza o acompanhamento mensal da evolução do preço de treze 

mantimentos básicos à alimentação dos brasileiros, bem como as horas de trabalho 

necessárias ao indivíduo que vende sua força de trabalho em troca de um salário mínimo. 

Nesse sentido, em consonância com a lei nº 185 de 14 de Janeiro de 1936 – a respeito das 

comissões de salário mínimo no Brasil, os estudos atestam que apesar do salário mínimo 

vigente em janeiro de 2015 ser de R$ 788,00, deveria ser pago ao trabalhador um valor 

equivalente a R$3.118,6226 para suprir suas necessidades, mais de quatro vezes o valor pago. 

Tendo em vista atualmente que o valor do salário mínimo esteja fixado em R$880,00, a 

referida pesquisa estipula a necessidade de um salário mínimo no valor de R$ 3.795,24 para 

que o indivíduo consiga garantir suas necessidades básicas, conforme prevê a Constituição 

Federal que dispõe sobre os sociais dos trabalhadores, onde no artigo 7, inciso IV, preconiza: 

 
salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;(BRASIL, 
1988, Cap. II, Art. 7, Inciso IV). 

                                                           
25DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍTICAE ESTUDOS SOCIOECONOMICOS. Metodologia da Cesta 
Básica de Alimentos. [s.s]. Disponível em <http://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf> Acesso em 
22/06/2015. 
26  DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍTICAE ESTUDOS SOCIOECONOMICOS. Cesta 
Básica Nacional: Salário mínimo nominal e necessário [s.d]. Disponível em 
<http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html> Acesso em 22/02/2016. 
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 Além disso, ainda segundo a pesquisa, mesmo com a defasagem do valor fixado para 

o salário mínimo nacional, os rendimentos dos trabalhadores permanecem em declínio, tendo 

em vista que: 

 
“Em 2015, o rendimento médio real dos ocupados decresceu em todas as regiões 
pesquisadas pelo Sistema PED: em Porto Alegre (-8,1%, passando a equivaler R$ 1.923), 
São Paulo (-7,7%, R$ 1.972), Fortaleza (-6,2%, R$ 1.235) e Salvador (-2,8%, R$ 1.337).” 
(DIEESE, s.d., p.8).27 
 

Visto isso, é possível perceber que mesmo com a emergência de suprir as necessidades 

básicas dos trabalhadores, a fim de manter saciada e “apaziguada” as necessidades da força de 

trabalho, atualmente essa determinação não parece ser cumprida plenamente pela ordem 

vigente.28 Há de se mencionar outros dois fatores que também influenciam o valor da força de 

trabalho, são eles: “(...) os custos de sua formação, que variam com o modo de produção; 

outro, a diversidade natural, a diferença entre força de trabalho dos homens e das mulheres, 

dos menores e dos adultos” (MARX, 1971, p.595). Portanto, cabe aqui refletir que as 

determinações da realidade da sociedade capitalista, quando observadas à luz das bases 

teóricas estudadas por Karl Marx, se alteraram de modo a valorizar cada vez mais o capital – 

conforme será abordado nos próximos capítulos deste trabalho. Mas há de se destacar que 

essas relações permanecem cruéis com os trabalhadores, como se pode perceber 

cotidianamente ao observar a realidade social.  

Assim, sobre a precarização do trabalho, pode-se constatar que essas diferenças também se 

expressam nas relações de gênero, quando se observa, por exemplo, a diferença de valor do salário 

entre homens e mulheres. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – IBGE,29 

apresentada em 2014, mostrou o rendimento médio mensal entre homens e mulheres com carteira 

assinada em 2004 e 2013 e apontou que em 2004 os homens ganhavam, em média, R$ 1.705 e as 

mulheres R$ 1.233. A diferença salarial, portanto, era de 28%. Em 2013, eles passaram a ganhar 

R$ 2.146 e elas R$ 1.614. A diferença diminuiu para 25% mas ainda assim permanece 

extremamente significativa. Além disso, o estudo alertou que 3,2 milhões de crianças e 

                                                           
27 DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍTICA E ESTUDOS SOCIOECONOMICOS. Boletim 
Síntese Metropolitana: mercado de trabalho nas regiões metropolitanas em 2015. [s.d]. Disponível em 
<http://www.dieese.org.br/analiseped/2015/2015pedsintmet.pdf> Acesso em 22/02/2016. 
28 Aqui, cabe ressaltar que não se trata da “população excedente”, que na melhor das hipóteses encontra-se em 
empregos informais – quando estão desenvolvendo alguma atividade para suprir suas necessidades materiais – 
falamos aqui dos trabalhadores inseridos formalmente no mercado de trabalho e que, mesmo assim, não 
conseguem suprir suas necessidades básicas. 
29Salário das mulheres ainda é 30% menor que o dos homens. G1, 9 mar. 2015. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2015/03/salario-das-mulheres-ainda-e-30-menor-que-o-dos-
homens.html> Acesso em: 12/05/2015. 
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adolescentes na faixa etária de 5 a 13 anos estão trabalhando no Brasil, o que faz refletir que no 

modo de produção vigente não há especialmente uma moral que respeite as necessidades humanas 

e sim uma necessidade inerente de se desenvolver e acumular cada vez mais capitais mediante não 

só uma dinâmica de atração e repulsão dos trabalhadores, como também, a precarização e a 

submissão dos mesmos a suas diretrizes, que por sua vez sucumbem a essa lógica não apenas para 

viver, no sentido de manter suas condições materiais de reprodução, mas para sobreviver, tendo em 

vista o rebaixamento do valor de sua força de trabalho, tal como exemplificado pela referida 

pesquisa. 

Sendo assim, retornando algumas bases teóricas dos estudos de Marx (1975) sobre o 

preço relativo à força de trabalho, o mesmo é pago de acordo com: “1) a duração do tempo de 

trabalho ou a magnitude extensiva do trabalho; 2) a intensidade normal do trabalho ou sua 

magnitude intensiva (...); 3) finalmente a produtividade do trabalho. (...)” (MARX, 1971, 

p.596). Sobre as variações que implicam na duração do tempo de trabalho e sua relação com a 

produtividade da força de trabalho, temos que: mesmo que o trabalhador receba sempre o 

mesmo salário (isto é, preço pago à força de trabalho) pela atividade que desempenha 

diariamente, a produtividade do trabalho exercido, pode variar.  Nesse sentido, quanto maior o 

valor da mais valia apropriada pelo capitalista menor o valor pago pela força de trabalho, e 

vice-versa, sendo estes, portanto, valores inversamente proporcionais. Desse modo, há de se 

convir que na lógica do modo de produção capitalista o valor da força de trabalho fica à mercê 

dos níveis de extração de mais valia, aumenta e diminui de acordo com seus imperativos e 

com as relações sociais estabelecidas na luta de classes. 

Portanto, com embasamento na produção teórica de Karl Marx considera-se a 

organização social e política dos trabalhadores uma via capaz de alterar significativamente a 

realidade social. O mote utilizado por muitos movimentos sociais: “Só a luta muda a vida”, 

sempre foi uma transcrição dessa afirmativa. Mas sociedade burguesa tende a marginalizar a 

luta de classes, sobretudo no que se refere às reivindicações da classe trabalhadora, 

naturalizando a realidade imposta pelo capitalismo e imprimindo ao senso comum a ideia de 

que a realidade manterá esse padrão de sociabilidade ad aeternum. A história nos mostra o 

contrário. Não é exagero dizer quer todos os benefícios conquistados pela classe trabalhadora 

foram decorrentes de fortes embates e reivindicações, desde a luta pela redução da jornada de 

trabalho pós-Revolução Industrial até as mais contemporâneas, como a formalização do 

trabalho dos empregados domésticos no Brasil em 2015. 

Retornando às bases fundamentais para compreensão do valor da mercadoria na 

acumulação primitiva, tem-se que, a respeito do aumento da intensidade de trabalho, quanto 
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maior o dispêndio de trabalho aplicado naquela atividade menor o tempo necessário para 

fabricação do produto, tendo em vista a produtividade do trabalho. Nesse sentido, o valor do 

produto também pode diminuir à medida que o valor pago pela força de trabalho permanece 

inalterado, contudo o preço da força de trabalho até pode aumentar, mas sem nunca 

ultrapassar o valor (real) da força de trabalho (sem a extração de mais valia), pois se assim 

ocorresse, a produção perderia todo o sentido. 

Como já observado, a jornada de trabalho pode variar sendo reduzida ou prolongada, 

mas com a redução da jornada do trabalho o capitalista tende a perder em extração de mais 

valia. Neste caso, para evitar a redução da mais valia o que faz mais sentido para o dono dos 

meios de produção é diminuir o preço pago pela força de trabalho, ou seja, diminuir o salário, 

no sentido de manter a acumulação de capital. Já com o prolongamento e a permanência do 

preço pago pela força de trabalho, o capitalista aumenta sua extração de mais valia e 

consequentemente seu lucro. A respeito do início da implementação de máquinas na produção 

mundial e sua relação com o trabalho vivo, compreende-se que: 

 
A utilização cada vez maior da máquina, que poderia ter acarretado a diminuição das 
jornadas de trabalho ea elevação dos salários, como consequência do maior rendimento do 
trabalho produzido, teve, paradoxalmente, efeitos diametralmente opostos.  Num retrocesso 
que afrontava a dignidade humana, a duração normal do trabalho totalizava, comumente, 16 
horas diárias; o desemprego atingiu níveis alarmantes e o valor dos salários decresceu. 
Paracomplementar o orçamento da família, a mulher e a criança ingressaram no mercado de 
trabalho, acentuando o desequilíbrio entre a oferta e a procura de emprego. E, assim, 
ampliada a mão de obra disponível, baixaram ainda mais os salários. Nem a liberdade 
formal nem a máquina libertaram o homem (HUBERMAN, 1986, p.75). 

 
Como já mencionado anteriormente, o preço da força de trabalho também pode 

aumentar, sobretudo devido às reinvindicações dos trabalhadores. É exatamente no meio 

dessas relações e diante dos fatores que os influenciaram, não apenas os econômicos, mas os 

políticos, que o Estado em sua função de regulador da propriedade nesse modo de produção 

emergente, – salvaguardadas as particularidades históricas da realidade dos países – mantém 

os trabalhadores desprovidos de terra e de meios para sua reprodução social,30 portanto, 

certamente submissos em sua grande maioria aos imperativos do capital.  

Mediante essas análises pode-se afirmar que a liberdade como um princípio implícito 

nas relações sociais na sociedade capitalista torna-se fantasiosa na medida em que o processo 

de venda da força de trabalho aliena o homem, com respeito à natureza enquanto base de 

                                                           
30A exemplo do Brasil, o capitalismo se desenvolveu ainda que tenha deixado a terra concentrada, ou seja, nas 
mãos de poucos. Refiro-me à reprodução das condições materiais básicas, sociais, econômicas necessárias para 
garantir sua reprodução como ser social. 
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transformação da sua própria realidade. Então, partir daí, a força de trabalho é considerada 

pelo capital como uma mercadoria. Os detentores dos meios de produção a compram, através 

do salário, assim como compram as máquinas necessárias para produzirem o que desejam.  

Para compreender a influência da acumulação de capital para os trabalhadores, tanto 

para os que estão inseridos em trabalhos informais, como o que estão regularmente inseridos 

no mercado de trabalho formal, mesmo que de modo precarizado, recorre-se à “Lei geral de 

acumulação capitalista”, desenvolvida por Karl Marx (1971). De acordo com os estudos deste 

pensador, o capital em sua composição orgânica é dividido em “capital constante” e “capital 

variável”, representando o primeiro os meios de produção, máquinas e equipamentos, e o 

segundo o trabalho vivo, a força de trabalho em si. Sendo assim, o acréscimo de capital 

constante implica no decréscimo de força de trabalho, tendo em vista que quanto mais 

máquinas em uma produção menor será a necessidade de trabalhadores, já que a máquina 

desenvolve a mesma função que o homem em alguns aspectos. Contudo deve-se considerar 

também que uma parte da mais valia se transforma em capital adicional, aquele que é 

reinvestido, então alguns fatores como a expansão dos mercados, ou a necessidade do 

desenvolvimento de novas demandas sociais podem causar a disparidade entre a acumulação 

do capital e o crescimento da força de trabalho disponível para atuar em um determinado 

momento. 

Marx (1975) discorre sobre a reprodução ampliada do capital. Nessa perspectiva, à luz 

de seus estudos, apreendemos que, quanto mais capitalistas, ou mais poderosos sejam eles, 

maior é a demanda de força de trabalho. Assim em suas palavras: “acumular capital é portanto 

aumentar o proletariado” (MARX, 1975, p.714). Logo, à medida que o capital se reproduz 

através da acumulação do surgimento de novos mercados e que se aumenta o número de 

capitalistas, também se desenvolvemos meios de produção e amplia-se a exploração do 

trabalho. Em diálogo com autores liberais que discorrem sobre a questão, o próprio Karl Marx 

(1975) cita uma célebre passagem dos estudos de Bernard Mandeville sobre o sentido e a 

funcionalidade do trabalho dos pobres: 

 
“(...) é interesse de todas as nações ricas que a maior parte dos pobres nunca fique 
desocupada e que, ao mesmo tempo, gaste sempre tudo o que ganha... Os que ganham sua 
vida com o trabalho quotidiano só têm como estimulo, para prestar seus serviços, suas 
necessidades. Por isso é prudente mitigá-las, mas seria loucura curá-las. A única coisa que 
pode tornar ativo um trabalhador é um salário moderado. Um salário demasiadamente 
pequeno, segundo o temperamento do trabalhador, deprime-o ou desespera-o; um 
demasiadamente grande torna-o insolente e preguiçoso.” (MANDEVILLE apud MARX 
1770, p. 715). 
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Datado do século XVIII, por mais obsoleto que esse discurso pareça pode-se observar 

claramente que na contemporaneidade ele se mostra cada vez mais atual e coerente para 

alguns pensadores. Obviamente esse fato se dá devido ao aprimoramento e refinamento das 

formas de acumulação de capital dentro do modo de produção capitalista, e, 

consequentemente, do seu não descolado discurso, que se caracteriza como alienador na 

medida em que omite o caráter específico da lógica do capital, segundo o qual a produção de 

mais valia se apresenta como uma forma de explorar a força de trabalho. Nessa perspectiva, a 

supressão dessa discussão não apenas contribui mas é uma das principais razões para a 

desarticulação dos trabalhadores, sendo uma das questões inerentes desse impasse o fato de 

que certos trabalhadores, por receberem salários mais altos, não são capazes de se identificar 

nessa condição. Sobre esse debate, Marx considera, brilhantemente, que: 

  
Roupas, alimentação e tratamento melhores e maior pecúlio não eliminam a dependência e 
a exploração do escravo, nem as do assalariado. Elevação do preço do trabalho, em virtude 
da acumulação do capital, significa que a extensão e o peso dos grilhões de ouro que o 
assalariado forjou para si mesmo apenas permite que fique menos rigidamente acorrentado 
(MARX, 1971, p. 718). 

  

Ainda analisando o aumento do salário de determinados trabalhadores em algumas 

perspectivas, temos que essa elevação não prejudica a expansão do domínio do capital em 

absoluto, tendo em vista que em determinados ramos para realizar o aumento dos salários o 

capitalista apenas diminui o valor do seu lucro, que como vimos é oriundo do trabalho não 

pago por ele ao trabalhador, isto é, o capitalista diminui seu lucro procedente da extração de 

mais valia. Em linhas gerais pode-se afirmar que a lei da acumulação capitalista é gerida na 

relação entre capital, acumulação e salários, de modo que o capital constante e o variável não 

são de maneira nenhuma desvinculados, pelo contrário, sua relação determina o trabalho pago 

e o não pago aos trabalhadores. Nas palavras de Marx: “é apenas a relação entre trabalho 

gratuito que se transforma em capital e o trabalho adicional necessário para por em 

movimento esse capital suplementar” (MARX, 1971, p. 721). Contudo, o desenvolvimento 

dos meios de produção permite um nível de acumulação cada vez maior, a composição 

técnica do capital se altera à medida que se altera o capital constante em detrimento do capital 

variável.  

 Nesse sentido, o capitalista é capaz de aumentar sua produtividade conforme emprega 

um número cada vez maior de maquinarias mais eficientes, portanto carecendo de um número 

menor de trabalhadores. Esse método capitalista é adotado com vistas a elevar a “força 

produtiva social do trabalho”, num processo infindável de acumulação. Sobre esse processo, 



27 
 

descreve Marx: “Com a acumulação do capital desenvolve-se o modo de produção 

especificamente capitalista e com o modo de produção especificamente capitalista a 

acumulação do capital” (MARX, 1971, p. 726). 

Com a acumulação do capital, cresce também o número de capitalistas numa espécie 

de concentração da acumulação (através da concentração dos meios de produção e do 

comando sobre o trabalho). Associado a isso temos em paralelo a dissolução de capitais e 

também o sistema de crédito, que se apresenta como uma arma contra a concorrência e com o 

tempo vai se transformando em um mecanismo eficaz para a centralização de capitais. Aqui 

cabe ressaltar que a emergência do capital especulativo no Brasil e suas implicações 

contemporâneas nos trabalhadores e nas formas de trabalho serão abordadas no próximo 

capítulo deste trabalho.  

Contudo, desde já pode-se aferir que nessa perspectiva há uma nova dimensão da 

acumulação, a “centralização” dos capitais já formados, que consiste na: “expropriação do 

capitalista pelo capitalista, a transformação de muitos capitais pequenos em poucos capitais 

grandes” (MARX, 1971, p. 727). Em linhas gerais, com a investida em capital constante e 

consequentemente o aumento da produtividade, o grande capitalista diminui os preços de suas 

mercadorias, de modo a abater os pequenos capitalistas, que não dispõem dessa opção. Um 

exemplo atual e significativo nesse caso é a ascensão da empresa norte americanaThe Coca-

Cola Company, que produz o refrigerante Coca-Cola, e dominou o mercado de refrigerantes 

no mundo durante o século XX, se tornando detentora de uma linha variada de produtos. 

 Como se sabe o progresso da acumulação capitalista implica na relação mutável entre 

capital constante e capital variável, e a própria centralização de capitais gera a alteração dessa 

equação, implicando em uma diminuição significativa do capital variável. É exatamente nessa 

lógica de relações do sistema, onde encontram-se os fundamentos que ajudam a esclarecer a 

relação entre o progresso das forças produtivas e sua influência no mundo do trabalho, cuja 

expressão maior na atualidade é o desemprego estrutural. Assim, é possível concluir que o 

nível de desemprego aumenta significativamente à medida que o modo de produção 

capitalista se refina face aos avanços das tecnologias. Contudo, no sentido mais clássico da 

economia política, há de se convir que é absolutamente interessante para a acumulação cada 

vez mais de capitais que haja sempre uma parte da população desempregada e, portanto, nos 

termos de Marx, essa população é produzida pelo sistema à medida que o mesmo se 

desenvolve. Por isso: 
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(...) a verdade é que a acumulação capitalista sempre produz, e na proporção da sua energia 
e de sua extensão, uma população trabalhadora supérflua relativamente, isto é, que 
ultrapassa as necessidades médias da expansão do capital, tornando-se, desse modo, 
excedente (MARX, 1971, p. 731). 
 

  Nessa linha de análise, resguardadas as tarefas históricas dos trabalhadores na luta por 

seus interesses em sua capacidade de mudar os rumos da história, atuando na contramão da 

ofensiva capitalista, observa-se que, na proporção em que a classe trabalhadora produz 

riqueza para o capitalista, produz também seu calvário, tendo em vista que trabalha para um 

sistema que reforça e desenvolve, naturalmente, condições para fazer dela, relativamente, uma 

“população supérflua”. Então essa classe trabalhadora excedente se torna propulsora e 

condição de existência do sistema capitalista de produção: “Ela constitui um exército 

industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta como se fosse 

criado e mantido por ele” (MARX, 1971, p. 733-734). 

 Mas, por que não é possível e nem interessante para o sistema capitalista manter todos 

os trabalhadores devidamente empregados? Não estará extraindo uma quantidade maior de 

mais valia-absoluta? Quais são as razões do surgimento de novas formas sociais de trabalho? 

De que maneira essas novas formas de trabalho, especialmente o informal, poderiam ser 

apropriadas pelos interesses do capital? Estas são questões fundamentais ao desenvolvimento 

destas reflexões, portanto, devem ser pensadas com certo rigor. Por mais difícil que seja para 

alguns estudiosos, sobretudo os sociais-democratas, respondê-las em termos de uma 

contraofensiva a essa ordem, considera-se que embora as lutas sociais construídas ao longo da 

história na sociedade sejam importantes para o avanço da articulação entre a classe 

trabalhadora, se forem pensadas no sentido de reformar a sociedade já existente não serão 

eficazes, tendo em vista que com a produção e a acumulação seguindo de vento em popa, o 

capital adicional inerente da acumulação inicial se lança a novos rumos em busca de lucros 

para os capitalistas, acirrando cada vez mais as relações de trabalho.  

Contudo, sob a perspectiva de rompimento da ordem vigente, essa nova empreitada 

tende a ser mais fortalecida na medida em que encontra uma massa destituída de trabalho para 

efetivá-la, sem que haja prejuízo à produção. Nos termos de Marx (1971) essa população se 

intitula: “Exército industrial de reserva” e/ou “População trabalhadora supérflua”. O desafio 

mais importante ao pensamento social é, diante dessa crise da centralidade do trabalho e de 

sua “subsunção” cada vez maior, desvencilhar do capital as novas formas sociais de trabalho 

em suas estratégias de exploração e que também estão voltadas à valorização do capital. 
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 Sob outra perspectiva é preciso deixar claro que a existência de uma grande fila de 

espera de trabalhadores em busca de emprego condiciona fortemente os que estão empregados 

a se manterem cada vez mais subsumidos e/ou subordinados à ordem do capital, já que a 

qualquer momento podem ser facilmente substituídos ou descartados dos interesses do 

sistema. Essa condição pode servir inclusive para que o capitalista rebaixe os valores dos 

salários. Nas palavras de Marx: 
 
O trabalho excessivo da parte empregada da classe trabalhadora engrossa as fileiras de seu 
exército de reserva, enquanto inversamente a forte pressão que este exerce sobre aquela, 
através da concorrência, compele-a ao trabalho excessivo e a sujeitar-se as exigências do 
capital (MARX, 1971, p. 738). 
 

 Ainda sobre a impossibilidade da inserção efetiva de todos os trabalhadores 

disponíveis em postos de trabalho, cabe ressaltar que o sistema capitalista altera sua 

composição orgânica sempre em busca de mais lucros e, portanto, em consonância com sua 

lógica no desenvolvimento da história e das forças produtivas. Contudo há de se observar que 

os avanços tecnológicos que materializam o capital constante não implicam necessariamente 

em um menor índice de exploração da força de trabalho, o que ocorre é o inverso: cada vez 

mais exploração do trabalho, que tem sempre como objetivo aumentar a produtividade para o 

capital. Mas, como isso é possível? A partir daí, o significado de acréscimo de capital variável 

na equação não significa mais trabalhadores e sim mais trabalho, e mais exploração, que se 

efetivam através da utilização dos meios de produção, podendo incluir o aumento da jornada 

de trabalho e/ou a velocidade com que os trabalhadores exercem suas funções dentro das 

fábricas.  

Contudo, convém destacar que no atual contexto histórico do capitalismo em suas 

ofensivas sobre o trabalho com relação aos trabalhadores em geral e os sujeitos desta 

pesquisa, o nosso desafio é identificar de que forma se legitima a exploração do trabalho, 

tendo em vista que a produção em boa medida mostra-se desarticulada das outras esferas do 

sistema produtivo, deixando mais evidentes as relações de troca dos produtos ou mercadorias 

mas predominando a esfera da circulação. Portanto, será que essa aparente 

separação/distanciamento entre a produção e o produtor guarda alguma diferença na 

concepção clássica entre estas relações, cuja uma de suas tendências seria dificultar o avanço 

da consciência do ser social, em defesa da alienação, conforme as bases históricas e teóricas 

ensinadas por Marx? Estes são alguns dos desafios teóricos tratados a seguir sobre a alienação 

do trabalho nos termos Marx (1975), visto a relevância destes fundamentos à compreensão da 

realidade contemporânea. 
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1.1.2 A alienação do trabalho como requisito à engrenagem do sistema 

 

Tendo em vista os efeitos da apropriação da força de trabalho pelos capitalistas, para a 

classe trabalhadora, pode-se considerar que a sociabilidade do capital tem no “trabalho 

alienado” um dos seus fundamentos, voltados para dificultar a realização do homem como 

“ser social genérico”, isto é aquele que planeja sua atividade conscientemente para elaboração 

de um mundo objetivo onde possa assegurar a sua vida enquanto espécie na medida em que 

seu processo de construção e transformação está intimamente vinculado a sua produção 

material e espiritual ou subjetiva (MARX, 1975). Desse modo, a alienação e o estranhamento 

ao trabalho são inerentes ao modo de produção capitalista, já que: 

 
pode-se dizer que aquilo que Marx designa por alienação (ou exteriorização, extrusão, 
Entäusserung) tem a ver com atividade, objetivações do ser humano na história, ao mesmo 
tempo em que estranhamento, pelo contrário, compõe-se dos obstáculos sociais que 
impedem que aquela atividade se realize em conformidade com as potencialidades 
humanas, obstáculos que, dadas as formas históricas de apropriação do trabalho e também 
de sua organização por meio da propriedade privada, faz com que a alienação apareça como 
um fenômeno concêntrico ao estranhamento(RANIERI, 2006, p.1). 

 

Desse modo, parece evidente que o capitalismo opera em prol da realização de seus 

interesses utilizando para sua dinâmica meios e instrumentos capazes de dificultar ou obliterar 

possíveis avanços à maturidade da consciência da realidade por parte dos trabalhadores, em 

especial, os assalariados, uma vez que este sistema utiliza artifícios capazes de retardar as 

formas de organização consciente da vida social. O estranhamento ao trabalho acontece à 

medida que o trabalhador busca fugir dele, em geral quando submetido à condição de 

trabalhador assalariado, mais conhecido nos termos de Marx (1975) como o operário31. Nesse 

sentido, existem formas que se somam à condição objetiva da vida social cujos atos da prática 

cotidiana se agregam às decisões que se apresentam quase como inconscientes por parte dos 

seus agentes, constituindo uma nova lógica de racionalização de vida. 

Tem-se como exemplo comparativo a relação de subjugação que ocorria na sociedade 

escravista antiga entre o dono e o escravo e a que ocorre nos dias de hoje, intrinsicamente 

intuitiva à consciência humana. Nesse exemplo, na economia do escravismo um grupo de 

seres humanos dominava o outro pela força e por que se julgava superior e ao ter esse 

domínio utilizava o tempo dos que estavam subjugados. Nesse sentido, os que estavam 

                                                           
31 “Para Marx e Engels a classe operária, engajada em sua luta política contra a burguesia, era a força política 
que realizaria a destruição do capitalismo e uma transição para o socialismo: era “a classe a que pertence o 
futuro” como escreveu Marx em seu prefácio a EnquêteOuvrière em 1880.” (BOTTOMORE, 2001, p. 66). 
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subjugados tinham consciência da sua subalternidade. Refletindo como essa subalternidade da 

classe que vive do seu trabalho se apresenta hoje, é possível perceber em nosso próprio 

cotidiano que se pode realizar intrinsicamente no consciente dos trabalhadores, tendo em vista 

a necessidade da nossa reprodução material.  Nesse sentido, para Marx (1975) a sociabilidade 

capitalista pressupõe a relação entre homens livres, isto é, capazes de vender livremente sua 

força de trabalho. 

Na atual conjuntura, mesmo que ainda subsistam trabalhadores em regime análogos ao 

da escravidão, somos livres32, e ainda assim submetidos a cumprir uma jornada de trabalho. 

Quando isso não é possível,– considerando que parte expressiva de trabalhadores em idade 

economicamente ativa na sociedade (dita moderna) não encontra lugar no mundo do trabalho 

– ainda assim deseja-se encontrar alguma forma de trabalho que garanta sua reprodução, no 

sentido de realizar sua existência e forma eterna de se constituir enquanto seres humanos. 

Assim sendo, o trabalho é um determinante à configuração das relações entre os homens na 

sociedade capitalista. 

Portanto, resguardada a dimensão histórica na compreensão de trabalho, vale ressaltar 

que nessa sociabilidade há uma forma de subjugação voluntária, uma dimensão ontológica, 

que se coloca como um processo de dominação.  

 
Este fato nada mais exprime, senão: o objeto (Gegenstand) que o trabalho produz, o seu 
produto, se lhe defronta como um ser estranho, como um poder independente do produtor 
(...) Esta efetivação do trabalho aparece ao estado nacional-econômico como 
desefetivação(Entwirklichung) do trabalhador, a objetivação como perda do objeto e 
servidão ao objeto, a apropriação como estranhamento (Entfremdung), como alienação 
(Entäussering) (MARX, 2004, p. 80). 
  

 Desse modo, quando o trabalhador vende a sua força de trabalho, alimenta um imenso 

mecanismo em que a parte que fica com o proprietário dos meios de produção é a menor 

parte, já que a maior parte do capital que é produzida precisa se reinvestir. Individualmente o 

burguês precisa gerir esse mecanismo, fica com um “bom bocado”, mas não é o maior, como 

já foi mencionado a maior parte do capital produzido precisa se reinvestir. Portanto: “As mais 

importantes operações do trabalho são reguladas e dirigidas segundo os planos e as 

especulações daqueles que aplicam os capitais; e o objetivo que eles pressupõem em todos 

estes planos e operações é o lucro.” (MARX, 2004, p.46). 

                                                           
32 Aqui o objetivo é expressar a dualidade entre a relação de liberdade e necessidade. O aparato ideológico do 
modo de produção capitalista leva os sujeitos a crerem que de fato são livres, mas do que vale a liberdade sem as 
bases materiais? 
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Como já mencionado é necessário lembrar que a maior parte da atividade do capital 

volta-se para a reprodução do capital, ou seja, o objetivo é a acumulação do capital. Nesse 

sentido, mesmo que, por exemplo, exista um burguês que prefira produzir pão a bombas, se há 

certa altura ele já acumulou um capital fazendo pão, enquanto que a melhor opção para o 

capital dele é ser investido em bombas, é da natureza do negócio: o capital tem que ser 

investido onde ele pode se valorizar. Sendo assim, não há um problema moral nisso, já que o 

modo de produção capitalista precisa necessariamente se valorizar. Assim, burgueses e 

proletários vivem a alienação, só que os burgueses se sentem confortáveis na medida em que 

usufruem da riqueza material e espiritual produzida coletivamente, diferentemente dos 

proletários que podem se sentir desumanizados. 

 
Trata-se do que o proletariado é do que ele será obrigado a fazer historicamente de acordo 
com o seu ser. Sua meta e sua ação histórica se acham clara e irrevogavelmente 
predeterminadas por sua própria situação de vida e por toda a organização da sociedade 
burguesa atual. (MARX e ENGELS, 2003 [1845], p.49, grifos dos autores). 

 
Portanto, o modo de produção capitalista é um sistema regulado por mecanismos de 

dominação que não se volta somente para os que desejam ter um emprego, mas, o para sujeito 

que é dono dos meios de produção, pois se ele não administrar o capital segundo as normas de 

uma economia em que o capital “precisa” se reproduzir num regime de concorrência 

certamente irá à falência. Logo, para que continue lucrando em sua atividade, precisa que o 

seu capital permaneça se reproduzindo. 

Por que, então, a partir das formas de organização da vida social, somos obrigados a 

realizar ações decididas por algo que não corresponde aos nossos interesses? Por que 

precisamos nos preocupar em gastar uma parte da nossa vida com o trabalho que vai 

reproduzir o capital e não necessariamente o bem-estar humano?  

 
Com efeito, segundo este pressuposto está claro: quanto mais o trabalhador se desgasta 
trabalhando (ausarbeitet), tanto mais poderosos se torna o mundo objetivo, alheio (fremd) 
que ele cria diante de si, tanto mais pobre se torna ele mesmo, seu mundo interior, e tanto 
menos o trabalhador pertence a si próprio (MARX, 2004, p. 81). 
 
 

Então este arrazoado de questões remete a bases fundamentais ao entendimento desse 

tempo histórico em que vivemos. Há uma forma estruturante da vida social cotidiana que 

domina nossas atividades e que estrutura a realidade? A lei do valor caracterizada como uma 

divisão social do trabalho historicamente determinada em que os indivíduos estruturam suas 

vidas em função da produção de mercadorias. Essa produção não tem relação com a 
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necessidade de realizar as atividades humanas, pois apesar de serem atividades humanas, 

atendem as necessidades do capital. Já para o capital a produção de mercadorias tem uma 

função: fazer com que o valor se transforme em mais valor. Então, essa estrutura da vida 

social organiza a realidade e se reproduz em todas as suas esferas.  

 

1.2 Produção de mercadoria no sistema capitalista e as relações entre os homens 

 
Posto o caráter alienador da produção capitalista sobre seres humanos, parece 

importante aprofundar a concepção da categoria “mercadoria” em Marx (1975), para, a partir 

daí, estabelecer as distinções possíveis ao exame deste objeto de estudo. Assim, numa 

retomada objetiva sobre o significado de “mercadoria” na lógica capitalista, o referido autor a 

compreende como a expressão da forma da riqueza. Incialmente ela satisfaz os desejos 

humanos diretamente como um meio de subsistência ou indiretamente como um meio de 

produzir outra mercadoria, sendo assim, possui um conjunto diverso de utilização.  

Nesse sentindo, a descoberta de uma nova mercadoria constitui um fato histórico, já 

que significa a descoberta de diferentes permutações de objetos que possuem um fim 

determinado, criação humana a qual nos avanços da produção moderna sofre mutações, 

inclusive o distanciamento do seu próprio criador, cuja distância leva o trabalho a uma 

caracterização negativa ou estranhada, como me referi antes. Vê-se, portanto, que o 

significado teórico da mercadoria nessa concepção se objetiva nas relações entre o produto do 

trabalho e o seu criador.  

A crítica de Marx (1971) ao modo de produção capitalista se inicia a partir da análise 

da produção de mercadorias dentro do referido sistema. Segundo ele essa produção obscurece 

o significado do segredo da acumulação de capital e das origens da mais valia, não é à toa que 

este pensador discorre sobre “o fetichismo da mercadoria: seu segredo”. Portanto, através da 

mercadoria o capitalismo, em vez de ser uma relação eterna que perpassa todos os povos, 

nações e fases históricas, se caracteriza como um modo de produção historicamente 

constituído, em que a mercadoria se apresenta como uma forma específica de relação entre as 

classes sociais. Dessa maneira, o atributo fetichista do mundo das mercadorias provém do 

caráter social do trabalho. Ao se produzir mercadorias, produz-se também mais valia. Esta 

surge em função da característica peculiar da força de trabalho, uma vez que ela produz um 

valor excedente sobre o valor que o trabalhador recebe ao vender sua força de trabalho. O 

sobretrabalho não pago – a mais valia – é a parte do valor da mercadoria apropriada pelo 
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capital. Ele é igual à diferença entre o valor da mercadoria e o valor da força de trabalho 

efetivamente pago pelo capital. 

Nos termos de Marx (1971) a utilidade de uma mercadoria dá a ela um valor de uso, 

por essa razão o valor de uso só se realiza na mercadoria a partir do momento em que ela é 

utilizada, contudo esse caráter não depende do trabalho empregado nela no momento de 

produção. Na sociedade capitalista os valores de uso são ao mesmo tempo “veículos materiais 

de valores de troca”. Sendo assim, o valor de troca está relacionado à quantidade de 

mercadorias X que podem ser trocadas por mercadorias Y. Nos termos de Marx (1971): “o 

valor de troca só pode ser a maneira de expressar-se, a forma de manifestação de uma 

substância que dele só se pode distinguir.” (MARX, 1975, p.43). 

 Isso significa dizer que se as mercadorias têm igual valor de troca também é 

semelhante seu significado social, já que elas podem se distinguir na qualidade, na condição 

de valor de uso e na quantidade de valor de troca. Contudo, mesmo que seja excluído o valor 

de uso da mercadoria ainda lhe sobrará o fato dela ser produto de um trabalho humano, porém 

ao se eliminar o caráter útil da mercadoria, seu valor de uso, desaparece também o caráter útil 

do trabalho ali empregado, e: 

  
Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, também desaparece o caráter útil 
dos trabalhos nele corporificados, desvanecem-se portanto, as diferentes formas de trabalho 
concreto, elas não mais se distinguem umas das outras, mas reduzem-se, todas, a uma única 
espécie de trabalho, o trabalho humano abstrato. (MARX, 1975, p.44-45) 

 
 

 Nessa perspectiva podemos compreender que só é atribuído valor às mercadorias 

porque ali é empregado trabalho humano, pois só o trabalho humano cria valor. Se assim for, 

as mercadorias na esfera da circulação, nas condições reais referentes a compra e venda em 

feiras, tal qual me refiro na pesquisa, trazem embutidas em sua forma objetiva certos 

processos de exploração do trabalho, que não se evidenciam em sua imediaticidade, em sua 

forma aparente. Na produção de mercadorias, a forma ontológica do “trabalho” não se 

distingue, mesmo que um trabalhador retire o couro do animal e o outro com este couro faça 

uma bolsa, esses dois tipos de trabalho são reduzidos à forma de “trabalho humano abstrato”, 

que se manifesta no seu valor de troca. No entanto, a quantidade de trabalho mede-se pela 

média do tempo de trabalho socialmente necessário para a execução de tal tarefa. Para Marx: 

“O tempo de trabalho socialmente necessário é o tempo de trabalho requerido para produzir-

se um valor de uso qualquer, nas condições de produção socialmente normais, existentes e 

com o grau social médio de destreza e intensidade do trabalho” (MARX, 1975, p.46). 
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Como o que determina o valor do trabalho é o tempo de trabalho socialmente 

necessário para a produção, se duas mercadorias possuem em média o mesmo tempo, elas 

podem também possuir o mesmo valor. Contudo como observou-se na prática a variação da 

produtividade do trabalho é uma constante e está sempre sendo acelerada; basta  lembrar a 

reestruturação produtiva requisitada pelo atual ciclo de acumulação capitalista que moveu o 

mundo, flexibilizou relações de trabalho, formas sociais, em busca de mais lucros após a crise 

de 1970, como será assinalado mais à frente. 

 Portanto, a produção do tempo de trabalho designado para a produção de determinada 

mercadoria influencia diretamente no aumento ou diminuição do seu valor: 

 
Se se conseguisse com pouco trabalho, transformar carvão em diamante, este poderia ficar 
mais barato do que o tijolo. Generalizando: quanto maior a produtividade do trabalho, tanto 
menor o tempo de trabalho requerido para produzir uma mercadoria, e quanto menor a 
quantidade de trabalho que nela se cristaliza, tanto menor seu valor (MARX, 1975, p.46). 

 

 Sob o ângulo teórico é curioso pensar que algumas coisas podem ter o valor de uso, 

mas não o valor de troca. Como sinalizou-se, o valor de uso está na utilidade da coisa para o 

ser humano, contudo, certas coisas úteis e essenciais ao homem não possuem valor de troca, 

são exemplos: “o ar, as terras virgem, seus pastos naturais, a madeira que cresce espontânea 

da na selva etc” (MARX, 1975, p.46). 

Portanto só se produz mercadoria porque há relações de troca/venda. Se o indivíduo 

produz um artigo para si mesmo, para saciar o seu próprio desejo, gera, portanto, valor de uso, 

mas não um valor de troca. Nesse sentido, para se tornar mercadoria o produto tem que ser 

transferido a alguém que de fato precise dele (na condição de valor de uso) através de uma 

troca. 

  Cabe ressaltar que as características supracitadas das mercadorias são percebidas 

cotidianamente. Dessa maneira, o esforço para resgatar o pensamento de Marx (1975) envolve 

a concepção dessas bases conceituais, como subsídios à compreensão das mudanças atuais no 

mundo do trabalho. Observa-se até que ponto esta concepção é fundamental, na medida em 

que necessitamos compreender e esclarecer a lógica de funcionamento da produção das 

mercadorias, não somente em si, mas desvelar a lógica das relações postas na venda e compra 

das mercadorias revendidas pelos “camelôs” na Feira da Madrugada no bairro do Brás em São 

Paulo, e outras feiras e Shopping Centers do Brasil e do mundo. Contudo, estes fundamentos 

teóricos precisam ser avaliados com base nos processos históricos e nas mudanças que 

incidem sobre as relações de troca das mercadorias no mundo contemporâneo, visto que as 
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relações sociais implicadas no sistema desde a base de produção até a circulação e troca das 

mercadorias - esferas onde estas relações são metamorfoseadas – e implicam em mudanças, 

não apenas operativas, mas, também, no que se refere aos tipos, natureza, espaços, tempo de 

produção, além de outras alterações materiais e sociais como venho mostrando neste estudo. 

Considerando-se essa dinâmica sob o âmbito da distribuição e da troca das 

mercadorias há de se convir que, em termos práticos, não faz sentindo a troca de duas 

mercadorias iguais, já que não faz sentido trocar, por exemplo, uma bolsa pela mesma bolsa. 

Contudo, nos valores de uso distintos são empregados diferentes tipos de trabalho de 

utilidades diversas. É nessa distinção que consiste a divisão social do trabalho nos termos de 

Marx: 

 
No conjunto formado pelos valores de uso diferente ou pelas mercadorias materialmente 
distintas, manifesta-se um conjunto correspondente dos trabalhos úteis diversos – 
classificados por ordem, gênero, espécie, subespécie e variedade,– a divisão social do 
trabalho. Ela é condição para que exista a produção de mercadorias, embora, 
reciprocamente, a produção de mercadorias não seja condição necessária para a existência 
da divisão social do trabalho (MARX, 1975, p.49) 

 

  Como explicita a crítica à economia política, nos termos marxianos, sabemos que o 

valor das mercadorias representa o tempo de trabalho humano designado para realizar tal 

tarefa e é medido através da média de trabalho necessário para exercer tal função, com base 

no desempenho dos demais indivíduos. Essa média de trabalho é intitulada por Marx como 

trabalho simples médio. Contudo o autor aponta a distinção entre ele e o trabalho qualificado: 

 
O trabalho simples médio muda de caráter com os países e estágios de civilização, mas é 
dado numa determinada sociedade. Trabalho complexo ou qualificado vale como simples 
pontenciado ou, antes, multiplicado, de modo que uma quantidade dada de trabalho 
qualificado é igual a uma quantidade maior de trabalho simples (MARX, 1975, p.51). 

 
  

 Assim, as diferentes espécies de trabalho no âmbito da produção são vinculadas ao 

trabalho simples através de um processo social, natural, e desse modo o trabalho interessa 

qualitativamente como um valor de uso e quantitativamente como valor de troca, tendo em 

vista que para realizar a troca há de haver uma proporção relacionada ao trabalho simples e ao 

tempo de trabalho necessário na produção do mesmo. 

 Nessa altura sabe-se que a mercadoria possui valor decorrente de uma atividade 

humana na expressão do valor e que duas coisas diferentes só podem ser comparadas a partir 

de uma conversão a uma mesma coisa. Contudo, essas mercadorias, ao serem comparadas, 

não desempenham o mesmo papel: 
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Só a expressão da equivalência de mercadorias põe à mostra a condição específica do 
trabalho criador de valor, porque ela realmente reduz à substância comum, a trabalho 
humano simplesmente, os trabalhos diferentes incorporados em mercadorias diferentes 
(MARX, 1975, p.58). 

 
 

 Tudo indica que essa caracterização das mercadorias em termos da concepção de sua 

equivalência não sofrerá alteração no atual contexto histórico, embora a lógica dessas relações 

se apresente de forma diferenciada. No entanto, percebemos que as mercadorias mantêm sua 

condição de “trabalho humano abstrato”, assim como os valores, e nesse sentido o trabalho 

humano abstrato significa a condição comum de trabalho humano, por mais distintos que eles 

sejam, na medida em que são empregados na confecção de diferentes mercadorias. Assim, é 

essa forma humana de trabalho que cria valor, contudo não é configurado como valor por si 

só. Se torna valor apenas quando se cristaliza na forma de um objeto que é trocado. 

Como se sabe, o valor de uso de uma mercadoria se torna uma manifestação apenas de 

valor ao se confrontar com as demais mercadorias, que não estão necessariamente sob a forma 

da mesma substância. Nessa perspectiva elas são dotadas de uma dimensão social. Com essa 

expressão tem-se que o trabalho humano concreto aplicado se torna trabalho abstrato sob a 

forma da equivalência. Assim, o caráter privado do trabalho individual adquire uma 

perspectiva social pelo fato de se representar em outro produto no qual foi aplicado outro tipo 

de trabalho humano. Assim, pode-se concluir que as mercadorias se igualam na expressão de 

equivalência quando possuem trabalho humano empregado. Portanto, cabe aqui uma questão: 

o fato da produção das mercadorias acontecer em espaço diferenciado das esferas da troca e 

da circulação provocaria alterações na dinâmica atual da produção capitalista? Que fatores 

explicam esta situação que ocorre com o trabalho na feira pesquisada? 

A literatura mostra que a forma simples do valor é capaz de suprimir o valor de uso do 

produto considerando apenas seu valor de troca frente a outros produtos, tornando-os 

mercadorias e indicando uma forma de equivalência com base no trabalho abstrato. Visto isso, 

pode-se afirmar que no capitalismo contemporâneo vivencia-se um contexto extremamente 

adverso quanto às mudanças nos processos de produção e de relações do trabalho. Ocorrem 

rebatimentos substantivos sobre a reprodução da força de trabalho, de modo especial, essas 

forjaram o aparecimento de distintas formas sociais do trabalho, antes caracterizado como 

assalariado, hoje, no atual estágio de reprodução do sistema, predominam novas modalidades 

sociais, tais como: trabalho informal, terceirizado e precarizado. Estas novas formas sempre se 

constituem como fonte de riqueza do capitalista, de onde advém seu lucro e extração da mais 
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valia, mediante a exploração da força de trabalho já que podem assumir natureza diferenciada 

nos contextos históricos.  

Desse modo, cabe observar a distinção de trabalho enquanto um processo pelo qual 

“(...) participam homem e natureza, processo em que o ser humano com sua própria ação, 

impulsiona regula e controla seu intercâmbio material com a natureza” (MARX, 1975, p.202). 

Um processo a partir do qual os homens idealizam, executam e realizam uma finalidade em 

sua dimensão teleológica. O trabalho do qual trata este objeto – trabalho dos vendedores da 

feira da madrugada e possivelmente de seus compradores – a priori se efetua explícitamente 

na esfera da circulação e na troca das mercadorias, considerando que no geral na atividade de 

comércio o processo de produção/fabricação ocorre pelas mãos de outros trabalhadores, 

estando estes localizados em regiões distintas, que podem ser situadas distantes, fabricadas até 

mesmo em outros países. Serão as condições reais e particularidades do processo de trabalho 

dos segmentos dos trabalhadores da feira da madrugada que serão examinadas mais 

detalhadamente ao longo deste estudo.  

É possível afirmar que o processo de trabalho abrange as diferentes esferas do sistema 

de produção, e essas mercadorias comercializadas vão se constituir como meio de trabalho. 

Assim, ao separar o trabalhador da esfera da produção, o capital desloca o lugar do trabalho 

na produção, acenando para novas condições sociais de sua realização (MARX, 1975, p.204). 

Se isto é correto, até que ponto a dinâmica que ocorre na venda das mercadorias na feira de 

São Paulo se constitui uma alternativa ou uma saída para absorção dos “trabalhadores 

excedentes” do ramo de setores da produção em crise? Os referidos sujeitos operam mais 

diretamente nos processos de venda e na esfera da circulação das mercadorias, cujos produtos 

se destinam ao “consumo”. Ou seja, as mercadorias na condição de “valor de uso” podem ser 

aqui consideradas nos termos de Marx, como meio de trabalho, ou melhor, meio de 

sobrevivência? Há alguma semelhança ou diferença dessa percepção teórica com a concepção 

que Marx definiu como “estranhamento” do criador em relação ao produto por ele criado? Em 

que medida a separação do produto do produtor que criou a mercadoria, que tem valor de 

troca e gera riqueza, pode contribuir como parâmetro à explicação sobre o enfraquecimento 

de consciências? 

Nesse caso, um produto resultado do trabalho social de outros trabalhadores, às vezes 

radicados em regiões ou países diferentes dos locais de sua comercialização, e que vão 

“dependendo inteiramente de sua função no processo de trabalho, da posição que ele ocupa, 

variam com essa posição a natureza do valor-de-uso” (MARX, 1975, p. 207). Talvez seja por 

isso que nos processos de venda ou circulação das mercadorias pode-se identificar tendências 
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de possível desaparecimento do trabalho do produtor direto que lhe atribuiu sua função ou 

utilidade (MARX, 1975), sendo esta uma das ofensivas do capitalismo contemporâneo, rumo 

à fragmentação do trabalho.  

Em sintonia com o pensamento de Marx (2011) e, portanto, compreendendo a 

emergência desse debate acerca das novas bases materiais da produção capitalista, a análise 

dessas determinações desde a produção até a compra e venda de produtos na Feira pesquisada 

me remete a compreender o homem e o trabalho como um resultado de relações sociais 

históricas e não estritamente um ponto de partida. 

Desse modo, torna-se importante um exame breve sobre alguns aspectos da gênese das 

relações ou formas de sociabilidade humana, onde são percebidas as muitas formas que viveu 

o homem: incialmente em tribos de maneira natural, posteriormente em comunidades com a 

fusão entre tribos, até o início da sociedade burguesa, que, na verdade, é que a mais isola o 

indivíduo. Por isso, de acordo com o grau de desenvolvimento social de determinado período 

histórico se desenvolvem também a produção e os indivíduos. Contudo, cada período 

histórico possui características em comum, nos termos de Marx: 

 
Algumas determinações pertencem a todas as épocas outras pertencem somente a algumas. 
(...) As determinações que valem para a produção em geral têm de ser corretamente isoladas 
de maneira que, além da unidade – decorrente do fato de que o sujeito, a humanidade, e o 
objeto, a natureza, são os mesmos –, não seja esquecida a diferença essencial (MARX, 
2011, p. 41). 
 

 Sendo assim, o capital também aparece como um instrumento de produção: 

  
O capital, ente outras coisas, também é um instrumento de produção, também trabalho 
passado objetivado [objektivierte]. Logo, o capital é uma relação natural, universal e eterna; 
quer dizer, quando deixo de fora justamente o específico, o que faz do “instrumento de 
produção”, do “trabalho acumulado”, capital (MARX, 2011, p. 41). 
 

 Portanto, todas as formas de produção são determinadas por dois pontos fundamentais: 

a propriedade, segundo a qual toda a produção é uma forma de apropriação da natureza pelos 

indivíduos, e distribuída de acordo com a forma de sociedade em que vivem; e a proteção 

jurídica, regulada pela forma de governo vigente. 

 Sobre a relação entre produção, distribuição, troca e consumo, tem-se que a produção 

cria os objetos necessários para suprir as necessidades humanas, a distribuição reparte por 

locais e, portanto, de uma maneira macro a produção, a troca, é efetivada entre indivíduos de 

acordo com as suas necessidades imediatas, enquanto o consumo é a fase em que o objeto é 

desfrutado pelo indivíduo (MARX, 2011). Contudo, essas não são esferas autônomas. 
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  A produção é imediatamente consumo na medida em que consome força de trabalho e 

matéria-prima para sua realização. Além disso, a produção cria o consumo determinando de 

qual maneira aquele produto deve ser consumido e, finalmente, criando uma necessidade de 

consumo para aquele produto, em um verdadeiro nicho de consumo. A este fato os 

economistas chamam “consumo produtivo”. Por outro lado, o consumo é intitulado “produção 

consumptiva” uma vez que determina a produção, primeiramente quando é utilizada para o 

fim segundo o qual foi produzido (ex: uma carteira só é uma carteira se os indivíduos passam 

a usá-las como tal, guardando, dinheiro, cartões e etc.) Em segundo lugar, o consumo implica 

na produção porque cria novas necessidades que se iniciam com a utilização dos produtos 

iniciais.  

Nesse sentido, além da dependência natural dessas esferas ilustradas acima, tem-se 

que: “Sem produção, nenhum consumo; sem consumo, nenhuma produção” (MARX, 2011, p. 

48). Assim, fornecendo ao outro seu objeto, cada qual cria o outro na medida em que se 

realiza. Nessa relação dialética também podemos compreender que, no que se refere à 

distribuição das mercadorias, é permeada pelo capital e pela propriedade fundiária, o que 

também determina a produção. Para Marx: 

 
Na concepção mais superficial, a distribuição aparece como distribuição dos produtos, e, 
assim, como mais afastada [da] produção e quase autônoma em relação a ela. Mas antes de 
ser distribuição de produtos, a distribuição é: 1) distribuição dos instrumentos de produção, 
e 2) distribuição dos membros da sociedade em diferentes tipos de produção, o que 
constituiu uma determinação ulterior da mesma relação (MARX, 2011, p. 51). 
 
 

 Desse modo, é notório perceber também a relação entre distribuição e produção. A 

distribuição dos meios de produção avaliados por Marx inicialmente podem parecer naturais, 

contudo, compõem o resultado do processo histórico. Assim, de acordo com o determinado 

período histórico, surge uma nova forma de distribuição e, portanto, um novo modo de 

produção. O desafio mais importante é descobrir de que forma essas esferas contribuem para a 

tão desejada realização dos interesses do capital, pois até aqui vê-se à luz dos estudos 

marxianos – salvo as particularidades dos contextos históricos – uma dinâmica afinada com 

certos fundamentos teóricos percebidos nos tempos históricos mostrados por Marx.  

O desafio é que nos dias atuais vivemos processos de mudanças expressivas na lógica 

dessas relações. É preciso desvendar as particularidades históricas em que se apresentam, tal 

como se mostram as tendências da realidade desta pesquisa. Então, os estudos de Marx (2011) 

sobre a simbiose entre as esferas de produção, consumo, distribuição e troca, em suas 

considerações teóricas, auxiliam na reconstrução da concepção que conformam as mudanças 
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no mundo do trabalho no que tange à dialética entre as esferas da cadeia produtiva e os 

reflexos na realidade atual da sociedade burguesa, 

 
Na medida em que a troca é só um momento mediador entre a produção e a distribuição, 
por ela determinada, e o consumo; mas, na medida em que o próprio consumo aparece 
como momento da produção, a troca também está evidentemente incluída como momento 
da produção (MARX, 2011, p. 52-53). 

 

 Sendo assim, a troca é a finalidade inicial da produção da mercadoria, além disso, 

olhando mais de perto, a troca participa do processo da produção na medida em que para 

produzir-se uma mercadoria é imprescindível a necessidade de trocas prévias para sua 

confecção, seja através da troca de matérias-primas ou até de produtos já refinados. 

Finalmente, cabe destacar que a intensidade da troca é determinada pelo 

desenvolvimento da produção. De acordo com essas considerações pautadas nos estudos de 

Marx (2011), não pretendo indicar que produção, consumo, distribuição e troca são esferas 

idênticas, mas sim que fazem parte de um movimento social dialético no qual se apresentam 

diferentes dentro de uma conexão macro. Assim, ao considerar que a produção é o momento 

onde o ciclo se recomeça Marx, afirma: 

 
Uma produção determinada, portanto, determina um consumo, uma troca e uma 
distribuição determinados, bem como relações determinadas desses diferentes momentos 
entre si. A produção, por sua vez, certamente é também determinada, em sua forma 
unilateral, pelos outros momentos (MARX, 2011, p.53, grifos do autor). 
 

Estas considerações teóricas sobre a lógica das relações capitalistas ora expostas, ao 

levarem em conta a mediação do Estado nas relações sociais e de produção na sociedade 

capitalista, apontam para a importância de desenvolvermos algumas interconexões entre estes 

fenômenos os quais se remetem às particularidades do padrão de desenvolvimento capitalista, 

nas formas específicas assumidas no Brasil, frente às grandes transformações capitalistas e 

seus reflexos em sociedades situadas na periferia do capital, como nosso país. Conforme 

explicitado, busca-se elucidar os fatores econômicos, sociais e políticos que caracterizam a 

realidade dos trabalhadores informais, pois, ao que tudo indica, tentam encontrar na compra e 

venda de mercadorias em feiras livres, como a do Brás em São Paulo, certas condições para o 

enfrentamento das ofensivas do sistema sobre o trabalho.  

A exponenciação do trabalho informal, o aumento do desemprego estrutural e a 

precarização das condições do trabalho são expressões do agravamento da situação atual, ao 

mesmo tempo em que o primeiro conforma a alternativa encontrada à reprodução do trabalho, 
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não mais garantida nos moldes do trabalho formal do período fordista. Em síntese, a dinâmica 

entre a produção e o consumo de mercadorias e o trabalho é examinada enquanto tendência 

das relações de trabalho expressas no atual modelo de desenvolvimento no Brasil. A 

apreensão desses fatores exige compreender o papel do Estado em suas relações com o 

mercado, instâncias de mediação e regulação das relações sociais e de produção na sociedade. 

 

1.3 As particularidades do desenvolvimento capitalista no Brasil 

 

Esta análise objetiva apreender a concepção que os trabalhadores da feira têm sobre os 

motivos que contribuem para as condições precárias de trabalho no atual contexto do 

capitalismo contemporâneo, com foco nas possíveis razões pelos quais a classe trabalhadora 

tem dificuldade em encontrar um lugar no mundo do trabalho formal, nos moldes da atual 

sociabilidade capitalista onde o desenvolvimento do ser social objetivo, inclui sua capacidade 

produtiva, criativa. Em vez disso a realidade imediata mostra trabalhadores inseridos em 

distintas formas sociais de trabalho, como trabalhadores informais, que exercem seus ofícios 

sem nenhuma garantia legal de estabilidade, aposentadoria e sujeitos a terem seus 

rendimentos suprimidos por adoecimentos. Apesar de a ideologia dominante trabalhar para 

impor um novo modelo de trabalho pautado do autoemprego e no empreendedorismo33, o que 

se observa na prática é que na maior parte das vezes os lucros decorrentes dessas atividades 

são tão poucos que não conseguem sequer garantir sua autonomia frente às determinações 

estatais conforme pudemos observar em contato com feirantes e revendedores da feira da 

madrugada no Brás.  

Além do trabalho informal, outro tipo de trabalho se acirra cada vez mais na 

contemporaneidade desde a reestruturação produtiva no Brasil, o trabalho 

precário:caracterizado pelos empregos com contratos precários, terceirizados, temporários e 

aqueles de baixa remuneração.Afora os desempregados que engrossam as fileiras do exército 

industrial de reserva. Para Antunes o contexto de reestruturação produtiva observado em 

escala global a partir de 1970 

 
(...) vem redesenhando novas e velhas modalidades de trabalho – o trabalho precário 
– com o objetivo de recuperar as formas econômicas, políticas e ideológicas da 
dominação burguesa. Proliferaram, a partir de então, as distintas formas de “empresa 
enxuta”, “empreendedorismo”, “cooperativismo”, “trabalho voluntário”, etc, dentre 
as mais distintas formas alternativas de trabalho precarizado. (ANTUNES, 2008, 
p.4). 

                                                           
33 Este assunto será abordado no último capítulo deste trabalho. 
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Essa perspectiva exige uma compreensão mais aprofundada sobre as relações sociais 

decorrentes do modo de produção capitalista, à qual a alienação do trabalho sob o ângulo 

teórico ilumina o entendimento dessas tendências, cujos avanços dessas relações, levam ao 

questionamento, de que forma poder-se ia pensar-se em emancipação humana nesses moldes 

colocados a ordem capitalista. Isso significa pensar sobre esses novos rumos do trabalho na 

sociedade capitalista, em termos da direção, avanços, recuos, incluindo analisar os níveis de 

consciência dos trabalhadores no âmbito da luta de classes.  

Portanto, pautada nesta assertiva, a discussão do modelo de desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil e nesse contexto, o lugar do trabalho numa perspectiva marxista, 

histórico-crítica, se constitui a única alternativa capaz de elucidar os novos significados, 

tendências e o futuro dos trabalhadores informais e precarizados que atuam em grandes 

metrópoles brasileiras, como São Paulo, incluindo as formas de intervenção das instituições 

públicas que organizam e regulamentam as suas relações de trabalho. Sob uma perspectiva 

naturalizada e aparente, a realidade mostra uma lógica de relações que parece contribuir muito 

mais, para manter distanciadas ou remotas as possibilidades de avanços ou desvios dos 

avanços nos níveis de consciência sobre a realidade – como se verá a seguir. Entretanto, a 

meu ver esse debate se apresenta como uma condição necessária em delinear as tendências 

sobre o lugar do trabalho na sociedade contemporânea.   

Como se sabe a compreensão da lógica da sociedade burguesa segundo a Teoria Social 

Crítica não deve se reduzir à concepção estritamente econômica, autonomizada das demais 

esferas, políticas e sociais que conformam as relações sociais, incluindo aí a concepção das 

relações jurídicas travadas entre o Estado e os trabalhadores. Isso implica acrescentar outros 

fundamentos teóricos que favoreçam a compreensão dos fenômenos buscados na crítica à 

economia política, enquanto fio condutor da melhor compreensão da totalidade, como 

explicita a tese marxiana, segundo a qual:  

  
na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias 
e independentes de sua vontade, relações de produção estas que correspondem a uma etapa 
determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade destas 
relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se 
levanta uma superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem formas sociais 
determinadas de consciência (MARX, 1959, p.135-136). 
 
 

De fato, esta tese nos leva a agregar a dimensão teórica, sócio-histórica e política 

exigida para apreensão da dinâmica capitalista quando toma-se por base a dimensão objetiva 

material e subjetiva da vida na sociedade. Este foi sim um passo gigantesco dado por Marx 
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em seu tempo histórico, quando pleiteava superar a concepção abstrata e idealista da filosofia 

hegeliana, que desconhecia as contradições forjadas na dinâmica do capital. Tal compreensão 

torna-se necessária quando pretendo entender a lógica da sociedade contemporânea enquanto 

totalidade social, cujas tendências do padrão de desenvolvimento hoje estabelecidas exigem-

me entender essa lógica, no que se refere as suas relações com as classes sociais, incluindo aí 

seus imperativos no comando e controle sobre o trabalho, para finalmente apreender o 

significado das novas formas de exploração da força de trabalho.  

No mundo “globalizado”34 as relações de produção e suas determinações em relação 

ao trabalho no atual estágio de desenvolvimento das forças produtivas alcançaram níveis 

expressivamente elevados, com rebatimentos nas esferas jurídicas e políticas essenciais à 

compreensão das relações sociais. Diante do surgimento das referidas instâncias mediadoras, 

e tendo em vista que cada região do mundo se desenvolve de uma determinada maneira de 

acordo com sua história, cultura, condições econômicas, sociais, climáticas e etc., somos 

levados a reconhecer as disparidades que alcançam as relações e as particularidades que 

atingem o mundo do trabalho, tendo em vista que estas nos permitem identificar distintas 

proporções de desenvolvimento de diferentes povos, instituições e setores de um país, entre 

outros.  

Essa compreensão sobre a dinâmica do padrão de desenvolvimento é objeto das 

reflexões do estudioso Michael Löwy(1994), o qual analisa a Lei do “Desenvolvimento 

Desigual e Combinado” e destaca seu caráter dual, que consiste na fusão de duas leis 

intimamente relacionadas: as diferentes proporções no crescimento da vida social e a 

correlação entre esses fatores desenvolvidos desigualmente no processo histórico. Não se trata 

aqui de tomar essa concepção como ponto de partida, mas, apenas estabelecer um breve 

diálogo com esses estudiosos em busca de subsídios à explicação deste objeto de estudo, no 

que trata das particularidades e tendências do atual modelo de desenvolvimento, com o 

interesse de desvelar o futuro ou desdobramentos do “trabalho informal”, como uma das 

formas sociais mais emergentes em nossa sociedade. 

Um desses aspectos se relaciona às formas contemporâneas as quais a maioria dos 

segmentos não inseridos em trabalhos formais encontram possibilidade de manter a sua 

reprodução na sociedade atual, haja vista o declínio dos postos de emprego formal na 

realidade brasileira, conforme sinalizo a seguir. As pesquisas recentes do IBGE apontam que 
                                                           
34 Quando me refiro à globalização mundial me remeto à unificação dos mercados em escala planetária, à 
internacionalização do processo produtivo e à criação de novas necessidades impressas aos sujeitos, onde as 
mais singulares mercadorias não são mais consumidas apenas em determinados países mas em todos os cantos 
do globo. 
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a reprodução material desses sujeitos tem decorrido, principalmente, de atividades 

desenvolvidas por conta própria, isto é, sem vínculos empregatícios e na maioria das vezes 

precarizadas, como pode-se observar cotidianamente, seja ao caminhar pelas grandes cidades 

e observar um aumento perceptível no número de comerciantes ambulantes ou verificar a 

grande demanda de ofertas informais no setor de serviços, como a comercialização do 

trabalho de empregados freelancer. São tão acertadas essas afirmações que através da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015 pode-se aferir que apenas no 

trimestre de junho a agosto de 2015, 458.000 (quatrocentos e cinquenta e oito mil) pessoas 

iniciaram o desenvolvimento de atividades por conta própria, totalizando um avanço de 

969.000 (novecentos e sessenta e nove mil) pessoas inseridas nesse tipo de atividade, em 

apenas um ano, entre 2014 e 2015. 

Essas determinações que remetem às contradições inerentes do modo de produção 

capitalista na realidade brasileira e são vislumbradas por Novack (1988), que discorre sobre as 

peculiaridades na implementação no modo de produção capitalista em diferentes regiões do 

mundo, tendo em vista que os padrões instituídos “(...) podem desviar-se muito das regras e 

efetuar tal oscilação de modo a produzir um salto qualitativo na evolução social e capacitar 

povos que eram atrasados a superar, durante certo tempo, os mais avançados” (NOVACK, 

1988, p.10). 

É importante destacar que foi Trotsky o formulador original da Lei do 

Desenvolvimento Desigual e Combinado e a Revolução Russa foi o melhor exemplo do 

desenvolvimento desigual e combinado da história moderna. Esse tema interessa a esta 

pesquisa tendo em vista que ao se alterarem os padrões de desenvolvimento do modo de 

produção capitalista, também se alteram e se acirram as relações entre as classes sociais. Para 

Trotsky a associação de forças sociais completamente antagônicas contra a autocracia czarista 

na Rússia, cada qual pelas suas próprias razões, emergiu das desigualdades prévias do 

desenvolvimento histórico russo e por seus problemas políticos e sociais oriundos da primeira 

guerra imperialista mundial. Todavia, ao remeter-se à história pode-se observar que as forças 

que se uniram em fevereiro de 1917 se transformam em inimigas em outubro do mesmo ano, 

já que com a queda do czarismo houve a emergência de uma nova e superior desigualdade. 

Assim, o desenvolvimento da luta de classes nesse período permitiu aos bolcheviques o 

amadurecimento e reconhecimento da importância da construção de bases objetivas e 

subjetivas para alcançar seu triunfo.  

Ao analisar a “evolução” civilizatória no mundo, é possível identificar uma forte 

tendência em manter os fatos em uma direção analítica linear, na qual a evolução se constitui 
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em etapas. Entretanto, pode-se compreender, à luz da teoria do Desenvolvimento Desigual e 

Combinado, que os movimentos dos fenômenos sociais não são lineares, tampouco 

uniformes: 

 
Na história mesclam-se ambas: regularidades e irregularidades. A regularidade é 
fundamentalmente determinada pelo caráter e desenvolvimento das forças produtivas e do 
modo de produzir os meios de vida. Contudo, este determinismo básico não se manifesta no 
desenvolvimento real da sociedade de maneira simples, direta e uniforme, e sim por meios 
extremamente complexos, desviados e heterogêneos (NOVACK,1988, p.33). 

 

Tendo em vista esta perspectiva, e buscando chegar à compreensão atual sobre as 

mudanças no mundo do trabalho, enfoca-se de forma mais específica às causas e efeitos 

contraditórios, sobretudo, para os trabalhadores, sobre a evolução desigual do modo de 

produção capitalista. 

Como mostra a literatura, o capitalismo é um sistema econômico mundial que surgiu e 

se desenvolveu com muito mais força na Europa e na América do Norte do que Ásia e na 

África. Mas, é preciso avançar na compreensão das formas históricas mais específicas em que 

ocorrem esses fatos, tendo em vista certas particularidades, como por exemplo, o 

superdesenvolvimento de áreas metropolitanas decorre dos baixos índices de desenvolvimento 

de outras regiões. Isto é: produto e condição.35 

Assim, há de se pontuar que: 

 
A lei do desenvolvimento combinado parte do reconhecimento da desigualdade nas 
proporções de desenvolvimento de vários fenômenos das mudanças históricas. A 
disparidade no desenvolvimento técnico e social, e a combinação fortuita de elementos, 
tendências e movimentos pertencentes a diferentes etapas da organização social, dão a base 
para o surgimento de algo novo e de qualidade superior (NOVACK,1988, p.45). 

 

Os saltos históricos promovidos por esse quadro de integração se tornam inevitáveis à 

medida que os setores mais atrasados realizam tarefas com métodos modernos, injetados em 

sua realidade, que nessa perspectiva se veem pressionados pelas condições externas e 

realizam avanços de modo a precipitar etapas da evolução que geralmente requerem um 

período histórico inteiro para se desenvolver. Desse modo, os países não são suficientemente 

desenvolvidos, até determinado momento, se beneficiam do progresso já obtido por meio da 

                                                           
35Obviamente é preciso considerar as particularidades nacionais de cada região. Por exemplo, Inglaterra e 
Estados Unidos foram, em um determinado momento histórico, governados pelas mesmas leis, mas esse fato não 
foi capaz de manter os mesmos resultados desses países em relação ao desenvolvimento da Economia. Porém há 
de se pontuar quais são as raízes dessas particularidades nacionais, a partir das condições naturais, materiais, 
históricas e de desenvolvimento. 
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indução e/ou coerção, para saltarem à frente dos demais países, inaugurando uma nova etapa 

de desenvolvimento. Neste caso: 

 
Uma das consequências do desenvolvimento desigual é aquilo que poderíamos chamar o 
privilégio dos retardatários: aqueles que chegam mais tarde, os marginais, os periféricos, os 
“atrasados” do ponto de vista de uma evolução histórica determinada — econômica, social 
ou cultural — podem tornar-se precisamente a vanguarda da transformação seguinte. 
(LÖWY, 1995, p.78). 

 
 

O caso brasileiro, sobretudo enquanto colônia de exploração, também pode ser 

caracterizado como um exemplo do desenvolvimento desigual e combinado, mas sem a 

presença de algum salto significativo. A escravidão36vivenciada no Brasil em seu período 

colonial já havia sido suprimida na Europa, mas ressurge nas colônias, sobretudo nas de 

exploração, como um braço do capitalismo comercial. Ao que indica, ainda nos dias atuais é 

possível observar vários exemplos desses efeitos do desenvolvimento desigual e combinado 

na realidade brasileira, como por exemplo, a transposição de diferentes tecnologias dos países 

de capitalismo central para cá, que ocorrem de maneira desigual de modo a escoar uma 

produção já obsoleta.  

Em consonância com os estudos de Marini (1991), pode-se observar que o 

desenvolvimento insuficiente das relações capitalistas no Brasil (na América Latina de uma 

maneira geral) e a escassez de saltos significativos capazes de direcionarem esses países para 

a “plenitude econômica” vivenciada pelos países de capitalismo central, são requisitos 

intrínsecos a estrutura global do modo de produção capitalista, absolutamente relacionados 

com a garantia dos interesses da classe dominante, isso porque dentro da lógica do capital os 

países de capitalismo periféricos não poderão desenvolver-se jamais da mesma forma como se 

desenvolvem as economias capitalistas chamadas de avançadas. 

É a partir daí, tendo como foco o objeto deste estudo, que há necessidade de buscar 

apreender as contradições dessas relações, verificando-se como as mais diferentes formas de 

trabalho se incorporam nesses processos, quais são as novas formas de ocupação e sua 

natureza no tratamento dessas questões que têm a circulação de mercadorias como a esfera 

predominante, afora a lógica da produção e suas interconexões com as demais esferas do 

sistema produtivo?  

Há de se pontuar que diferentemente das desigualdades inerentes do período primitivo, 

no qual as necessidades dos povos eram distintas, atualmente, com a emergência do modo de 

                                                           
36 Aqui me refiro ao trabalho escravo ao qual o povo negro foi submetido. Que se difere da escravidão 
contemporânea justamente pela questão racial. 
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produção capitalista, há a necessidade da dominação do homem pelo homem, assim, a 

competição se inicia quando mais de um grupo necessita da mesma coisa, no caso, explorar a 

força de trabalho alheia. Mas como essa lógica da exploração, inerente ao modo de produção 

capitalista afetou e afeta a classe trabalhadora, sobretudo no Brasil? 

No que se refere aos dilemas dos países de capitalismo dependentes, a capacidade de 

controlar as mudanças econômicas está vinculada a parâmetros externos, tendo em vista as 

tendências do “Desenvolvimento desigual e combinado” as quais esses países estão 

submetidos, e também a parâmetros internos quando associados às estruturas econômicas e 

socioculturais de cada formação social. Portando, Sampaio Jr (1999) aponta três alternativas 

possíveis aos países de capitalismo periférico, que se distinguem pela maneira como estão 

inseridos no sistema capitalista mundial, que são: 

1) Bloqueio dos fluxos econômicos e culturais difundidos pelos centros capitalistas; 2) 

Abertura do espaço econômico-social às forças do sistema capitalista mundial; e 3) Superar a 

situação de dependência “redefinindo os nexos internos e externos responsáveis pela dupla 

articulação”(SAMPAIO, 1999, p.203). 

Dentro dos parâmetros do desenvolvimento dependente, no qual divergem modernistas 

e conservadores, a sociedade se limita à possibilidade de combinar crescimento econômico, 

exclusão social e controle sobre os centros internos de decisão. Para Sampaio Jr (1999) o 

único meio das burguesias dependentes, como o Brasil, manterem minimamente a 

estabilidade econômica é a associação entre os segmentos modernizadores e os atrasados, já 

que “sem os segmentos modernizantes a economia dependente fica paralisada e sem os 

estratos atrasados ela perde todo o poder de barganha em relação ao capital internacional” 

(SAMPAIO, 1999, p.205). 

Contudo, como sabemos nenhum desses setores é capaz de romper com as estruturas 

de dependência externa, tendo em vista que as mesmas são extremamente confortáveis para as 

camadas mais abastadas da sociedade, a qual os segmentos modernizantes e conservadores 

pertencem. Portanto, sobre as mudanças nas estruturas sociais e no estilo de vida os 

segmentos modernizadores demostram grande conformismo frente às estruturas sociais atuais, 

enquanto os extratos conservadores ignoram qualquer mudança que possa comprometer “a 

possibilidade de acesso futuro aos padrões de consumo e de estilos de vida do chamado 

primeiro mundo” (SAMPAIO, 1999, p.205). 

Numa leitura crítica da realidade atual, sobretudo pensando a realidade dos países de 

capitalismo periférico, corroboro com Sampaio Jr (1999) quando afirma que a ruptura com a 

situação de dependência e a desarticulação do processo de modernização conservadora são as 
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únicas maneiras de evitar a barbárie. Desse modo, romper com os laços de dependência 

reavendo o processo de atraso das sociedades que um dia se apresentaram como coloniais, tais 

como o Brasil, constituem meios eficazes das sociedades periféricas controlarem seu próprio 

destino. No entanto essa inversão imprime uma readaptação à economia mundial tendo em 

vista os objetivos do desenvolvimento nacional. Aqui se faz necessário adentrar em uma 

melhor compreensão sobre as vias de desenvolvimento de países como o Brasil, enfocando as 

relações entre classes sociais como determinações relevantes à compreensão e apreensão de 

suas particularidades em termos da totalidade social. 

  
1.3.1 As vias de desenvolvimento da formação sócio-histórica brasileira e a 

composição das classes sociais. 

 

Sob o ângulo teórico, estudos clássicos indicam os fundamentos sobre o modelo de 

desenvolvimento capitalista, conforme pensou Lênin (1980) em sua análise sobre as duas vias 

de desenvolvimento do capitalismo. A instauração do modo de produção capitalista 

corresponde a um processo complexo que envolve o desenvolvimento das forças produtivas e 

também do trabalho em suas diferentes formas sociais, incluindo aí o conjunto das relações 

sociais e de produção estabelecidas entre os homens e a natureza e as relações entre os 

homens. Essas ocorrem de diferentes maneiras nas sociedades e de acordo com o espaço 

histórico e as formações sócio-históricas, econômicas e culturais.  

No capitalismo, a “Via Clássica” é considerada na literatura como caracterizada pela 

supressão do modo de produção feudal e consequente desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, propiciado pela revolução burguesa. Os países que tiveram a ascensão do 

capitalismo mais próximo, apesar de suas particularidades históricas nas formas de 

desenvolvimento do capitalismo, indicaram uma consolidação do poder político através de 

embates diretos com os senhores feudais, liberando a mão de obra do camponês das 

propriedades feudais para a venda de sua força de trabalho para as crescentes indústrias.  

Nesse processo, a burguesia vai, aos poucos, consolidando o aparelho estatal de 

acordo com seus interesses, a fim de propiciar o movimento de acumulação de capital. Nessa 

via, o Estado aparece como representante do povo que é aliado à burguesia, já que esta 

precisava da força popular no seu processo de revolução e destruição do feudalismo. A grande 

questão aí colocada diz respeito às particularidades que assumiu o desenvolvimento do modo 

de produção nos países em suas distintas etapas.  
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Observando-se melhor as duas vias de desenvolvimento do capitalismo pode-se 

identificar, segundo Lênin, que na “Via Prussina” “o conteúdo fundamental da evolução é a 

transformação do feudalismo em sistema usurário e em exploração capitalista das terras dos 

feudais-latifundiários-júnkers” (LENIN, 1980, p.30), já que nesse caso a burguesia não rompe 

com o modo de produção feudal de forma revolucionária, mas, aos poucos, converte a 

propriedade feudal em propriedade capitalista, como ocorreu na Alemanha.  

Para Coutinho (1999), esse conceito de “Via Prussiana” trabalhado por Lênin não é 

suficiente pois esse autor considera de forma veemente o momento político e 

“superestrutural”, desse modo, analisando a obra de Gramsci  ele ressalta que: 

 
Deve-se sublinhar, antes de mais nada, que um processo de revolução passiva, ao contrário 
de uma revolução popular, realizada a partir “de baixo”, jacobina, implica sempre na 
presença de dois momentos: o da “restauração” ( na medida em que é uma reação a 
possibilidade de uma transformação efetiva e radical “ de baixo para cima”) e o da 
“renovação” ( na medida em que muitas demandas populares são assimiladas e postas em 
prática pelas velhas camadas dominantes) (COUTINHO, 1999, p.198). 
 

 
Nesse caso, o Estado, comandado pela nobreza, assume um papel de coordenador do 

processo de modernização, ideologicamente passa a representar o “bem comum” e somente 

assume este papel porque naquele momento a burguesia não dependia da força popular em 

seu processo de consolidação. A conjuntura que não viabilizou uma revolução foi gerada pela 

“necessidade” de unificação do país em questão e a precária burguesia industrial que não 

apresentava condições para sustentar um processo revolucionário.  

Portanto, me parece que o caso brasileiro se assemelha como mais identificado com a 

“Via Prussiana”, tendo em vista que não houve rompimento da ordem estabelecida, porém, 

devem-se considerar as particularidades inerentes às condições históricas de desenvolvimento 

do país enquanto colônia. É por isso que Mazzeo (1997) desenvolveu a concepção de “Via 

Prussiana Colonial”, considerando o processo tardio de acumulação de capital. Neste caso, 

pode-se identificar que, no Brasil, o processo que ocorre é mais próximo do modelo 

“Prussiano Colonial”, diante de suas características coloniais e tardias. Sendo assim, ao ser 

tencionado por esse modelo de desenvolvimento, o Brasil não realiza uma revolução, nem ao 

menos a Independência pode ser assim chamada, considerando que:  

 
Revolução em seu sentido real e profundo significa o processo histórico assinalado por 
reformas e modificações econômicas, sociais e políticas sucessivas, que, concentradas em 
um período histórico relativamente curto, vão dar em transformações estruturais da 
sociedade, e em especial das relações econômicas e do equilíbrio reciproco das diferentes 
classes e categoriais sociais. (PRADO, 2004, p.11, grifos meus). 
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Essa discussão se remete a outro destaque importante, o entendimento das 

particularidades do modelo capitalista de desenvolvimento no Brasil. Por exemplo, a 

concepção sobre o feudalismo que pode ser válida para países europeus, na literatura 

brasileira, este é um debate complexo, diante das convergências, mas, também, das 

divergências nas interpretações do padrão de modernização capitalista no que se refere à 

existência ou não de feudalismo no país. Nesse debate, Caio Prado (2004) sinaliza que 

devemos ter clareza ao realizar comparações entre países no que se refere à transição do modo 

de produção feudalista para o capitalista em países de capitalismo central e as particularidades 

da “Revolução Brasileira”. Sendo assim, o autor ensina que o Brasil nunca apresentou um 

sistema feudal, e a justificativa para o cuidado em não considerar todas as transições iguais é 

oriunda de uma observação dialética da realidade de cada país, sobretudo no que se refere à 

natureza das relações de trabalho em cada particularidade nacional, a qual denomina 

“parceria”: 

 
Trata-se entre nós, pelo menos naquelas instâncias de real significação econômica e social 
no conjunto da vida brasileira, de simples relação de emprego, com remuneração in natura 
do trabalho. Isso é, com o pagamento da remuneração do trabalhador com parte do produto, 
a metade, na meação; duas terças partes, na terça. A nossa parceria assimila-se assim antes 
ao assalariado, e constitui, pois, em essência, uma forma capitalista de relação de trabalho 
(PRADO, 2004, p.40). 

  

Nesse sentido, esta análise se mostra eficiente em face da emergência da distinção 

entre a “Via Prussiana” pura e simples e a “Via Prussiana Colonial”, com foco na importância 

necessária sobre o lugar do trabalho na sociedade atual, objeto central deste estudo. Sendo 

assim, é possível perceber que o baixo nível de desenvolvimento econômico dos países que 

outrora se constituíram como colônias permitiu que lhes fossem impostas, por parte dos 

colonizadores, exigências rumo a padrões de desenvolvimento inspirados em realidades e 

concepções nem sempre possíveis ou viáveis, por diversas razões e particularidades que vão 

desde o clima, vegetação dentre outras variáveis. 

No caso dos países-latino americanos como o Brasil, resquícios da fase anterior de 

produção perduraram durante muito tempo, e as classes dirigentes se mantiveram no poder, 

sem que tenha havido nenhuma ruptura significativa na relação entre as classes sociais. Nessa 

perspectiva, temos que o acúmulo de capital que se processa no país é historicamente oriundo 

da agricultura. No século XVIII essa acumulação possibilitou um embrionário movimento de 

modernização, sobretudo na Região Sudeste. Portanto, esses traços coloniais do Brasil de uma 
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economia voltada “para fora” desde o tempo de colonização foram analisados por Florestan 

Fernandes (1981) quando o estudioso apresenta a concepção de desenvolvimento de “natureza 

heteronônica” do Brasil, que significa uma economia voltada muito mais aos interesses 

externos. Para o referido pensador: 

 
O controle externo dos negócios de exportação e importação, bem como da construção de 
uma rede moderna de comércio, bancos e outros serviços, redundava num processo crônico 
de capitalização para fora, ou seja, de exportação do excedente econômico como 
consequência da integração dependente da economia capitalista mundial. As grandes 
fortunas formadas internamente, pela exportação de produtos primários e pelo comércio 
importador, dissipavam-se, em parte, através dos ônus do controle externo ou em gastos 
sibaríticos e de representação de status: as parcelas poupadas porém, encontravam poucas 
perspectivas de reinversão produtiva (...)  (FERNANDES, 1981, p. 46 - 47). 
 

A partir de então fica claro que o entrelaçamento da ordem econômica capitalista com 

a ordem social local das sociedades dependentes relaciona-se da mesma forma com as 

formações ideológicas que fazem parte também daquele entrelaçamento. Ao que indica, do 

ponto de vista ideológico, o liberalismo chega ao país através do mercantilismo português, 

porém, não encontra meio de desenvolvimento pelo fato da escravidão estar fortemente 

consolidada no país, não possibilitando a formação de um proletário revolucionário. Pelo 

contrário, sustentava a manutenção das massas populares, bem como não havia uma burguesia 

revolucionária consolidada. Desse modo, no Brasil, assim como na Alemanha, houve um 

movimento em que a burguesia se constituiu com títulos de nobreza provenientes da herança 

portuguesa e não fruto de um processo revolucionário. Por isso, o liberalismo vai se restringir, 

naquele período histórico, somente ao direito de livre comércio. 

Sendo assim, como foi assinalado, o Brasil é marcado por um movimento conciliatório 

com o passado, reformando o presente para a continuação da estrutura econômica. Outro 

aspecto muito característico das relações sociais estabelecidas entre o Estado e a sociedade, é 

que esta se mostra marcante na cultura brasileira, por isso deve ser mencionada, pois esta 

relação contribui para legitimar a concepção da “ideologia do favor” (MAZZEO, 1997). Tal 

característica mostra-se atuante na formação social brasileira como um padrão que age 

dificultando a formação de massas populares combativas, reivindicatórias, condição essa que, 

ao longo desta análise, considera as possibilidades de mudanças na história construída pelos 

homens. Mas, associado ao escravismo, os pontos antes colocados dificultam o 

desenvolvimento clássico do liberalismo, tão pouco uma revolução, mantendo as massas fora 

do cenário político.  
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Acredito que é a partir desse quadro histórico que podemos identificar resquícios de 

uma cultura de dominação cujas relações políticas entre as classes podem contribuir para o 

esclarecimento, de certa forma, sobre o cenário que presenciamos quanto a caracterização dos 

trabalhadores, diante da tendência de silenciamento de suas demandas, no cômputo das 

determinações políticas, econômicas e sociais dos períodos históricos. Contudo, parece 

predominar no Brasil determinado ceticismo, visto que grande parte dos indivíduos parecem 

subjugados ao se calarem frente às ofensivas contrárias aos seus interesses, negando sua 

condição de seres históricos capazes de influenciar e decidir seu posicionamento político, 

libertando-se dos grilhões do capital, condição “que leva, não se enxergando, ou não se 

enxergando ainda, em termos concretos, a uma corrida desenfreada para o salve-se quem 

puder” (PRADO, 2004, p.13). 

Mediante esse quadro de instauração do modo de produção capitalista no Brasil, 

acrescenta-se o fato de que, desde os primórdios do desenvolvimento capitalista nesse país a 

população se encontra à mercê de uma política realizada de cima para baixo, sem nenhuma ou 

com pouca participação do povo e esses processos se legitimam a partir da ação do Estado, 

como fala Coutinho: 

 
Por um lado, gradualmente e “pelo alto”, a grande propriedade latifundiária transformou-se 
em empresa capitalista agrária; e, por outro, com a internacionalização do mercado interno, 
a participação do capital estrangeiro contribuiu para reforçar a conversão do Brasil em país 
industrial moderno, com uma alta taxa de urbanização e uma complexa estrutura social. 
Ambos os processos foram incrementados pela ação do Estado: ao invés de ser o resultado 
de movimentos populares, ou seja, de um processo dirigido por uma burguesia 
revolucionária que arrastasse consigo as massas camponesas e os trabalhadores urbanos, a 
transformação capitalista teve lugar graças ao acordo entre as frações das classes 
economicamente dominantes, com a exclusão das forças populares e a utilização 
permanente dos aparelhos repressivos e de intervenção econômica do Estado (COUTINHO, 
1999, p.196, grifos meus). 

 

 Embora as lutas dos segmentos pobres sejam enfrentadas nas camadas da cidade e 

principalmente nas do campo ao longo da história brasileira, é importante registrar que essas 

se manifestaram, por vezes, de forma até acentuada, porém, não desapareceram ao longo do 

tempo. Mas pode-se observar, na sociedade dita moderna, certas manifestações populares, 

geralmente focalizadas, que travam lutas em prol desta ou daquela classe, na busca de seus 

interesses. Ultimamente essas lutas sociais vêm se desmistificando não apenas no Brasil, mas 

em sociedades de capitalismo avançado, tais como, na Espanha37, França, Grécia, Portugal, 

                                                           
37País onde surge em 2011 o movimento intitulado: “Movimento dos indignados”, que através de articulações 
prévias nas redes sociais realizam protestos pacíficos que reivindicam mudanças na política e na sociedade 
espanhola, considerando que os partidos políticos não os representam nem tomam medidas que os beneficiem. 
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que vivenciam recentemente taxas de desemprego muito acentuadas, chegando a 27% na 

Grécia.38 

No Brasil, as manifestações de massa envolvendo os mais diferentes segmentos da 

sociedade vêm ocorrendo com mais vigor desde as chamadas jornadas de junho que tiveram 

início em 2013, as quais incluíram pautas muito diferenciadas com discussões polêmicas, 

desde a redução das tarifas de ônibus até a luta contra a corrupção no Brasil. Esse quadro 

mostra que mesmo com a massa demonstrando insatisfações na análise dos partidos políticos, 

poucos continuam participando de atividades de cunho político, o que constitui um desafio na 

consolidação de lutas em prol da constituição da democracia. Desse modo, considero que a 

sociedade vai evoluindo politicamente diante dessas questões.  

O fato é que no cenário atual parte expressiva da população, principalmente os estratos 

mais pauperizados vêm aos poucos se organizando politicamente, no sentido de reivindicar 

seus interesses – condição de possibilidade de atribuir mais valorização a essas formas de 

organização política, hoje, com novas feições, embora ocorridas de forma tardia. Talvez este 

fenômeno se deva devido ao fato de que no Brasil, diferentemente de países como Inglaterra e 

França, a população, enquanto movimento de massa, seja pouco expressiva na história, esse 

tipo de mobilização em prol de reivindicações para propor reformas e/ou revoluções.39 

Estas reflexões sobre os impactos das atuais transformações sobre o mundo do 

trabalho parecem pouco suficientes para explicar a influência do sistema sobre a força de 

trabalho. Por isso, é importante retomar algumas determinações sobre o trabalho no Brasil, 

considerando, por exemplo, os anos de 1930 que se constituíram um marco cronológico à 

compreensão das tendências do modelo de desenvolvimento adotado no país e suas 

expressivas implicações para o mundo do trabalho, daí, apontar novos rumos às 

transformações capitalistas e suas influências na sociedade, conforme explicitarei a seguir. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Relaciono essas reivindicações à crise econômica de 2008 e às medidas de austeridade tomadas pelo governo 
nesse período, já que a partir delas surgiu uma série de reivindicações políticas, econômicas e sociais 
heterogêneas, reflexo do desejo de seus participantes de mudanças profundas no modelo democrático e 
econômico vigente. 
38 Grécia registra maior taxa de desemprego da Europa. Esquerda.net, 28 maio 2013. Disponível em: 
<http://www.esquerda.net/dossier/gr%C3%A9cia-regista-maior-taxa-de-desemprego-da-europa/27907>. Acesso 
em: 26 julho 2013. 
39 Sobretudo porque historicamente a classe trabalhadora sempre foi massacrada e cooptada.  
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1.3.2 Industrialização e modernização: rebatimentos para a classe 

trabalhadora. 

 

Recuperando alguns elementos da história do desenvolvimento econômico e político 

do país, identifica-se que a partir dos anos 30, instaura-se no Brasil um novo modelo de 

acumulação, caracterizado pelo estágio de desenvolvimento do capitalismo monopolista. 

Aqueles foram anos marcados pelo fim da hegemonia agrário-exportadora no Brasil com a 

abertura de parques industriais e o desenvolvimento urbano das grandes cidades. A partir daí 

inauguram-se certas alterações nas formas de regulação das relações econômicos na sociedade 

cujo contexto histórico tinha como coadjuvante o Estado, na medida em que este promoveu as 

vias necessárias para que o mercado triunfasse na condição de protagonista dessas relações. 

A substituição do modelo agrário-exportador para o industrial se depara com alguns 

problemas principais: primeiramente as novas competências exigidas pelo modelo de 

acumulação que passa a ter na indústria o centro do processo não foram suficientes para 

transformar as antigas técnicas de trabalho e as próprias relações do mercado de trabalho. 

Outra questão era a ausência de um setor capaz de financiar esse processo emergente de 

acumulação industrial e de outro setor produtor de bens de capital, como máquinas e 

equipamentos e insumos. 

A partir de então, essas condições deveriam ser criadas, mas, a burguesia industrial 

não tinha condições de resolver essa questão, tendo em vista que a acumulação do capital só 

teria início a partir dos lucros gerados pelas empresas. Portanto, coube ao Estado se 

encarregar de resolver a questão do financiamento do processo de acumulação e da produção 

de bens de capital e insumos. Para extrair capital capaz de financiar esse processo se utilizou 

da estratégia de confisco cambial de impostos, sobretudo dos exportadores de café. Assim, o 

Estado investiu na produção de máquinas e equipamentos necessários, incentivando 

paralelamente as exportações a fim de gerar as divisas necessárias com as quais se compraria 

no exterior os insumos para as mercadorias a serem produzidas internamente. 

Essa recorrência às décadas anteriores se deve à importância de identificar os marcos 

de integração das duas instâncias de regulação da vida social e o mercado, para perceber as 

implicações dessas intervenções aos interesses do trabalho, fruto do desenvolvimento das 

forças produtivas. As mudanças realizadas no âmbito da economia até a década de 1930 não 

tiveram o mesmo impulso na área social, tendo em vista que as ações nesta área eram 

conduzidas pelo mercado – com o objetivo de manter, minimamente, a reprodução dos 

trabalhadores – pela iniciativa privada não mercantil. Com a instituição do governo de Getúlio 
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Vargas à presidência em 1930 ocorre o afastamento formal da oligarquia cafeeira no Brasil 

das decisões do Estado. Embora saibamos que o Estado intervém muito mais em 

conformidade com os interesses das classes dominantes, a partir daí institui-se um governo 

provisório.  

O governo Vargas perdurou de 1930 a 1945, e teve, além do governo provisório, o 

constitucional de 1934 a 1937 até chegar ao Estado Novo de 1937 a 1945. O referido período 

histórico é intitulado como “Era Vargas” pelos historiadores pelo fato do então governo ter se 

perpetuado initerruptamente no poder por 15 anos. Mas Vargas também assume a presidência 

de 1950 a 1954 por meio de eleições diretas, após o governo Dutra. Portanto, houve um 

conjunto de alterações sociais vivenciadas pela classe trabalhadora, tais como, a implantação 

das políticas de proteção social instituídas pelo Estado, em resposta aos trabalhadores frente a 

suas reivindicações e lutas políticas. Potyara Pereira analisa esses fatos e afirma: 

 
Na década de 30: criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, da carteira de 
trabalho, da legislação trabalhista (...) e dos institutos de aposentadoria e pensão (...). Na 
década de 40: instituição do salário mínimo, (...) promulgação da consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), criação do imposto sindical, do Serviço de alimentação da Previdência 
Social (SAPS), de nova legislação sobre acidentes de trabalho (...). Na década de 50: ênfase 
no planejamento central, com resgate da retórica nacionalista, em oposição ao liberalismo 
burguês da era Dutra (...) adesão às concepções e às ideias inovadoras a respeito da 
industrialização periférica, difundidas pela Comissão Econômica para a América Latina 
(CEPAL) (...). Ao lado disso, o salário mínimo, após oito anos de congelamento, foi 
aumentado. (PEREIRA, 2008, p. 131-132).  

 

A partir de então o Estado intensificou sua intervenção na economia através do 

incentivo da produção de bens intermediários e de capital, estreitando cada vez mais suas 

relações com o setor privado. Mas de que forma o Estado seria capaz de viabilizar meios para 

o desenvolvimento do mercado? Sabe-se que essa relação tênue entre Estado e mercado 

mostra-se fundamental para o sucesso do modo de produção capitalista. Estas questões 

tornam-se relevantes para compreensão sobre o lugar do trabalho nessas relações conferindo o 

modo como o Estado influencia as condições de reprodução do trabalho, visto ser essa relação 

uma via que, a priori, remete a descobrir essa dinâmica desde o período estudado, a década de 

1930.  

Oliveira (2013) em suas reflexões a este respeito afirma que o primeiro meio de 

institucionalização das regras da relação capital x trabalho por parte do Estado ocorre através 

da regulamentação dos fatores e se inicia com a fixação do salário mínimo. Sendo assim, a 

Lei nº 185 de janeiro de 1936 e o Decreto-Lei nº 399 de abril de 1938 regulamentaram a 

instituição do salário mínimo e o Decreto-Lei nº 2162 de 1º de maio de 1940 fixou os valores 
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do salário mínimo, que passaram a vigorar a partir do mesmo ano. O estabelecimento do valor 

para o salário mínimo traz certa confiança quando se pensa que o Estado desenvolve essa 

“regra” com vistas a promover o bem estar dos trabalhadores.  

É importante ressaltar que essas ofensivas não atingem apenas os espaços urbanos na 

medida em que este é indissociável ao setor rural. Portanto, as condições de exploração do 

trabalho atingem expressivamente os trabalhadores do campo, sobretudo os pequenos 

produtores, àqueles que trabalham em monoculturas, por exemplo, no corte da cana-de-

açúcar, cujas as atividades imprimem um limite as suas condições físicas e psicológicas de 

trabalho, chegando ao extremo de ocasionar agravamentos expressivos nas suas condições de 

saúde esses fatos revelam os níveis extremos das condições de exploração do trabalho 

também no setor rural. (SANT’ANA, 2012, p.65-79). 

Contudo, considerando o objeto mais específico deste estudo, uma análise sobre os 

efeitos das transformações capitalistas e suas expressões nas áreas urbanas, situa-se que a 

maior parte da classe trabalhadora desse setor também permanece na atualidade exercendo 

trabalhos precarizados. Se o salário mínimo tem como objetivo impedir o pagamento indevido 

pela força de trabalho vendida pelo trabalhador ao seu empregador, isto é, a exploração da 

força de trabalho.  

Retornando à avaliação sobre o papel do Estado na mediação dessas relações no 

âmbito da produção, observo que, apesar da defesa dos liberais de que o Estado não tem – ou 

não deve ter – atuação no estabelecimento do mercado, pode-se aferir que a decisão do Estado 

de fixar alguns valores para certos tipos de atividade, de acordo com a localização da região, 

tem uma relação direta com os interesses do mercado, e, portanto, da burguesia. Mas, 

primeiramente é necessário compreender a lógica da tal fixação, para determinar o valor de 

cada salário mínimo. O Brasil foi dividido em 22 regiões e todas as regiões que 

correspondiam a estados foram divididas ainda em sub-região, num total de 50 sub-regiões, 

cada sub-região teve um valor fixado, num total de 14 valores distintos em todo Brasil40.

 A própria tabela que se refere o art.  2º do decreto n.  2.162, de 1 de maio de 1940, 

aborda “Percentagens do salário mínimo, para o desconto até à ocorrência de 70%, das 

despesas de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte”. Isso significa dizer que a 

                                                           
40Tendo em vista que os salários com valores mais altos eram pagos para os trabalhadores das cidades e que a 
minha pesquisa empírica se desenvolve em uma das maiores metrópoles do Brasil, considero importante refletir 
sobre o papel do Estado na manobra das massas de trabalhadores com o objetivo claro de imprimir lucros aos 
capitalistas. Embora nesse momento o mercado aproveitasse uma grande parcela de trabalhadores, considerando 
o padrão de desenvolvimento daquele período histórico, como se sabe, não pode ter havido a possibilidade de 
empregar todos eles e esse processo corroborou para engrossar significativamente as fileiras dos desempregados 
edos trabalhadores inseridos em subempregos: aqueles informais e/ou precarizados.  
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referida regulamentação não tem sequer a pretensão de obrigar que as empresas financiem 

100% das necessidades dos trabalhadores. Sendo assim, a instauração do salário mínimo não 

teve relação direta com a produtividade do trabalho, mas tinha como objetivo suprir 

parcialmente as necessidades dos trabalhadores com o intuito de instaurar um novo modo de 

produção e oferecer condições – mesmo que mínimas – para classe trabalhadora se manter 

alimentada e, portanto, permanecer produzindo. Se naquela década o valor do salário mínimo 

já não cobria as necessidades básicas do trabalhador, nos dias atuais com o avanço das forças 

produtivas e o aumento do desemprego essa é uma tarefa quase impossível, haja vista que a 

meu ver a ampliação do número de trabalhadores informais e em busca de trabalho nas 

grandes metrópoles também relacionam-se com a necessidade de complemento de renda.  

Com relação ao período histórico analisado, o Estado cria um mercado de trabalho e 

uma legislação trabalhista que implementa o salário mínimo, sendo funcional ao mercado em 

dois sentidos, já que à medida que propicia um cálculo médio de gastos, também “empurra” 

para baixo o preço da força de trabalho. O fato é que a diferenciação de salário entre os 

trabalhadores causou uma enorme migração de contingentes populacionais do campo para as 

cidades, em busca de melhores salários, vislumbrando a inserção nesse novo modo de 

acumulação. Mas como se sabe, nem todos foram empregados e findaram formando uma 

população excedente, um “exército industrial de reserva” (MARX, 1971, p.733). Nas palavras 

de Oliveira: 

 
Essa conversão de enormes contingentes populacionais em “exército de reserva”, adequado 
à reprodução do capital, era pertinente e necessária do ponto de vista do mundo de 
acumulação que se iniciava ou que se buscava reforçar, por duas razões principais: de um 
lado, propiciava o horizonte médio para cálculo econômico empresarial, liberto do pesadelo 
que um mercado de concorrência perfeita, no qual ele devesse competir pelo uso dos 
fatores; de outro lado, a legislação trabalhista igualava reduzindo – antes que 
incrementando – o preço da força de trabalho. (OLIVEIRA, 2013, p.38). 
 

 Quando Oliveira (2013) se refere a “igualar reduzindo”, mostra um assunto polêmico 

para os pensadores liberais, já que no caso de um mercado livre ideal, os salários poderiam até 

aumentar para aqueles trabalhadores mais qualificados. Então, a aceitação do estabelecimento 

do salário mínimo parece ter se tratado apenas de uma barganha entre trabalhadores e 

capitalistas, mas não foi de interesse apenas dos primeiros por ser extremamente funcional e 

lucrativa para as empresas já que institucionaliza o lucro ao mantê-lo constante. 

Após o segundo mandato do Governo Vargas, o Brasil vive sua fase 

desenvolvimentista, sobretudo nos anos de 1956 a 1961, no governo do então presidente 

Jucelino Kubitschek. Nesse momento, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil assiste 
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à reconstrução de economias de capitalista central se posicionando como alternativa à busca 

de novos mercados. Portanto,  

 
Na década de 50: (...) a meta econômica parece prioritária. Centrado nela, o governo acelera 
ambições mais amplas, como a de atrair o capital estrangeiro para o país, consolidando 
assim o capitalismo dependente nacional. No rol desses interesses a política social só tem 
serventia como investimento em capital humano (...). As interferências de agências 
internacionais, notadamente norte-americanas, na economia do país foi notória nesse 
governo, bem como as realizações faraônicas, que neutralizavam as escassas gestões 
governamentais no campo das políticas sociais. Nesse particular vale registrar que houve, 
no governo Jucelino Kubitschek, o início do deslocamento do eixo trabalhista, privilegiado 
por Vargas, para as demais áreas sociais, mas sem grande expressão. (PEREIRA, 2008, p. 
131-133).  

 

 Confrontando essas novas determinações apresentadas pelo Estado desenvolvimentista 

com o que se analisou anteriormente a respeito de como se desenvolve a acumulação 

primitiva, temos que esta, ao se desenvolver em regiões periféricas ao mesmo tempo em que 

triunfa em países em que se instalou desde sua gênese não expropria a propriedade das 

oligarquias. No caso brasileiro, com o desenvolvimento da “Via Prussiana Colonial”, apenas 

o excedente se destina ao trabalhador rural através da posse transitória da terra. Sendo assim, 

à medida que o “desenvolvimento desigual e combinado” se aprimora, aumenta-se a 

acumulação industrial, enquanto a produção agrícola é comercializada basicamente pelo valor 

de custo do trabalho, responsabilizada por suprir as necessidades das massas urbanas. 

Constatamos que muito embora os pensadores da gênese da teoria liberal defendessem 

um Estado não interventor, nota-se que desde a origem do modo de produção capitalista, 

sobretudo no Brasil, o Estado está sempre em parceira com o mercado, criando condições 

materiais no que se refere à produção de meios necessários para o surgimento, potencialização 

e manutenção do modo de produção capitalista, justamente porque tem a função de regular as 

relações sociais. 

Desse modo, nasceu o Estado interventor no Brasil, um requisito primordial para o 

sucesso do modo de produção capitalista, fato não apenas específico no Brasil como nos 

países de economia central nos tempos das políticas keynesianas, resultado das forças dos 

movimentos políticos intensos nessa conjuntura, não apenas no Brasil, mas na maioria dos 

países de capitalismo avançado e periférico. Essa coincidência se deve ao fato de que ao se 

desenvolver o capital prendem-se todas as economias em uma mesma lógica: “a lógica 
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daacumulação que obriga que o Estado ponha o capital sobre os grilhões da regulação estatal” 

(TEIXEIRA, 1998, p. 220).41 

Assim, nesse modo de produção, independentemente do espaço geográfico, o Estado, 

além de assumir suas funções de produção de bens públicos, também passa a intervir nas 

políticas de inversões privadas, sustentando o processo de acumulação. Visto isso, é possível 

analisar que mesmo que a lógica que fundamenta a racionalidade do Estado interventor seja a 

mesma em todos os países inseridos no modo de produção capitalista, em cada país existem 

particularidades, sobretudo no Brasil onde essa intervenção foi incapaz de assegurar um bem-

estar social e material para a grande maioria da população. Isso principalmente porque o 

Estado herda a estrutura extremamente feroz de concentração de renda do período colonial. 

Para Francisco Teixeira, nesse movimento brasileiro, o Estado tem a função de criar 

condições de produção e reprodução do desenvolvimento da indústria e desenvolver políticas 

suficientes para atenuar as desigualdades sociais. Desse modo o autor afirma que: 

 
Aqui o Estado nasce para criar uma sociedade capitalista industrializada; lá, surge quando o 
capitalismo ingressava em sua terceira revolução tecnológica e, assim, como um modelo de 
distribuição de renda entre capital e o trabalho mais equitativo, não marcado pelas 
desigualdades de renda de um país onde o grosso da população era egresso da escravidão 
(TEIXEIRA, 1998, p. 222). 

 
 
Apesar de tais particularidades, a fundamentação do Estado interventor aqui ou em 

países de capitalismo central se assemelham, tal como são as mesmas as razões pelas quais o 

Estado entra em crise, através da crise fiscal e da erosão de suas bases de legitimidade. A crise 

fiscal ocorre a partir do momento em que as desigualdades crescem, tendo em vista que o 

sistema produtor de mercadorias se apropria do excedente econômico e uma parcela cada vez 

menor dessa acumulação é revestida em salários, e:  

 
Em consequência disso, cresce o número de desempregados, que aumenta na medida em 
que o sistema procura recuperar a taxa de lucro via aumento da mais-valia relativa, que se 
faz através da incorporação de tecnologias voltadas para dispensar o trabalho vivo 
(TEIXEIRA, 1998, p.222 - 223). 

 
 

Nesse caso, além de diminuir os recursos para atenuar questões de caráter social, 

mediante as carências oriundas do desemprego, o Estado precisa também sustentar os 

                                                           
41Teixeira refere-se a Marx, Karl. O capital: Crítica da economia política. São Paulo, Nova Cultural, 1985. 
Livro I, v.I, p.196: “O impulso à prolongação da jornada de trabalho, a feroz voracidade por mais trabalho, que 
temos observado até agora numa área (...), colocaram finalmente o capital sob os grilhões da regulação legal.” 
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monopólios para evitar sua falência. Com isso aumenta-se a dívida pública que é o reflexo 

direto da tentativa de impedir uma crise política e social tendo em vista o risco que o sistema 

correria. Nos países de capitalismo central, essa crise foi mais atenuada do que no Brasil, já 

que para nós representou a ausência, mesmo que parcial, do Estado enquanto principal 

financiador no modelo de acumulação.  

Nesse sentindo, identifica-se no cenário mais recente, o real papel do Estado na 

sociedade capitalista, bem como os artifícios utilizados por esta instituição frente à defesa dos 

interesses da classe dominante. Tendo em vista que a partir de um determinado momento da 

acumulação capitalista, os governos dos países em crise descobrem a possibilidade de 

privatizar instituições do Estado como alternativa para se livrar das dívidas, percebem-se 

sinalizações importantes para se apreender a emergência da intitulada “Crise do capital”, 

quais sejam, a queda da taxa de lucro daqueles que detinham os meios de produção e 

paralelamente o início da reestruturação produtiva do capital no mundo, datado de 1973. A 

partir de então, mudanças significativas foram observadas no sistema capitalista do cenário 

mundial. O referido sistema já acostumado com os ciclos de expansão e retração do capital se 

depara ineditamente com uma fase de “Crise estrutural”. Paralelamente a isso nota-se a 

falência dos sistemas estatais de regulação do capital. 

Hoje a ampliação do mercado na regulação da vida social também trouxe 

consequências curiosas na sociedade. Uma delas é o incentivo ao consumo, uma 

recomendação extremamente fomentada por parte do Estado, que, mesmo na contramão das 

orientações dos economistas, investe cada vez mais na motivação do consumo por parte das 

classes, facilitando as condições de créditos e vantagens financeiras comerciais. O fato é que 

esse é um momento em que a classe trabalhadora encontra sérios obstáculos no enfrentamento 

das dificuldades da vida social, sobretudo porque durante a crise aumenta o número dos 

trabalhadores desempregados, além de quedas expressivas no poder de compras decorrente, 

em grande medida, da diminuição da capacidade de produção dos setores da economia, que, 

consequentemente, resultam em alterações substantivas nas condições de consumo dessas 

classes, dando início a uma nova era: novas formas de empregabilidade, dentre elas, o 

“empreendedorismo”42. Portanto, a força expressiva desses fenômenos em relação ao papel do 

                                                           
42 De acordo com as considerações elaboradas pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empresas 
(SEBRAE): “Numa visão mais simplista, podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo, 
que vê o que ninguém vê, enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo, e parte 
para a ação. Ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador que produz novas ideias através da 
congruência entre criatividade e imaginação.” O que é ser Empreendedor. Serviço Brasileiro de apoio às Micro 
e Pequenas Empresas – SEBRAE, 2016. Disponível em: Disponível em: 



62 
 

Estado e suas intermediações na dinâmica e nos interesses do mercado têm implicações 

relevantes à racionalidade do trabalho, constituindo-se como um dos desafios teóricos e 

práticos a serem desvendados no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/bis/o-que-e-ser-
empreendedor,ad17080a3e107410VgnVCM1000003b74010aRCRD> Acesso em: 27 de maio de 2016. 
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CAPÍTULO II – CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL:o trabalho precarizado no 

Brasil. 

 

Este capítulo tem por objetivo analisar a relação entre o modo de produção capitalista 

e o Estado moderno, enfocando sua funcionalidade ou atribuições na lógica do capital. 

Tenciona-se compreender a relação entre a atual crise do capitalismo contemporâneo e sua 

contraofensiva no reforço às atividades do âmbito empresarial e a influência do Estado, 

considerando as implicações dessa lógica de regulação das relações entre o Estado, o mercado 

e o trabalho, frente ao aumento expressivo do trabalho informal e o surgimento de novas 

formas sociais do trabalho na sociedade, objeto desta pesquisa. Busca-se aprofundar estas 

reflexões apoiando-se numa visão crítica da realidade, de forma a ultrapassar a compreensão 

de imediaticidade da realidade, com vistas a identificar a totalidade da vida social, cujos 

aspectos tornam-se fundamentais à análise sobre o atual padrão civilizatório do capital. 

Proponho apresentar como – mesmo em ruínas – o mercado, através do intervencionismo do 

Estado, seria capaz de “persuadir” ou “convencer” a classe trabalhadora – sobretudo aquela 

sem perspectiva ou com dificuldades de obtenção de emprego formal – a contribuir para a 

conservação/contemplação do atual padrão de desenvolvimento do capitalismo. Em boa 

medida esses segmentos mais valorizam, contemplam, em lugar de questionarem ou reagirem 

frente aos novos imperativos impostos aos padrões de trabalho, hoje caracterizados como 

“precarizados” “informais”, “temporários” e/ou sem vínculos legais.  

 

2.1 O Estado burguês e luta de classes. 

 

Cabe enfatizar que, conforme pode ser observado no capítulo anterior através da 

análise da via de desenvolvimento do capitalismo no Brasil e, sobretudo da conjuntura 

modernizadora nacional das décadas de 1930 e 1950, pode-se verificar que o Estado 

brasileiro, naquele contexto, promovera as vias necessárias para que o mercado fosse capaz de 

triunfar na condição de protagonista na regulação da economia, sendo assim o Estado mostrou 

que possui o papel de coadjuvante na sociedade burguesa, tendo em vista que sem Estado não 

há capitalismo. Nesse sentido vale lembrar que: 

 
As teorias contraturalistas inauguram uma nova forma de pensar, segundo o qual o único 
fundamento do homem é agora ele mesmo, que se descobre em absoluta individualidade e 
dignidade. (...) A sociedade aparece, assim, não mais como algo natural (...) mas, sim, como 
algo criado pelos indivíduos, para satisfazer suas carências e interesses privados. (...) É a 
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partir daí que a Economia Política Clássica vai fazer do interesse próprio, do egoísmo, o 
centro a partir do qual se tece e se constrói a sociabilidade, se edifica a sociedade (...). 
Sendo assim surge naturalmente uma razão invisível que pauta as atividades da sociedade, 
tendo em vista que cada um ao cuidar de si mesmo termina por beneficiar o outro, na 
medida em que apreende que sua atividade e a satisfação de suas carências dependem da 
atividade e da satisfação dos desejos e carências dos ouros indivíduos. Empurrando todos 
os indivíduos para viverem em uma sociedade em que suas necessidades só podem ser 
satisfeitas pelo comércio. É daí que parte a teoria neoliberal para defender a ideia de que o 
mercado é o único meio de obtenção para a liberdade (TEIXEIRA, 1996, p. 227, grifos 
meus). 

 

Sabe-se que as teorias contratualistas foram as primeiras formulações teóricas que se 

propuseram a dar uma resposta à realidade concreta sobre os conflitos e antagonismos que 

atravessavam as relações entre os homens, através da formação do Estado, tendo como 

principais pensadores Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rosseau. Cada um deles 

tinha uma concepção particular desse processo, mas convergiam sobre o discurso da 

existência de um contrato social que teria dado origem à regulação das relações entre o Estado 

e a sociedade.  

Na perspectiva da formação do Estado moderno, para Hobbes, deve haver a 

transferência de poder para algum soberano: intitulado por ele de “O leviatã”, título do seu 

livro que trata sobre a questão. Nesse contexto, a transferência de poder consiste em um 

pacto, equivalente a um contrato social que é movido por uma “vontade razoável”, segundo a 

qual se garante a liberdade, sendo considerada razoável na medida em que garante a 

possibilidade de alcançar uma vida repleta de glórias e riquezas, tendo em vista a vontade 

natural dos indivíduos. Sobre a perspectiva de soberania o autor compreende o poder 

soberano como um poder perpétuo e ilimitado, que tem como as únicas limitações as leis 

divinas e naturais. Nesse sentido, a soberania não consiste em um poder tirano, portanto, deve 

haver algum retorno por parte do soberano, um elemento de favorecimento: garantia e/ou 

ganhos para a população. Assim, o individuo tem papel central na medida em que possui o 

direito inalienável a vida, é portador de direitos e sustenta e legitima o Estado.  

A questão central dos estudos de Hobbes é o bem privado pode coincidir com o bem 

comum se ambos se preservarem, nesse sentindo a sociabilidade só é possível a partir do 

pacto, que é realizado no sentido de proteção e segurança. Logo, com o referido pacto se 

justifica o poder coercitivo por parte do Estado, já que partir dele é transferido a liberdade dos 

indivíduos para o Estado, que detém o poder absoluto com a finalidade de representar a 

maioria.  

Diferentemente de Hobbes, que compreende o estado de natureza como um estágio de 

guerra, Locke entende esse estado como um estágio vivido pelos homens antes da formação 
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social e política, no qual todos os indivíduos eram iguais e livres. Assim, para esse autor a 

propriedade privada já existia nesse período, já que ao incorporar trabalho à terra dada por 

Deus o indivíduo consumava a propriedade privada, isto é, fundava a origem dela. 

 
O estado de natureza tem uma lei da natureza para governá-lo, a que todos estão sujeitos; e 
a razão, que é aquela lei, ensina a todo o gênero humano... que, sendo todos iguais e 
independentes, ninguém deve prejudicar o outro em sua vida, saúde, liberdade ou posses 
(LOCKE, 1978, p.7). 

 

Naquela época o trabalho não era aceito como algo positivo, tendo em vista que os 

nobres não tinham essa função social. Sendo assim, Locke busca legitimar o trabalho para se 

contrapor ao Estado absolutista. Dessa maneira, essa teoria de fato se aproxima aos interesses 

das massas enquanto legitima a propriedade privada através do trabalho. Locke tem como 

centralidade de seus estudos a propriedade privada e desse modo funda as bases do que é o 

Estado Liberal. Sabe-se que essa postura decorre do movimento político em que viveu de 

repulsão ao Estado absolutista enquanto forma de governo e por esse motivo a sua teoria 

política teve um grande poder de convencimento junto às massas, que em meio à revolta 

também se contrapõe a condição de hereditariedade do governo. 

Devido ao fato da propriedade privada já existir antes da construção da sociedade 

segundo o pensando de Locke, ele a considera um direito natural dos indivíduos que não pode 

ser violado nem sequer pelo Estado, diferentemente dos pensamentos de Hobbes. Contudo, o 

autor discorre sobre a distinção da propriedade privada limitada e ilimitada: 

 
O uso da moeda levou, finalmente, à concentração da riqueza e à distribuição desigual dos 
bens entre os homens. Esse foi, para Locke, o processo que determinou a passagem da 
propriedade limitada, baseada no trabalho, para a propriedade ilimitada, fundada na 
acumulação possibilitada pelo advento do dinheiro. (WEFFORT, 1991, p.85). 

 

Assim, para Locke o contrato social e, portanto, a formação do Estado, se propõe a 

proteger a propriedade privada. Novamente aqui podemos observar diferenças significativas 

entre as concepções de Hobbes e Locke, já que para o último, o contrato social ocorre como 

um pacto consentido entre os indivíduos que buscam a proteção da inconveniente violação da 

sua propriedade que pode ocorrer durante o estado de natureza, ao contrário do que 

associamos na contemporaneidade a propriedade supracitada vai além dos bens materiais do 

indivíduo, abarcando inclusive sua vida e sua liberdade. 

Essa transição do estado de natureza para a sociedade civil através da consolidação do 

Estado ocorre para Locke através do consentimento unanime dos indivíduos. Assim, após a 
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unanimidade determinada no contrato inicial a forma de governo a ser escolhida deve ser 

determinada pelo princípio da maioria, segundo o qual os indivíduos optam entre os diversos 

tipos e governo (monarquia, oligarquia, democracia e etc.) Após a escolha do governo, cabe 

novamente a maioria escolher o poder legislativo, denominado por Locke de “poder 

supremo”. Nesse sentido, é importante ressaltar que na concepção desse autor o Estado tem a 

função de conservar a propriedade independente de sua forma de governo. 

Em suma, o livre consentimento dos indivíduos para o estabelecimento da sociedade, o 

livre consentimento da comunidade para a formação do governo, a proteção dos direitos de 

propriedade pelo governo, o controle do executivo pelo legislativo e o controle do governo 

pela sociedade, são, para Locke, os principais fundamentos do estado civil. (WEFFORT, 

1991, p.87). 

De acordo com o pensamento de Rosseau, o progresso oriundo do século das luzes 

norteou o saber dos homens de uma maneira negativa, já que a partir de então, com o avanço 

das ciências e das artes, os costumes acabaram por se corromper. Além disso, segundo o 

referido autor, a prática da ciência passa a ser desenvolvida apenas em busca de prestígio 

frente a sociedade, de modo a sucatear cada vez mais a ciência comprometida. 

Contudo, embora tenha feito essa crítica singular, Rosseau compreende também que o 

envolvimento dos cidadãos com as artes e a ciência se mostra necessário para mantê-los longe 

de problemas que possam corromper sua conduta moral. Contraditoriamente, ao mesmo 

tempo em que Rosseau adota essa postura, ele desenvolve atividade de escritor e produtor de 

peças de teatro e livros sobre moral e política. Sobre os temas abordados da filosofia política, 

destacam-se:  
 

(...) a passagem do estado de natureza ao estado civil, o contrato social, a liberdade civil, o 
exercício da soberania, a distinção entre o governo e o soberano, o problema da escravidão, 
o surgimento da propriedade, serão trabalhados por Rosseau de maneira exaustiva. 
(WEFFORT, 1991, p.194). 

 

 Portanto, ao discutir sobre a transição do estado de natureza do homem até a sociedade 

regulada pela propriedade privada, Rosseau desenvolve uma história hipotética da realidade, 

assim, em sua obra intitulada “Discurso sobre a desigualdade” o autor ignora a realidade e os 

vestígios dela buscando traçar uma história que seja coerente, segundo ele, pautada em 

argumentos racionais.  

Assim, a desigualdade se legitima na medida em que o rico propõe um pacto em 

defesa dos “fracos”, segundo o qual todos deveriam se submeter igualmente ao regulamento 

de justiça e paz e a deveres mútuos em busca de um bem comum. A partir dessa reflexão, 
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Rosseau muda sua metodologia de análise: “agora não se trata mais de reproduzir 

hipoteticamente a história da humanidade, mas de apresentar o dever ser de toda ação 

política”. (WEFFORT, 1991, p.195). 

Sendo assim, a partir da sua nova metodologia de análise: 

 
(...) ninguém sai prejudicado, porque o corpor soberano que surge após o contrato é o único 
a determinar o modo de funcionamento da máquina política, chegando até mesmo a ponto 
de poder determinar uma forma de distribuição da propriedade, como uma de suas 
atribuições possíveis, já que a alienação da propriedade de cada parte contratante foi total e 
sem reservas. (WEFFORT, 1991, p.196). 

  

Para Rosseau o pacto é legítimo, igualitário. Segundo esse pensador em seu estado de 

natureza o homem é bom, “selvagem inocente”. Sendo assim, a propriedade privada inaugura 

o Estado de Sociedade, que se evidencia um pacto iníquo onde vigora força/poder equivalente 

ao Estado de natureza para Hobbes. (essa perspectiva o Estado tem a função de manter o 

“status quo”, mas apesar disso os atributos dos indivíduos permanecem iguais aos do Estado 

de natureza, de barbárie). 

Para Rosseau o individuo natural não é o lobo do homem, ele tem uma função de auto 

conservação (como um amor próprio) e unido a isso uma compaixão/solidariedade aos 

problemas alheios. Assim, o homem não é só bom, ou só mau, suas carências são poucas e 

assim suas necessidades são criadas socialmente. Nessa perspectiva, Rosseau estabelece uma 

visão de que o homem pode mudar de acordo com o tempo.  

Para além da importância da análise dos contratualistas, para a compreensão da gênese 

do Estado e sociedade civil, dimensões entre a particularidade e universalidade, é através do 

pensamento de Rousseau, que também inaugura-seo debate sobre a divisão do trabalho em 

relação à personalidade dos indivíduos, já que para ele através do trabalho coletivo o homem 

se socializa e a partir daí desenvolve o pensamento racional, a linguagem e a consciência.  

Mediante a essa breve análise sobre as teorias contratualistas, e tendo em vista os 

estudos de Karl Marx, no que concerne ao debate sobre Estado e sociedade civil, compreende-

se que este pensador inaugurou uma nova forma de pensamento submetendo essas categorias 

à historicidade. Em seus escritos, que datam desde 1843 até a publicação de O capital, Marx 

se ocupou em realizar a crítica às operações da filosofia idealista que insistia em tomar o 

Estado, a população, o dinheiro e assim por diante, como categorias descoladas da totalidade 

social. Sendo assim, pode-se compreender que os pilares da obra de Marx estão relacionados 

ao seu método de pesquisa, a sua perspectiva de revolução e à teoria do valor trabalho, 

constituindo-o como um pensador clássico que desenvolveu sua crítica à economia política, 
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cujo método de análise da realidade se distingue e se contrapõe à concepção da realidade 

apoiada no “idealismo” por partir da base objetiva material da sociedade, para compreender a 

realidade, em vez de partir do campo das ideias. 

Analisando o conjunto da crítica filosófica alemã, Marx e Engels (2006) elucidam que 

esta se limita à crítica das representações religiosas, já que para eles, na conjuntura em que a 

sociedade Alemã estava inserida, o progresso consistia em subordinar o Estado às 

representações jurídicas, políticas, morais e outras à esfera das representações religiosas, de 

forma que toda relação dominante era modificada em culto. Nessa perspectiva, para os novos 

hegelianos, a quem estava destinada sua crítica, a produção de consciência transformava-se 

em uma dimensão autônoma através das referidas representações. Sendo assim estas eram 

consideradas ilusórias e objeto de combate para Marx e Engels (2006), na medida em que as 

relações dos homens, suas atividades concretas e seus limites eram compreendidos como 

produtos de sua consciência. Sendo assim o modo idealista que a filosofia adotava naquele 

período era considerado equivocado por Marx, exatamente pelo fato de separar os sujeitos do 

contexto sócio-historico, econômico e político que atravessava as relações sociais.  

Pode-se afirmar que Marx e Engels (2006) aprofundaram a crítica à lógica da 

construção do pensamento dos filósofos alemães, já que, de acordo com seus estudos, em 

nenhum momento os referidos pensadores associaram a filosofia com a realidade concreta, 

isto é, se referiam à desconsideração da dimensão objetiva e material da vida: a crítica versus 

o meio material, por isso, afirmaram que 

 
Os pressupostos dos quais partimos não são arbitrários nem dogmas. São bases reais das 
quais não é possível abstração a não ser a imaginação. Esses pressupostos são os indivíduos 
reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto aquelas que eles já encontraram 
elaboradas quanto aquelas que são o resultado de sua própria ação. Esses pressupostos são, 
pois, verificáveis empiricamente (MARX e ENGELS, 2006, p. 45). 

 

Desse modo, estes fundamentos teóricos sob o ângulo das relações sociais naquelas 

comunidades levam a entender que as diferentes formas primitivas de propriedades privadas, 

tais como: Tribal, Comunal e Feudal constituem os estágios do desenvolvimento da divisão do 

trabalho como bases teóricas importantes na medida em que determinam as relações entre os 

indivíduos. Isso porque, ao modificar a natureza, os indivíduos com os avanços obtidos na 

evolução humana pelo trabalho e pela criação de novas necessidades tendem a modificar seus 

níveis de consciência. Isso é, cada indivíduo inserido em uma determinada relação de 

produção estabelece também determinadas relações sociais e políticas. 
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Assim, ao contrário do que propagavam os filósofos alemães, os quais partiam do 

plano das ideias e das representações para explicar a vida empírica dos homens, Marx e 

Engels (2006) deram um salto mais significativo na explicação teórica a esses fatos da 

história, quando afirmaram que deveriam partir das atividades da vida real dos homens para 

assim expor o reflexo das mesmas a partir de plano das ideias e da ciência, tendo em vista que 

mesmo os pensamentos dos homens são reflexos de sua vida material e assim empiricamente 

comprováveis, pois, a vida dos homens corresponde ao que eles produzem, desse modo: 

 
(...) os homens, ao desenvolverem sua produção material e relações materiais, transformam, 
a partir da sua realidade, também o seu pensar e os produtos do seu pensar. Não é a 
consciência que determina a vida, mas a vida é que determina a consciência (MARX e 
ENGELS, 2006, p.52). 

 

Na seção introdutória da Crítica da filosofia do direito de Hegel, livro escrito por Marx 

em 1843, o autor deixa claro que naquela conjuntura histórica em que vivia a Alemanha, a 

religião se apresentava como o idealismo filosófico capaz de acorrentar e silenciar os homens 

que sofriam com os rebatimentos do desenvolvimento do capitalismo naquele país. 

Obviamente, essa é uma crítica que perpassa as concepções de todo o território mundial, 

considerando que o globo terrestre, em suas fragmentações de Estados nacionais, desenvolve 

relações capitalistas de produção e consumo.43 Assim sendo, considera-se que, sobretudo em 

países de capitalismo periférico como é o caso do Brasil, esse ideário ilusório de felicidade 

individual alcança com ferocidade a classe trabalhadora, principalmente porque, como já 

sinalizado, na nossa condição de colônia nos foi imbuído o pensamento de que tudo que vem 

de países de capitalismo central é bom e promissor, principalmente as ideias. Ora, se não 

foram as ideias que fizeram deles o que são, “quem fomos?”. Ironias à parte, há de se 

considerar que para Marx se a explicação dos movimentos da realidade parte de uma premissa 

metafísica, então o homem não é capaz de se desvencilhar dos grilhões que o aprisionam. 

Sendo assim, a crítica a essa forma sagrada 

 
(...) arrancou flores imaginárias dos grilhões, não para que o homem suporte grilhões 
desprovido de fantasias ou consolo, mas para que de desvencilhe deles e a flor viva 
desabroche. A critica da religião desengana o homem a fim de que ele pensa, aja, configure 

                                                           
43 Aqui, cabe destacar que concordo com Ricardo Antunes quando defende a tese de Mészáros de que: “O 
sistema do capital funciona através de um tripé composto por: Trabalho alienado, Estado e propriedade privada, 
portanto o desafio é eliminar o tripé em seu conjunto (...). Países chamados socialistas eliminaram o capitalismo, 
mas não o sistema do tripé do capital, portanto permaneceram prisioneiros a lógica do capital.”A afirmação foi 
elaborada na ocasião da palestra “A destruição do trabalho em uma era de rebeliões e contra revoluções,” 
organizada pelo Núcleo de Estudos Trabalho e Sociedade e ministrada no dia 16/11/2015 na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.  
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a sua realidade como um homem desenganado, que chegou à razão, a fim de que ele gire 
em torno de si mesmo, em torno de seu verdadeiro sol(MARX, 2010, p.146) 
 

 

Portanto, é necessário pontuar que esta análise decorre do fato de que naquele 

momento histórico o Estado e a religião andavam, abertamente, de mãos dadas, sendo o 

Estado e a sociedade produtores e reprodutores da religião, fato que impulsionava uma 

consciência invertida do mundo. Marx expressava os desdobramentos do Estado moderno 

naquele período histórico não no intuito de apenas causar furor, mas que esse furor fosse 

capaz de reverter a “forma sagrada de autoalienação” (MARX, 2010, p.146). 

 Atualmente, sabe-se que a maior parte dos países, inclusive o Brasil, se declara laico, 

mas ainda assim a realidade expressa por Marx (2010) permanece e se perpetua das mais 

diferentes formas, sobretudo a partir da propagação e da emissão de valores religiosos na vida 

pública. Será que podemos averiguar esse assunto sem nos remetermos à bancada evangélica 

que integra atualmente o Congresso Nacional brasileiro? Essa bancada articula-se 

independente de partidos políticos para votar contra questões como: direito ao aborto, 

igualdade de gênero e casamento de pessoas homossexuais. Estas questões possuem 

claramente um viés religioso retrógrado que se destoa da premissa de um Estado laico, mas 

em uma democracia o que são os governantes, se não a imagem dos seus eleitores?  

 Retornando à crítica feita por Marx à teoria do Estado desenvolvida por Hegel, 

sobretudo sua incidência e particularidades na Alemanha, tem-se que naquele contexto o 

antigo regime teve forte impacto no que se formaria o Estado moderno, já que a Alemanha 

não viveu uma revolução burguesa, como viveu a França, e sim um movimento 

reconciliatório com o passado de modo a garantir as classes dominantes no poder, assim como 

fez o Brasil, mas com suas particularidades na condição de colônia, conforme foi exposto no 

capítulo anterior. Portanto há de se concordar que: 

 
(...) mesmo para os povos modernos, essa luta contra o teor limitado do status quo alemão 
não carece de interesse, pois o status quo alemão é a perfeição manifesta do ancien régime, 
e o ancien régime é o defeito oculto do Estado moderno (...). Se acreditasse na sua própria 
essência, tentaria ele ocultá-la sob a aparência de uma essência estranha e buscar sua 
salvação na hipocrisia e o sofisma? O moderno ancien régime é apenas o comediante de 
uma ordem mundial cujos heróis reais estão mortos (MARX, 2010, p.148 grifos do autor). 

 

A crítica de Marx (2010) a respeito da relação entre religião, Estado e sociedade civil é 

capaz de se contrapor à crítica de alguns pensadores que refutam o materialismo histórico 

dialético considerando-o economicista. Assim, pretende-se esclarecer que nesses estudos 

compreende-se que para Marx a sociedade não se constrói apenas pela dimensão econômica, 
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mas também pela organização política, as regras e a consciência social, cultural e essas 

dimensões se erguem a partir da base econômica. Nessa perspectiva, na sociedade capitalista a 

política é compreendida como o Estado, as regras como o ordenamento jurídico e a 

consciência social como as ideologias produzidas e reproduzidas pelo Estado, dissipadas pela 

família, pela religião e contrapostas pelos movimentos sociais, partidos políticos e 

organizações se destoam ideologicamente do modo de produção capitalista e da sociabilidade 

inerente a ele (MARX, 2008). 

Para Hegel a burocracia servia como elo entre o Estado e a Sociedade Civil, já que 

esta se configurava dentro do Estado e expressava a essência da sociedade.  

 
Para Marx, no entanto, a constituição não passa de “uma acomodação entre o Estado 
político e o Estado não político”, um “tratado entre poderes essencialmente 
heterogêneos”30. A constituição é uma “oposição de extremos reais”, um 
“mixtumcompositum”. Esse dualismo deixa-se entrever por toda a monarquia constitucional 
de Hegel: no poder soberano, como a pessoa do monarca, encarnação exclusiva da 
personalidade do Estado, em abstração da pluralidade das “pessoas”, os “muitos Unos” que 
compõem o povo (§§ 275-286); no poder governamental, como a burocracia, a participação 
no Estado transformada em privilégio, como uma corporação contra a sociedade civil (§§ 
287-297); no poder legislativo, inicialmente como conflito entre singularidade empírica 
(príncipe) e universalidade empírica (sociedade civil), em seguida como deslocamento 
desse conflito para o particular (governo e estamentos) e, por fim, na absurda mediação 
operada pela câmara alta, formada pelos senhores do morgadio (§§ 298-313). (ENDERLE, 
2005, p.22) 

 

Analisando criticamente a Teoria do Estado de Engels, em sua concepção ainda 

apoiada na filosofia, pode-se vislumbrar que ela se mostrava absolutamente contrária ao 

“materialismo” existente na sociedade civil, isto é, aos fatos reais e empiricamente 

comprováveis e, além disso, servia para encobrir a separação entre os interesses universal e 

particular, entre o Estado e a sociedade civil, sobretudo no que diz respeito à burocracia. Em 

sua análise acerca da origem do Estado o mesmo agrega a essa concepção o desenvolvimento 

das relações de parentesco, a divisão da propriedade, os avanços das trocas entre os homens, e 

os demais conflitos que daí emergem, as incompatibilidades levam ao esgotamento da ordem 

anterior, surgindo daí a divisão do trabalho, das classes e a emergência do Estado como 

mediador desses antagonismos, (ENGELS, 2010, p. 270).  Sob o ângulo das relações entre o 

Estado e a sociedade, esse ponto de vista também pode ser identificado a partir do momento 

em que Marx classifica a burocracia como uma esfera de alienação da política e expressão da 

alienação da vida pública, na medida em que há um abismo separando o conceito hegeliano 

de Estado e a existência real. O papel de mediação atribuído a ela seria no fundo um artifício 

para juntar o que na realidade encontra-se separado, Estado e sociedade civil. 
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Portanto, o Estado na lógica burguesa passa a ser o local onde os interesses 

particulares impõem-se a todos como verdadeiros interesses universais, atuando através do 

controle e da intervenção prática por meio do interesse “geral” que é também ilusório. Assim, 

as bases teóricas desenvolvidas por Karl Marx na ultrapassagem da concepção idealista da 

história das relações entre os homens levam a compreender que a consciência é, antes de tudo, 

a consciência de uma interdependência com as outras pessoas, mas também significa um 

processo de maturidade sócio-politica dos sujeitos, resultante de experiências externas ao 

limite da vida familiar e comunitária, e implica nas relações em sociedade, atravessadas pelas 

condições de trabalho, lazer, cultura e etc.  

Esse conjunto de fatores significa uma relação do homem para além da relação do 

homem-natureza. Sobre a construção dessas relações, Marx e Engels (2006) deixam claro que, 

em uma perspectiva histórico-crítica de análise da realidade, as teses criadas pelos homens 

estão em contradição entre si assim como a força de produção, o estado social e a 

consciência, umavez queatravés da divisão do trabalho material e espiritual estes são 

destinados a indivíduos diferentes. Com a divisão do trabalho também ocorre a contradição de 

interesses entre o particular e/ou familiar e o interesse coletivo. É nessa contradição que o 

Estado se forma como interesse do coletivo e ao mesmo tempo como uma ilusão de 

coletividade. Assim: 

 
(...) todas as lutas no campo do Estado, isto é, a luta entre democracia, aristocracia e 
monarquia, a luta pelo direito de voto etc., etc., são apenas as maneira ilusórias nas quais se 
desenvolvem as lutas reais entre diferentes classes (...) segue-se também que toda classe 
que aspira à dominação, mesmo que essa dominação, como é o caso do proletariado, exija a 
superação de toda forma antiga de sociedade e de dominação em geral, deve primeiro 
conquistar o poder político, para apresentar seu interesse como interesse geral (MARX e 
ENGELS, 2006, p. 60-61). 
 

 
A gênese da alienação política será detectada no seio da sociedade civil, nas relações 

materiais que possuem como fundamento a propriedade privada. Portanto, uma perspectiva 

crítica de análise não se dispõe a buscar uma resolução política para além da esfera do Estado 

abstrato, mas sim uma resolução social para além da esfera abstrata da política (MARX, 

2010). Sendo assim, para Marx o acirramento da questão social na sociedade capitalista – que 

se transfigura em um proletário altamente desprovido de meios materiais para sua existência – 

constitui-se na possibilidade positiva de uma emancipação proletária. Nesse contexto de 

debate sobre a real função do Estado e a possibilidade de emancipação humana, considera-se 

relevante discutir sobre a separação entre as dimensões econômicas e políticas dentro da 

sociedade capitalista como estratégias do capital para fragilizar a compreensão dos sujeitos 
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sobre a realidade, condição que se materializa no âmbito dessas relações, na medida em que o 

Estado assume o comando necessário à reprodução dos interesses capitalistas. Essa análise 

algumas vezes tende a ser adotada equivocadamente em certos estudos da teoria crítica 

quando se embasam em uma pseudo dialética que considera, sobretudo, a dimensão 

econômica da sociedade em decorrência da política e, mesmo que sem querer, se tornam 

multiplicadores de um consenso que reforça os interesses do capital. É necessário 

entendermos o Estado não como uma instância neutra de poder desconsiderando-se suas 

mediações, mas como instância política nas relações entre as classes. 

Portanto, estas reflexões a respeito do papel do Estado na sociedade capitalista 

contemporânea consideram as formas em que este, em seus diferentes níveis, lida com as 

questões trabalhistas (sob o ângulo da legalidade e da burocracia) em relação aos interesses da 

classe trabalhadora, tendo em vista que parece difícil compreender o alinhamento dos 

interesses do Estado frente aos da referida classe – principalmente, no que se refere ao seu 

papel na forma política na qual se insere, mediando os interesses antagônicos entre capital e 

trabalho. Nesse sentido, é possível compreender que o Estado se apresenta na sociedade como 

um componente necessário e fundamental às estruturas de reprodução do sistema capitalista. 

A respeito do aspecto mediador do Estado no que se refere à relação capital x trabalho, 

a realidade nos apresenta que o papel do Estado tende a convergir com os interesses dos 

donos dos meios de produção. Ora, justifica-se que a concessão de dinheiro público para 

empresas privadas e/ou a isenção de tributos em geral tem um fim nobre: a defesa dos postos 

de trabalho para o cidadão. Mas se essa afirmativa fosse coerente e o Estado tivesse realmente 

a preocupação em garantir postos de trabalho para todos os cidadãos e logo uma vida digna, 

longe da miséria e da fome, por qual razão ele iria reprimir a atividade dos comerciantes 

ambulantes em todas as cidades do país? Por outro lado, parece possível pensar também que 

certas implicações mediante as ofensivas do capital sobre o trabalho podem servir de alicerce 

à luta dos homens pela realização de seus interesses. Uma luta consigo mesmo em busca de 

sua sobrevivência pode caminhar na mesma direção. Seria essa uma via possível de 

mudanças, em face da escassez do trabalho, ou sua precarização exacerbada, que coloca em 

risco a reprodução dos trabalhadores? 

  Corroboro com algumas bases teóricas nos estudos de Ellen Wood (2003) quando a 

autora defende que dentro do pensamento de Karl Marx (1975), no volume I de “O Capital”, 

fica claro que o ponto de partida da sociedade capitalista é o isolamento do homem em 

relação à mercadoria que ele produz. Esse distanciamento é capaz de alienar e perpetuar os 

níveis de alienação na sociedade burguesa, tendo em vista que induz os trabalhadores a 
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acreditarem que as relações sociais, jurídicas e políticas em que vivemos e a que podemos 

conferir o nosso curto período de vida – se considerarmos o desenvolvimento da humanidade 

– de nada têm a ver com as bases econômicas de fato, e portanto sempre foram assim, 

legitimando uma perspectiva fatalista da sociedade. Contudo: 

 
A própria estrutura do argumento sugere que, para Marx, o segredo último da produção 
capitalista é o político. O que radicalmente distingue sua análise da economia política 
clássica é que ela não cria descontinuidades nítidas entres as esferas econômica e política; e 
ele é capaz de identificar as continuidades porque trata a própria economia não como uma 
rede de forças incorpóreas, mas assim como a esfera política, como um conjunto de 
relações sociais (WOOD, 2003, p. 28). 
 

   

 Todos nós vivenciamos a aparente ou suposta situação de separação entre essas duas 

dimensões da sociedade burguesa no dia a dia. Na maioria dos casos a classe trabalhadora 

tende a se conformar com as suas condições, sejam elas materiais ou espirituais, e a partir daí 

banalizam as situações vividas cotidianamente. Para ilustrar essa afirmação é possível se 

remeter ao atual cenário brasileiro. Desde 2015 o Brasil vive os reflexos arrebatadores de 

mais uma crise endêmica do capital – conforme será visto no decorrer desse capítulo, nos 

jornais de grande circulação e na mídia de uma maneira geral discute-se muito a respeito da 

“Crise política do Brasil”. Mas o que é a crise política senão uma determinação das bases 

produtivas da sociedade? Tratando as relações sociais que estão inseridas nesse mecanismo 

econômico como algo externo a ele e vinculando a esfera econômica e política através de uma 

relação meramente ocasional, reitera-se o propósito do processo capitalista. 

 Sabe-se, por exemplo, que o debate atual a respeito da crise política brasileira decorre, 

principalmente, dos casos de corrupção descobertos recentemente, sobretudo com os 

desdobramentos da operação “Lava Jato”.44 Contudo, é necessário que se tenha muita cautela 

ao conferir o caso, já que, através de uma análise detalhada da realidade, pode-se observar 

que, apesar da corrupção de fato desviar recursos do Estado e de certa forma também da 

Sociedade Civil, para os cofres particulares ela não é a causa da desigualdade social nem no 

Brasil nem no mundo, considerando a discussão sobre a gênese do modo de produção vigente 

– a mais valia – já abordada neste estudo. 

                                                           
44 “A Operação Lava Jato é a maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje no Brasil. Ela começou 
investigando uma rede de doleiros que atuavam em vários Estados e descobriu a existência de um vasto esquema 
de corrupção na Petrobras, envolvendo políticos de vários partidos e as maiores empreiteiras do país”. 
Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/03/taxa-de-desemprego-fica-em-68-no-trimestre-
encerrado-em-janeiro.html> Acesso em: 12/03/2016. 
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Portanto, a corrupção é capaz de acirrar certas crises do capital, sobretudo no Brasil, 

considerando o desenvolvimento recente e avassalador do capital especulativo. Mas se ela 

constitui a causa da crise, seria a burocracia nosso empecilho à superação dessa conjuntura? 

Sob esse ponto de vista simplista seria ignorada toda a discussão sobre a extração de mais 

valia enquanto premissa fundante do modo de produção capitalista e estaríamos fadados a 

acreditar nas abstrações do capital no que se refere ao padrão de sociabilidade vigente.  

A fim de compreender os avanços decorrentes das mudanças no mundo do trabalho e o 

obscurecimento dessas determinações até chegarem aos atuais dias de crise, caminha-se a 

seguir em busca dos elementos da história, sobretudo das particularidaes da formação social 

brasileira, no sentido de descobrir as mais importantes determinações capazes de reafirmar o 

real papel do Estado expresso nos estudos de Marx (2010) como pensador clássico original 

sobre a legitimidade da luta de classes e do modo de produção capitalista, com vistas a 

compreender os rebatimentos das mudanças do mundo do trabalho na vida da classe 

trabalhadora. Percebe-se que a compreensão das metamorfoses sofridas pelo mundo do 

trabalho só se efetiva à luz dos fundamentos que norteiam o esgotamento dos modelos de 

organização do trabalho anterior, cuja transição para outro modo resultam de novos padrões 

de reprodução das relações, capital e trabalho, como será visto a seguir.   

 

2.2 As novas formas sociais do trabalho e a corrida em busca de lucro. 

 

Conforme já sinalizado, em um panorama mundial pode-se averiguar que os anos 

1980 foram marcados por um período de fortes transformações econômicas, sociais e políticas 

significativas no mundo, principalmente, se for considerada a abertura maciça do setor 

produtivo à tecnologia em decorrência do surgimento da robótica e da microeletrônica. A 

partir de então essa invasão tecnológica ao universo da produção acarretou mudanças 

substantivas nas relações de trabalho. Tais mudanças demandam atenção à discussão teórico-

prática acerca da importância dos níveis de consciência quanto ao pertencimento de uma 

classe que garante sua materialidade a partir da venda da sua força de trabalho e suas relações 

na sociedade. 

Como sabemos, o modelo de produção fordista se concretizou e declinou ao longo 

século, mas, apesar da sua decadência, marcou uma maneira singular de produção e processo 

de trabalho. Pode-se remeter ao filme “Tempos Modernos”, eternizado com o personagem 

Charles Chaplin, para se elucidar alguns elementos mais relevantes e constitutivos desse 

modelo produtivo. Entre eles em relação à produção vertical – isto é, uma produção com 
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padrões hierárquicos bem determinados; a produção em massa, com uma linha de montagem 

devidamente cronometrada (traço adotado do Taylorismo) de confecção de produtos 

homogêneos; o trabalho fragmentado, onde cada funcionário desempenha seu papel particular 

com a devida separação entre a elaboração e a execução das atividades; e a consolidação do 

trabalhador coletivo, tendo em vista a necessidade de união de atividades particulares para a 

construção da mercadoria final, como na produção de uma colcha de retalhos.  

Contudo, no início dos anos 1970, o mundo assiste a uma crise econômica que atinge, 

embora de forma diferenciada as nações imperialistas, a crise do fordismo, quando, como 

qualquer outra crise inserida no modelo de produção capitalista, os donos dos meios de 

produção buscaram incessantemente novas formas de obtenção de lucros. Particularmente, a 

crise vivida pelos países de capitalismo central na década de 70 é oriunda da crise do petróleo 

que se inicia na década de 60, quando países do Oriente Médio exportadores de petróleo, 

cientes da sua condição de dependentes, romperam com o cartel das sete principais 

companhias que controlavam sua produção, as chamadas “Sete Irmãs”.45 Essa nova postura 

política dos países produtores do petróleo obviamente ocasionou graves implicações à 

economia mundial, sobretudo se considerarmos que com o aumento drástico do barril do 

petróleo, todo o mundo teve que se adaptar e racionar essa fonte de energia. Esse processo 

implicou na desestabilização de toda cadeia produtiva mundial pautada no modelo fordista de 

produção.  

Não é minha intenção aqui fazer uma análise detalhada do curso da crise do petróleo,46 

entretanto considero que compreendê-la, mesmo que em linhas gerais, é a única maneira de 

vislumbrar um dos eixos centrais da decadência do modelo de produção fordista em suas 

expressões nas economias e no trabalho. Sendo assim, é preciso considerar que as regiões que 

mais consumiam o petróleo oriundo do Oriente Médio eram a Europa e o Japão, e essa análise 

faz compreender porque o nascimento do novo modelo de produção se iniciou no Japão, o 

maior consumidor do “ouro negro”. 

Como se sabe, em consonância com os estudos de Marx e Engels (2006), só a 

realidade concreta, a materialidade, de fato, é capaz de alterar o curso da realidade. Sendo 

assim, remetendo-se à história, pode-se averiguar que durante o período de crise do 

capitalcom a emergência da crise do Petróleo, iniciaram-se algumas experiências concretas 

                                                           
45 Apelido dado às sete maiores companhias transnacionais que dominam o mercado petrolífero.São elas: 
Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf, BP e Shell. Atualmente elas se fundiram, tornando-se quatro: 
ExxonMobil, ChevronTexaco, Shell e BP. 
46 Para tal análise ver o livro: “Adeus ao trabalho?Ensaio sobre as metamorfoses e a Centralidade do Mundo do 
Trabalho” do autor Ricardo Antunes. 
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que buscaram novas formas de produzir mercadorias, baseadas em um significativo 

desenvolvimento tecnológico e desconcentração fabril. Esses casos puderam ser observados 

na “Terceira Itália” e na Suécia, entretanto somente o Toyotismoconseguiu se expandir em 

escala mundial. 

 A diminuição do lucro dos donos dos meios de produção no Japão, em particular dos 

da fábrica Toyota na década de 1970, impulsionou uma série de mudanças que já estavam 

sendo realizadas no setor produtivo Japonês desde a década anterior. Em busca de lucros o 

engenheiro TaiichiOhno desenvolveu um novo modelo de produção com vistas a atender um 

mercado interno que requeria pequenos pedidos e produtos diferenciados. O toyotismo, 

também chamado de ohnismoem homenagem ao seu criador, teve como principais 

características a flexibilização da produção, produzindo somente o necessário, sem estoques; a 

automatização, que com o uso de tecnologia avançada na produção fez com que as máquinas 

passassem a serem programadas para pararem caso houvesse algum problema; o trabalho em 

equipe, no qual os trabalhadores passaram a ser avaliados e recompensados a partir da 

produtividade de seus “times”; a polivalência do trabalhador, com a valorização de 

funcionários com “qualificação” satisfatória para manusear uma média de cinco máquinas ao 

mesmo tempo; e o rigor no controle de qualidade, que passou a ser feito não apenas do 

produto finalizado, mas de cada etapa de sua produção.  

O toyotismo inova ao criar a ideia do just in time ou “na hora certa”, em que passou a 

detectar as novas demandas do mercado e produzi-las de acordo com a venda das anteriores. 

Para efetivar esse novo método inseriu a utilização do kaban que consistiria em um cartão 

capaz de programar a produção com a finalidade de efetivar o just in time. Essa racionalidade 

do sistema de produção diferente da “produção em massa” fordista caminha para uma nova 

concepção nas relações de produção e do trabalho, que se organiza de forma fragmentada, por 

etapas, tempo, natureza, sinalizando nova racionalidade de relações (GAINO, 1984). 

No conjunto dessas mudanças é possível assistir a particularizações dos processos de 

produção, do trabalho e da investida ao ideário dos sujeitos através do pós-modernismo47 

(como será visto no decorrer desse trabalho). No que se refere aos processos de trabalho, 

                                                           
47 “(...) é preciso entender o pós-modernismo como um pensamento que surge a partir de determinada 
conformação histórica, e não como um conjunto de ideias soltas no ar, sem nenhuma referência com os 
processos históricos pelos quais passa a humanidade nas últimas décadas. Levando isso em consideração, é 
possível perceber como esse pensamento é parte de uma determinada fase histórica do capitalismo ou, em outros 
termos, de uma determinada forma de manifestação histórica do conteúdo-capital. Sendo assim, o que os pós-
modernos tematizam – enquanto uma suposta novidade – não passaria de formas de manifestação, características 
e processos produzidos pelo próprio capitalismo. O irônico desta característica do pensamento pós-moderno é 
que se torna possível também entende-lo dentro dos próprios termos com que Marx identifica a lógica do 
conteúdo-capital” (CARCANHOLO; BARUCO, 2008, p.9). 
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ocorre o que se reconhece como uma verdadeira apologia ao individualismo, em que o 

trabalhador é unicamente responsável pelo seu sucesso. A partir daí, considera-se mais 

qualificado não mais aquele trabalhador especializado em determinado trabalho, mas o 

polivalente, além disso, passa a ser considerado quase um demérito não se doar integralmente 

à empresa, como, por exemplo, não estar disponível para realizar horas extras.  

Portanto, neste estágio de reprodução do sistema, para que este processo de 

reestruturação da produção se realize, ocorre, segundo Teixeira (1998), um fenômeno 

chamado “desterritorialização” da produção, de modo que um mesmo produto passa a ser 

fabricado em diversos países onde tenha não só mão de obra mais barata, como outros 

incentivos do setor público, como isenções fiscais. Por trás desses meios, os capitalistas 

aprofundam seus interesses econômicos e financeiros, o que pressupõe por parte do Estado 

proporcionar, no limite, maior flexibilidade às condições de exploração ambiental dos países. 

Dessa lógica decorre a diminuição do valor necessário para a produção da mercadoria e, 

consequentemente, o aumento da agregação de valor e por fim o lucro do capital. Cabe 

ressaltar que os países “mais interessantes” aos interesses da acumulação para receber os 

setores de produção das empresas capitalistas – embora descentralizados – são aqueles que 

possuem mão de obra barata e dispõe incentivos fiscais para as empresas. 

Sendo assim, com a “desterritorialização” e a terceirização da produção as empresas 

passam a se instalarem em países onde a mão de obra é mais barata, ou apenas terceirizam a 

produção diretamente com alguns trabalhadores, ou com uma empresa terceirizada, sem 

instituir uma base empresarial específica neste ou naquele país. Assim, diminuem o valor 

pago por determinada mercadoria e/ou parte constitutiva da mercadoria final, ou muitas vezes 

utilizam mão de obra análoga à escrava. 

De certo, não é um mero acaso o povo japonês ser até hoje considerado um dos mais 

eficientes e dedicados funcionários do mundo. Quando se referem aos “recursos humanos” ou 

somente “recursos” – quase automatizando a figura do trabalhador – a maior parte dos 

estudiosos “liberais” relacionam o sucesso da produtividade do trabalho no Japão à disciplina 

adquirida culturalmente naquela sociedade. Mas, cabe questionar: quais são as bases 

fundamentais que fomentaram essa disciplina senão a premissa inicial do individualismo? 

 
Durante a década de 63-73, a economia japonesa cresceu a uma média de 10,2%, taxa 
acima da média dos países ocidentais mais desenvolvidos. Mesmo após a crise do petróleo, 
observa-se que a taxa do PNB (Produto Nacional Bruto) japonês manteve-se mais elevada 
do que as reveladas pelos demais países.Há uma série de causas internas e externas que 
podem ser destacadas como responsáveis pela sustentação desse crescimento econômico, 
mas parece haver certa evidência de que alguns fatores são chave no sucesso: a) ampla 



79 
 

disponibilidade de recursos humanos educados e disciplinados; b) alto nível de poupança 
entre as famílias; c) elevado espírito competitivo dos principais protagonistas econômicos; 
d) sustentação de uma política governamental desenvolvimentista; e) ambiente econômico 
internacional favorável (GAINO,1984, p.1). 
 

Diante desse conjunto de mudanças, principalmente no que tange a realidade do 

trabalhador, o modelo toyotista precisou enfrentar o sindicalismo japonês que estava 

desestruturado após derrotas sequenciais em lutas por aumentos salariais e racionalização do 

trabalho, assim: 

 
Após a repressão que se abateu sobre os principais líderes sindicais, as empresas aproveitaram 
a desestruturação do sindicalismo e criaram o que se constituiu no traço distintivo do 
sindicalismo japonês da era toyotista: o sindicalismo de empresa, o sindicato-casa, atado ao 
ideário e ao universo patronal (ANTUNES: 2011, p.32). 

 

A partir de então se associam alguns fatores fundamentais para o aumento da 

produtividade dos trabalhadores: a inserção de tecnologia através de máquinas, a 

responsabilização individual pela própria carreira e o desmantelamento das organizações 

políticas que lutavam por melhores condições de trabalho. Nesse cenário, pode-se observar 

que o individualismo, no âmbito das relações sociais, se destaca como uma base teórica 

doutrinária própria do pensamento liberal. Além de contrário ao interesse coletivo atingiu, 

sobretudo, a luta de classes. A partir de então, mediante o discurso de responsabilização 

individual da carreira os trabalhadores – inicia-se um movimento de “salve-se quem puder”, 

que destoa da luta coletiva de organizações presente em organizações políticas sérias.  

Coriat (1992) apud Antunes (1997) denuncia a estratégia empresarial da própria 

Toyota ao oferecer empregos vitalícios aos trabalhadores, a partir de 1961, “para obter (...) o 

compromisso com o aumento da qualidade e produtividade” (ANTUNES, 1997, p. 36) do 

trabalho. Considero essa estratégia no mínimo perversa, na medida em que seus fundamentos 

ídeo-políticos podem influenciar nas condições de reprodução do trabalho, dado o peso que 

tem a ideologia dominante nas imposições de seus interesses, podendo inclusive contribuir 

para silenciar a classe trabalhadora em relação a sua capacidade de luta social e numa 

dimensão coletiva. Será que o conjunto dos trabalhadores do Japão naquele momento 

histórico foi “contemplado” com empregos vitalícios? Obviamente não. Até porque isso não 

seria possível considerando a lógica do sistema do capital no que se refere à existência de um 

“exército industrial de reserva” (MARX, 1971) como um forte instrumento de dominação e 

comando voltado à manutenção e estabilidade do modo de produção.  Examinando esses 

aspectos sobre as lutas sindicais no Japão naquele período, pode-se aferir que a maior parte 
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daqueles que receberam essa vantagem não se solidarizou com os demais trabalhadores. A 

ausência de relatos históricos proveu o contrário, portanto pode-se atribuir esse fato ao 

advento ideológico do individualismo.  

Ainda que essa estratégia tenha sido extremamente negativa para o mundo do trabalho, 

não se pode negar que foi umgolpe significativo à classe trabalhadora – obviamente acredito 

no início de uma “revanche” através da retomada da dimensão coletiva por todos os 

trabalhadores, mas naquele momento a classe trabalhadora foi brutalmente atacada em sua 

organização coletiva, dando início a um período sequencial de ataques severos que se 

perpetuam até os dias atuais sem alternativas palpáveis de mudanças. A maior parte dos 

pensadores liberais, ao discorrer a respeito da produtividade japonesa como um exemplo a ser 

seguido, se distancia dos interesses da classe trabalhadora, muitas vezes sem sequer refletir 

sobre as visíveis implicações desse novo modelo de produção aos trabalhadores e suas 

condições de vida e trabalho. Como diz Gaino (1984),48 em seu artigo sobre os “Fatores da 

produtividade japonesa” o qual, sequer menciona os ataques vivenciados pela classe 

trabalhadora: 

 
O emprego vitalício, a remuneração por maturidade e o sindicato por empresa são três 
pilares aos quais se atribui o sucesso do sistema trabalhista japonês e, por extensão, boa 
parte do sucesso econômico-social daquele país. Dos três, apenas a organização sindical é 
regulada por lei, enquanto que o Emprego Vitalício e o Sistema de Remuneração estão 
assentados em tradições respeitadas pelas empresas. Entretanto, o sistema trabalhista não 
seria tão bem-sucedido se não estivesse ambientado num sistema econômico que permitisse 
a garantia do emprego e salário num clima de estabilidade viável. A integração dos sistemas 
educacional, trabalhista e econômico, interagindo com um lastro cultural peculiar às 
tradições do povo, traduz-se na produtividade japonesa (GAINO,1984, p.1) 

 

No referido artigo Gaino (1984) conclui que os “pilares” de sustentação da 

produtividade japonesa são atribuídos ao sucesso do sistema trabalhista daquele país, mas, 

resta saber qual é a novidade nisso? Todos nós, acadêmicos ou não, sabemos que os 

empresários precisam de trabalhadores para erguer qualquer negócio. O trabalhador sabe que 

se não for trabalhar ele pode ser substituído por outro trabalhador – e é por isso que não deixa 

de ir – mas, o problema mais importante é averiguar em que medida há consciência da 

funcionalidade do trabalho humano, base fundamental à extração do lucro do capitalista, 

considerando a indispensabilidade de trabalhadores no âmbito da produção. 

                                                           
48Professor na EAESP/FGV, com especialização em administração de recursos na Harvard Business Scholl e em 
relações trabalhistas no JapanInstituteof Labor; superintendente de Recursos Humanos da S.A. O Estado de São 
Paulo e diretor da Polis Consultoria de Política e Estratégia S. C. Ltda 
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Assim, além do progresso ou os avanços da tecnologia, o trabalho não desaparece 

nessa ordem econômica, portanto, independe da posição ídeo-política, liberais e/ou marxistas 

parecem concordar que essa é uma premissa básica do modo de produção capitalista. Nesse 

sentido, no que se refere à “composição técnica do capital” (MARX, 1971), o 

desenvolvimento das forças produtivas e relações de produção podem permitir o avanço na 

consciência da realidade a qual se insere o trabalho frente às contradições decorrentes dessa 

lógica, isto é, possibilitam ao trabalhador a consciência plena de pertencimento a uma classe.  

  Na contramão desta vertente crítica, o pensamento pós-moderno obscurece as 

contradições inerentes do modo de produção capitalista e, portanto, dificulta a tomada de 

consciência de classe no que se refere à dimensão emancipadora da classe trabalhadora. A 

partir de então, a história passa a ser ensinada apenas como registro aleatório dos fatos, além 

de ser propagada a ideia de que “tudo já foi inventado” na área cultural. Nota-se também essa 

dimensão nas áreas da produção científica, sobretudo na social. Observa-se que certos 

pensadores reproduzem a ideia de polivalência como fundamento à análise, sem enfocar mais 

especificamente outros temas. Além disso, apresenta-se a realidade se reservando o direito de 

se abster da crítica, cujos posicionamentos não alteram ou contribuem para melhoria das 

condições de vida e trabalho da classe trabalhadora. A grande questão a observar sobre essa 

tendência no campo das pesquisas sociológicas é o risco da fragmentação da realidade frente à 

prioridade às questões pontuais por vezes dissociadas da concepção de “totalidade”. 49 Daí 

pode advir certa regressão a análises apoiadas em bases funcionalistas e conservadoras, como 

denota Celso Frederico: 

 
Os exemplos de pesquisas localizadas com fins manipulativos e socialmente inúteis são 
infinitos. E na raiz do desinteresse encontra-se o caráter fragmentado de um conhecimento 
técnico elaborado com a intenção tópica de conhecer para controlar o comportamento 
humano. Aqui não há mais ciência, mas apenas o conhecimento parcelar descartável 
(FREDERICO, 1997, p.180). 

 

Sendo assim, é possível que haja a propagação dessa nova roupagem do modo de 

produção capitalista por todo o globo terrestre e suas implicações ao trabalho e ao trabalhador 

somente se “perversificam”. No Brasil não haveria de ser diferente. Observando-se a 

realidade nacional desde o início dos anos 1990, pode-se perceber que o Brasil vem sofrendo 

                                                           
49 “De um lado, se tem uma totalidade de forças produtivas, como que uma forma objetiva e que, para os 
próprios indivíduos não são mais suas próprias forças, mas a da propriedade privada. De outro lado, enfrenta-se 
com essas forças produtivas, a maioria dos indivíduos, dos quais essas forças se destacaram e que, portanto, 
despojadas de todoconteúdo real da vida, tornaram-se indivíduos abstratos. A única relação que os indivíduos 
ainda mantêm com as forças produtivas e com sua própria existência – o trabalho – perdeu para eles toda 
aparência de auto-atividade e só conserva sua vida atrofiando-a” (MARX; ENGELS, 2006, p. 104–5). 
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um conjunto de transformações econômicas, sociais, políticas e culturais decorrentes dos 

novos imperativos do capital nesse contexto das políticas neoliberais. Um dos fenômenos 

mais expressivos na esfera econômica, denominado “Reestruturação produtiva”, agregado ao 

modelo toyotista de produção, causou e tem causado rebatimentos expressivos no mundo do 

trabalho, tanto dos trabalhadores das áreas urbanas, como rurais.  

Durante o governo do então presidente Fernando Collor de Mello no Brasil, o 

capitalismo contemporâneo ou imperialista avança a nova sociabilidade do modo de produção 

capitalista que se efetiva a partir do momento em que os donos dos meios de produção 

transitam para a forma de organização do trabalho fordista de produção e passam a investir no 

novo modelo organizacional com vistas a assegurar e ampliar a obtenção dos padrões de 

acumulação: o modelo toyotista. Inaugura-se no país um novo padrão de produção e consumo 

que vai proporcionar a obtenção de uma maior taxa de lucro, como observa Antunes em 

relação a estas mudanças:  

 
Naturalmente a transferibilidade do toyotismo carecia, para a sua implantação no Ocidente, 
das inevitáveis adaptações às singularidades e particularidades de cada país. Seu 
desempenho organizacional, seu avanço tecnológico, sua capacidade de extração 
intensificada do trabalho, bem como a combinação de trabalho em equipe, os mecanismos 
de envolvimento, o controle sindical, eram vistos pelos capitais do Ocidente como uma via 
possível de superação da crise de acumulação (ANTUNES, 1999, p.53). 
 

 
Portanto, as mudanças oriundas dessa nova sociabilidade no âmbito da reestruturação 

produtiva surgem como resposta de mais uma crise estrutural do capital. Estas têm 

implicações diretas nas condições materiais da classe trabalhadora. Dados empíricos ajudam a 

revelar essa realidade, quando se verifica um aumento significativo nos níveis de desemprego 

diante da diminuição dos postos de trabalho, ou seja, mediante o aumento do capital constante 

ou a maquinaria. Conforme os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE), através da PNAD, percebe-se a evolução da taxa de desemprego no 

Brasil, sobretudo no período de 1981 a 2002. A tendência acentuada de aumento do 

desemprego durante toda a década de noventa, não concidentemente, soma-se ao período de 

implementação da programática neoliberal no Brasil. A título de ilustração dessa realidade, 

dados das referidas décadas mostram que ao longo da década de oitenta a taxa de desemprego 

no Brasil oscilou em torno de 4,5%. No período entre 1990 e 1999 a referida taxa aumentou 

de 4,5% para 11,2%. Entre 1990 e 1993 o aumento foi de três pontos percentuais, enquanto 

entre 1993 e 1999 a taxa de desemprego aumentou 3,9 pontos percentuais. 
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As determinações procedentes da reestruturação produtiva nos anos 1980 têm como 

característica a “nova rotinização do trabalho” e, portanto, “a nova rotinização do trabalho 

contribuía para a mera reprodução da superexploração do trabalho sobre novas bases técnico-

organizacionais” (ALVES, 2000, p.158). Nos últimos anos, por exemplo, as empresas têm 

adotado formas de tratamento diferenciadas e curiosas com os trabalhadores, quando, 

definidos por estas, como “colaboradores”, demonstram sugerir superficialmente uma relação 

de amizade que dissimula a clássica contradição de interesses de classes.  Em alguns ramos de 

atuação passam a utilizar mecanismos que provocam um aparente encantamento nas relações 

com o trabalho, decorrentes da expansão de novos investimentos, inclusive no “conforto” – no 

sentido literal – do trabalhador, através da instalação de sala de jogos, espaços lounges e até 

piscinas. Essa tendência de sedução do trabalho tem sido adotada, principalmente, por 

empresas do ramo de tecnologia da informação, cuja natureza de trabalho requer o 

desenvolvimento de competências e, sobretudo, um exaustivo trabalho de programação e 

muita criatividade para desenvolver produtos inovadores que sejam capazes de evitar despesas 

e proporcionar condições à empresa de vender suficientemente a ponto de gerar lucros 

milionários. Entre empresas dessa natureza, que investem maciçamente do “conforto” do 

trabalhador, estão: Google, Facebook, Microsoft, Oracle, entre outras. Entretanto, o primeiro 

resultado de que esse “conforto” oferecido ao trabalhador é extremamente rentável às 

empresas, pode ser observado através dos índices de elevação da produtividade do trabalho.  

A grande questão se coloca na dimensão do fetiche que exercem esses meios – quando 

parte expressiva dos trabalhadores acredita que essas medidas são oferecidas gratuitamente 

aos funcionários, somente como forma de agradecimento, ou melhor, que as empresas não se 

beneficiam necessariamente com esses atrativos. Desse modo, essa reestruturação investe em 

estratégias que garantam o aumento do fetichismo da tecnologia criado pelo sistema que 

aproxima e, por sua vez, também dissimula a lógica das relações sociais capitalistas. 

Por mais inovador que seja o toyotismo e seu novo modo de produzir, ainda que ele 

tenha o discurso de defesa do trabalhador, buscando tornar o espaço da empresa aconchegante 

e familiar, não se pode esquecer de que ainda assim o trabalho permanece alienado, conforme 

os termos de Marx (2004) e a classeque “vive-do-trabalho”, conforme conceito de Ricardo 

Antunes (1997), permanece gerando lucro para os donos dos meios de produção. Sendo 

assim, essa nova forma de obtenção de lucros permanece pautada na extração de mais valia e, 

portanto, não pode ser caracterizada como um novo padrão civilizatório, tendo em vista que 

toda a civilização permanece inserida nos ditames do capitalismo imperialista. Mudam-se as 

formas e os meios dessa obtenção, como meios de conquista de consenso, no entanto os 
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fundamentos da economia política não se eliminam. Acompanhando o raciocínio de Antunes 

(1997), é necessário ampliar o entendimento que assumem essas relações e suas 

particularidades na realidade brasileira. 

 

2.3 Estado e mercado frente à crise do capital: as novas formas de mediação e 

valorização do valor. 

 

Retornando à realidade nacional, pode-se perceber que durante a fase do capitalismo 

contemporâneo ou imperialista que se consolida no Brasil na década de 1990, o Estado 

também se adaptou em conformidade com as necessidades do mercado, através da promoção 

da sua contrarreforma. Em meio a essa nova conjuntura, à medida que se legitima o 

“capitalismo contemporâneo” também se acentuam os artifícios para mantê-lo, com as 

condições indispensáveis à sua reprodução, através do tripé caracterizado pela reestruturação 

produtiva, o neoliberalismo e a financeirização do capital. Assim,  

 
(...) o neoliberalismo em nível mundial configura-se como uma reação burguesa 
conservadora e monetarista, de natureza claramente regressiva, dentro da qual se situa a 
contra reforma do Estado. Do ponto e vista da reforma anunciada na Constituição de 1988 
no Brasil, em alguns aspectos embebida da estratégia socialdemocrata e do 
espíritowelfareano (BEHRING, 2003, p.129). 

 

Mediante esse cenário tem-se que as estratégias adotadas nesse período foram tomadas 

em sua larga maioria em prol dos interesses do capital, embora sob o discurso ineficiente e 

plagiado dos países de capitalismo central, justificado pelo excesso de gastos com a área 

social.  Contudo, tendo em vista que o Brasil não tenha marcado em sua história um período 

de Estado de bem-estar social,50 em que medida essa tendência de corte de gastos na área 

social pode ser coerente em realidades como esta? 

Após estas considerações pode-se perceber que em todos esses ciclos de crise, em sua 

reprodução ou reestruturação, o sistema capitalista acentua o universo de trabalhadores 

desempregados, sendo um dos sintomas a aceleração do trabalho precarizado nas ruas das 

                                                           
50 “Em Política Social, escrito em 1965, Marshall (MARSHALL, Thomas, 1967, p. 12-97) procura dar conta da 
origem do Estado de Bem-Estar Social na Inglaterra, bem como de sua evolução no pós-guerra, notadamente na 
década de 50 e início da década de 60. Para o autor, o Estado de Bem-Estar Social naquele país tem início em 
meados da era Vitoriana, qual seja, no último quartel do século XIX. Era de prosperidade e confiança, teria 
marcado o início da adoção de medidas de política social: leis de assistência aos indigentes, leis de proteção aos 
trabalhadores da indústria, medidas contra a pobreza, etc. Em tais medidas, estaria o embrião daquilo que, mais 
tarde, após a Segunda Grande Guerra, seria conhecido como welfarestate.” Desigualdade Social e WelfareState 
brasileiro. Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, 15 julho 2011. Disponível em: 
<http://www.cra-rj.adm.br/>. Acesso em: 29 julho. 2013. 
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grandes metrópoles.  Nesse movimento, sob a égide do ideário neoliberal, a reestruturação do 

capital busca novos meios de obtenção de lucros que implicam no aumento dos níveis de 

exploração do trabalho. Sobre o discurso da flexibilização, passam a empregar uma parcela 

cada vez menor de trabalhadores em geral, tendo em vista a implementação de novas 

tecnologias, via intensificação e ampliação da jornada de trabalho. Tal fato acarreta no 

aumento do desemprego, assim como, na emergência de novas formas sociais do trabalho. 

Nesse sentido, são inseridas condições de precarização dos postos de trabalho que levam o 

trabalhador à obtenção de novas competências e habilidades para responder as exigências 

desse novo cenário econômico, como por exemplo, tornar-se um trabalhador polivalente 

capaz de responder de forma mais rápida aos interesses da valorização. Tais condições, como 

antes sinalizado, podem contribuir para extenuar cada vez mais os níveis de consciência de 

classe e dos processos de organização política e de reivindicação dos trabalhadores. 

Desse modo, pode-se afirmar que esta dinâmica provocou processos de mobilidade da 

população, fruto dos avanços advindos dos efeitos da modernização das relações sociais e de 

produção, especialmente no campo do trabalho, atingindo parte muito expressiva dos 

trabalhadores, principalmente, os residentes nas grandes cidades, a partir daí, pode-se 

perceber o crescimento, sobretudo nos espaços urbanos, de uma população trabalhadora 

excedente, de acordo com o pensamento de Marx (1971). Em todos os ramos do sistema 

capitalista, o aumento do capital variável, ou seja, do número de trabalhadores empregados 

está sempre associado a flutuações violentas e à formação transitória de superpopulação, 

portanto, essa “superpopulação relativa”, pelo fato de ser transitória, é onde “encontra-se os 

segmentos sujeitos às oscilações cíclicas e eventuais de absorção e repulsa do trabalho nos 

centros industriais” (IAMAMOTO, 2012, p.158). Nestas, se incluem também ocupações 

precarizadas, eventuais e irregulares, tais como os trabalhadores informais, objeto destas 

reflexões.  

O que se observa é que as novas formas de produção e gestão do trabalho sob o 

comando dos investimentos especulativos em detrimento da produção vêm contribuindo para 

o aumento da concentração de renda, da pobreza, e do desemprego e alteram principalmente 

as expressões da questão social. Sobre essa questão e, em consonância com o estudo 

divulgado pela da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2013,51 tem-se que naquela 

época 2% (dois por cento) da população mundial detinha mais dinheiro que os 98% restantes, 

                                                           
51 ONU. Cerca de 1% da população mundial possui a mesma riqueza que 3,5 bilhões de pessoas. 20/02/104. 
Disponível em: <https://nacoesunidas.org/onu-cerca-de-1-da-populacao-mundial-possui-a-mesma-riqueza-que-
35-bilhoes-de-pessoas-mais-pobres/> Acesso em: 29 de maio de 2016. 
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ou ainda que 300 pessoas possuíam a riqueza de 3 bilhões, equivalente à metade da população 

mundial. Pouco mais de dois anos depois, um novo relatório da organização britânica 

Oxfam,52 ligada à ONU, mostra que a situação global se deteriorou ainda mais: agora, pela 

primeira vez, atingimos 1% da população do mundo possuindo o equivalente aos 99% 

restante. O estudo, com dados do banco suíço CreditSuisse, mostra ainda que as 62 pessoas 

mais ricas possuem o mesmo que os 50% mais pobres em riqueza. 

Nesse cenário reitera-se que a questão social, que é inerente da sociabilidade 

capitalista, evidencia “a imensa fratura entre o desenvolvimento das forças produtivas do 

trabalho social e as relações sociais que o impulsionam” (IAMAMOTO, 2012, p.144) e se 

reproduz de forma ampliada em todo o mundo. Portanto, nesse sentido, pode-se observar que 

afora uma série de medidas para sua operacionalização, o neoliberalismo é um programa 

caracterizado por um conjunto de ideologias. Dentre suas características pode-se destacar o 

desmonte de certas funções do aparelho estatal onde esse passa a se eximir de algumas 

funções enquanto regulador da vida social. Assim, atua apenas nas áreas onde o mercado não 

pode intervir, e, principalmente, permanecendo ativo nos setores mais necessários para os 

interesses de reprodução do capital.  

A partir da década de 1980, nosso país é submetido a uma tendência de 

redemocratização atravessada por um processo de ampla mobilização da sociedade, 

sinalizando as discordâncias que perduraram nos regimes autoritários e de ditadura 

empresarial-militar, nos anos de 1960. Portanto, no período da transição do modelo 

keynesiano para o neoliberalismo houve implicações na economia interna do país e mudanças 

no mundo do trabalho. Dentre as mudanças mais amplas, podem-se situar alterações na 

produção industrial, tendo em vista as alterações negativas no Produto Interno Bruto Nacional 

(PIB). “Em duas décadas, a indústria perdeu quase a metade do seu peso relativo no PIB 

brasileiro (de 34,2% em 1985 para 17,2% em 2000) (...) Outro sinal de enfraquecimento da 

indústria brasileira foi à alteração (...) na composição do valor da transformação industrial” 

(POCHAMANN, 2010, p.91). 

Nesse contexto histórico, o Estado atua com mais evidência como protecionista dos 

interesses das classes dirigentes. Junto a esse processo ocorre o movimento de privatizações 

das empresas estatais, desnacionalizando a economia, em um movimento de globalização que 

leva ao aumento da perda da autonomia do país. Sendo assim, a referida abertura da economia 

e a ampliação de capital financeiro internacional com a instalação de multinacionais 

                                                           
52 Disponível em: <https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-even-it-up-extreme-
inequality-291014-summ-pt.pdf> Acesso em: 29 de maio de 2016. 
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contribuem para a perda de espaço da indústria nacional nesta dinâmica, tendendo à 

desindustrialização, fortalecendo, por outro lado, a exportação de produtos primários e a 

privatização do setor produtivo, reafirmando a condição do país de exportador de matérias-

primas com implicações substantivas para as condições de vida dos trabalhadores.  

Com o mundo considerado “globalizado” no que diz respeito às transações 

econômicas decorrentes do modo de produção capitalista, a classe burguesa articula suas 

relações no âmbito global sob a forma de capital financeiro. A partir daí outra base se institui: 

a financeirização do capital. Durante esse momento ocorre uma conexão entre a produção, 

financeirização do capital e a mundialização do capital. A esfera da financeirização do capital 

é sustentada pela exploração da força de trabalho, quando sucedem, simultaneamente, 

interações comerciais em todo o mundo e a construção de um sistema bancário e financeiro 

que obtém o seu lucro a partir desta e da especulação nas diversas áreas (MÉSZAROS, 2009). 

Dessa forma há uma manipulação de créditos, logo, questões como as crises que ocorrem 

dentro do sistema capitalista, também passam a ser globais. 

Considerando os antagonismos inerentes ao capitalismo, o trabalhador ainda seinsere 

em uma dinâmica cruel, sobretudo aqueles que não possuem vínculos e garantias legais de 

trabalho, os inseridos em subempregos, empregos completamente flexíveis, precários e 

desprovidos da estabilidade que teriam em um trabalho formal. Nesse sentido, dados 

empíricos do Brasil e do mundo são capazes de apontar a verdadeira face da realidade em que 

vivemos, realidade esta que está diretamente relacionada com o modo de produção vigente e 

globalizado na sociedade: o modo de produção capitalista. Além dos infinitos impactos do 

referido modo de produção sobre as condições de vida e trabalho da classe trabalhadora, 

pode-se averiguar que as mais recentes pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE – apontam uma taxa de 7,9% de desemprego no Brasil, no primeiro 

trimestre de 2015, a mais alta taxa em dois anos,53 e as pesquisas da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT – não são otimistas sobre essa conjuntura. Segundo esta 

organização, o Brasil aumentará o índice que deverá chegar a 7,3% de acordo com os estudos 

realizados.54 A OIT publicou também no ano de 2015, que 3/4 (três quartos) dos trabalhadores 

                                                           
53 PASSARINHO, Sandra. Taxa de desemprego no Brasil foi a mais alta em dois anos, diz IBGE. Jornal da Globo. Rio de 
Janeiro, 08 maio 2015. Disponível em<http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015/05/taxa-de-desemprego-no-
brasil-foi-mais-alta-em-dois-anos-diz-ibge.html> Acesso em: 16/05/2015. 
54 Desemprego aumentará no Brasil até 2016, diz OIT. G1. Rio de Janeiro, 19 jan de 2015. Disponível 
em<http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/01/desemprego-aumentara-no-brasil-ate-2016-diz-oit.html> 
Acesso em: 16/05/2015. 
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do mundo não têm contrato fixo de trabalho55 e desses 60,7% de empregados sem contrato, 

em média 34,9% são trabalhadores por conta própria, 11,1% fazem trabalhos familiares sem 

remuneração, 12,3% são empregados que não possuem contrato formal com as empresas para 

as quais prestam serviço e apenas 2,4% das pessoas são consideradas empregadoras. 

Como se sabe, as crises são inerentes ao desenvolvimento do capitalismo e esse 

processo é determinado pela incessante busca de lucros. Porém, a crise dos anos 1970 se 

diferencia das crises contemporâneas porque estas têm como principal característica o seu 

caráter global de alcance mundial que atinge todas as nações imperialistas cujo movimento é 

marcado pela concentração de capital, descentralização da produção e, por fim, sua extensão 

temporal, já que duram mais tempo sem apresentar saídas a curto e longo prazo.   

Após estas considerações, pode-se perceber que nos ciclos das crises do capital, na 

dinâmica de reprodução ou reestruturação de seus interesses econômicos e durante o 

desenvolvimento das forças produtivas, o sistema capitalista promove alterações substantivas 

sobre o mundo do trabalho, acentuando o universo de trabalhadores desempregados, sendo 

este um dos sintomas de aceleração do trabalho informal nas ruas das grandes metrópoles, 

como ocorre em São Paulo. 

À medida que a lógica de valorização do capital se intensifica na sociedade, a relação 

entre produção e consumo também se altera, ocasionando uma corrosão do trabalho, como 

mencionado anteriormente, que é extremamente significava no que diz respeito à precarização 

e o desemprego estrutural. Desse modo, a discrepância entre as necessidades sociais e a 

autorreprodução do capital se refletem em devastadoras consequências para as sociedades. 

Para Mészáros “o sistema do capital, por não ter limites para sua expansão, acaba por 

converter-se numa processualidade incontrolável e profundamente destrutiva” (MÉSZÁROS, 

2009, p.11). 

Ao mesmo tempo em que o desemprego cresce, a jornada de trabalho também se 

intensifica e aumenta – extraoficialmente, sobretudo através do pagamento de horas extras ao 

trabalhador, fato que reafirma a exploração do trabalho como um dos fundamentos do modo 

de produção capitalista, em qualquer estágio de sua reprodução. Desse modo, compreende-se 

que o atual estágio de desenvolvimento do capitalismo tem no desemprego uma característica 

segundo a qual não há mais paliativos possíveis. Nunca houve saída para a contradição capital 

x trabalho desde a acumulação primitiva de capital e atualmente pode-se perceber que até as 
                                                           
55 TREVISAN, Karina e LAPORTA, Taís. Três quartos dos trabalhadores no mundo não têm contrato fixo, diz 
OIT. G1, Rio de Janeiro, 18 maio 2015. Disponível em http://g1.globo.com/concursos-e-
emprego/noticia/2015/05/tres-quartos-dos-trabalhadores-no-mundo-nao-tem-contrato-fixo-diz-oit.html Acesso 
em: 16/05/2015. 
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saídas paliativas para essa contradição estão escassas. O fato é que o capital não vive sem a 

exploração do trabalho e sem a produção de mercadorias, contudo, o sistema busca 

incessantemente novas formas de lucro que implicam a repulsão dos trabalhadores de seus 

postos de trabalho, afora os desmontes das formas anteriores pelas quais o trabalho se 

organiza na sociedade, como é o caso das mudanças no trabalho formal. Ainda sobre a 

intensificação das taxas de exploração do trabalho, Mészáros (2006), em sua tese sobre a Lei 

tendencial da equalização, já apontava que essa era uma tendência para as próximas décadas e 

que implicaria o retorno substancial da extração da mais valia absoluta. 

 
Sem dúvida essa lei da equalização é uma tendência de longo prazo, na medida em que o 
sistema global do capital é afetado (...) Por ora basta salientar que o “capital social global” 
não deve ser confundido com o “capital nacional total”.  Quando este último sofre os 
efeitos de um enfraquecimento relativo da sua posição dentro do sistema global, tentará 
inevitavelmente compensar suas perdas com o aumento de sua taxa de exploração 
especifica sobre a força de trabalho sobre o seu controle direto (MÉSZÁROS, 2006, p.36). 
 
 

Como se sabe, a cada ciclo de crise do sistema do modo de produção capitalista, 

mediante o esgotamento nas suas formas de reprodução o sistema promove reestruturações 

nas esferas econômicas e políticas da sociedade, numa dinâmica que ao longo da história se 

mostrou diferenciada no que diz respeito à evolução das formas de produção e obtenção de 

lucros e de mais valia, nos diferentes contextos. Romero (2005) amparado em Engels em seu 

estudo sobre “A Situação da classe trabalhadora na Inglaterra” mostra claramente essa lógica, 

em que o esgotamento do modo de produção feudal, na transição para o início da divisão 

manufatureira do trabalho, ocorre mediante mudanças efetivas no âmbito do trabalho na 

sociedade, pois alguns fatores como os avanços na produção da indústria resultaram em 

transformações nas formas sociais do trabalho, como afirma o pensador sobre 

 
(...) a evolução da produção em determinados ramos industriais (...). Tais mudanças tiveram 
efeitos como: (...) o fim do trabalho domiciliar, a diminuição dos salários por causa da 
introdução da maquinaria, a difusão das inovações etc (...) (ROMERO, 2005, p.36-37).  

 

Nesse cenário, contraditoriamente aos preceitos liberais, o Estado passa a intervir na 

economia favorecendo a produção de superlucros desempenhando, desse modo, um papel 

central na medida em que dissipa ideologias que servem a “uma série de transformações nos 

padrões de acumulação e reprodução vigentes” (MOTA, 2010, p.17). Porém, esse processo só 

se torna possível com o consentimento das classes dominantes, tendo em vista a 

implementação de estratégias capazes de manter sua hegemonia. 
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2.3.1 O Governo Lula e a precarização do trabalho: as controvérsias do 

(neo)desenvolvimentismo 

 

É com base no conjunto de determinações predefinidas que se pode observar que, 

diferentemente das décadas de 1980 e 1990, a partir dos anos 2000 o processo de restauração 

do capitalismo é conduzido pelos governos de centro-esquerda com projetos de corte social-

liberal e neo-desenvolvimentistas, cujas bandeiras são o crescimento econômico e o 

desenvolvimento social, através de programas de transferência de renda, que de fato em nada 

interferem na origem das desigualdades (MOTA, 2012). Com essa explanação pretende-se 

deixar claro que, apesar de levantarem a bandeira do neodesenvolvimentismo, o período 

vivido pelo país, sobretudo no Governo do então presidente Lula foi “fruto da realocação do 

nosso país do novo projeto de desenvolvimento internacional” (SOARES, 2014, p. 204). 

Assim, algumas políticas públicas adotadas a partir dos anos 1990 inauguraram novas 

formas e determinações ao modelo econômico vigente, que redefiniram o bloco de poder 

político dominante no Brasil. Contudo, apesar de ter havido mudanças significativas no que 

diz respeito ao projeto conduzido pelo atual governo, no que se refere às relações de trabalho, 

vê-se que o contexto acirra a situação de desemprego e desse modo os trabalhadores se 

submetem cada vez mais às mais precarizadas condições e tipos de trabalho em busca da 

manutenção de suas condições materiais de vida. 

No início dos anos 2000 o Brasil é visto pelo mundo e refletido para própria 

população, como o país das oportunidades. Muitos empresários nessa época defendiam que a 

falta de qualificação profissional era a razão pela qual os brasileiros não conseguiam angariar 

os melhores empregos e neste sentido estes empregos estavam disponíveis. A emergência na 

contratação de força de trabalho naquele momento se devia principalmente à explosão do 

setor de offshore – petróleo e gás – e também às obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento. Mas é também nesse período histórico em que o Estado passa a transferir 

institucionalmente a responsabilidade da geração de empregos para o âmbito dos cidadãos. A 

Política de Geração de Empregos e Renda inaugurada no governo Lula tinha como objetivo 

principal,no discurso oficial, aumentar a probabilidade do cidadão obter um emprego, 

portanto, incluí-lo na sociedade diminuindo assim as vulnerabilidades sociais e reduzindo os 

níveis de pobreza. Essa empreitada caracterizava-se por um estratégia de longo prazo que 

envolveu muitos ministérios em programas e ações implementadas com recursos do Fundo de 
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Amparo ao Trabalhador (FAT), destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do 

Abono Salarial e o financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico.56 

Nessa perspectiva, o Ministério de Trabalho e Emprego (MTE), em parceria com o 

Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT), inaugurou alguns 

programas como o PROGER57– Programas de Geração de Emprego e Renda, que se constitui 

por um conjunto de linhas de crédito disponíveis para interessados em investir na ampliação 

ou modernização de sua empresa. Além disso, o ProJovem Adolescentes, decorrente do Plano 

Nacional de Qualificação (PNQ) e operacionalizado através dos PLANSEQ – Planos Setoriais 

de Qualificação – com a articulação dos Ministérios  do Trabalho e Emprego, 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Saúde, Cultura, Meio Ambiente e Esportes, 

objetivava atingir a população de adolescentes beneficiária do Programa Bolsa Família. 

Nessa perspectiva, pode-se averiguar que o Governo do então presidente Lula também 

regulamentou a Lei complementar 123/2006 que institucionalizou o “Empreendedor 

Individual” através do pagamento da taxa do “Micro Empreendedor Individual” – MEI, e 

garantiu sua formalização no que se refere às questões trabalhistas. Destaca-se que esse 

trabalho se realizou em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE, que tinha como função orientar e assessorar os pequenos 

“Empreendedores”. Assim, o governo Lula instituiu o Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte - Simples Nacional. 

A referida regulamentação jurídica e a relevância à questão do trabalho e emprego 

mostrava-se fantástica se averiguada somente no âmbito da teoria. No entanto, em se tratando 

de um estudo norteado pela teoria crítica é obrigação medebruçar na busca das múltiplas 

determinações sobre a realidade vivenciada pelos trabalhadores com vista a desvendar o 

sentido dos impactos dessas transformações sobre o trabalho e as novidades em relação à 

realidade da classe trabalhadora. Portanto, considera-se que não houveram alterações 

significativas na realidade. No entanto, é fato que, muito provavelmente, alguns sujeitos 

abrangidos por essa política podem ter conseguido melhorias. Talvez, temporariamente ou 

não, se inserirem no mercado de trabalho formal – sobretudo considerando o registro e 

pagamento do MEI – ou mesmo obtiveramrenda decorrente da aprendizagem de algum ofício 

nesse período. Mas, infelizmente, como já discutia Marx (1971) em seus estudos a respeito da 
                                                           
56 Disponível em 
<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Fundos/Fat/> Acesso 
em 28 de maio de 2016. 
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Lei Geral da Acumulação Capitalista, a superpopulação relativa decorrente da lógica de 

reprodução da sociedade burguesatem por tendência se perpetuar nessas condições sem 

alteração conjuntural significativa com a adoção dessa política. Corroboro com os estudos de 

Marcela Soares (2014) quando afirma que a política de geração de emprego e renda no 

governo Lula se desenvolveu: 
 

(...) articulada com a reatualização de formas precárias de trabalho e a constituição do 
autoemprego, colocando a responsabilidade no indivíduo por sua situação de 
desempregado, mas com a falsa aparência de liberdadeaos trabalhadores. (SOARES, 2014, 
p.202, grifo da autora). 

 

Portanto, sobre essa realidade é possível afirmar que não houve rupturas no processo 

de precarização do trabalho, ao contrário, intensificaram-se as formas precárias de relações 

trabalhistas. Porém, Filgueiras (2010) defende que houve uma redução nas taxas de 

desemprego, uma pequena melhora no salário médio real e no salário mínimo, ainda que: 

“isso não significou o retorno a taxas de desemprego prevalecentes até os anos de 1980; a 

flexibilização dos direitos trabalhistas – legal e ilegalmente – ainda continua na ordem do dia” 

(FILGUEIRAS, 2010, p.49), e sendo assim as referidas taxas voltaram a implicar 

negativamente na vida do trabalhador. Contudo, corroboro com o pensamento de Gabriel 

Martins quando supõe que a redução nas taxas de desemprego divulgada pelo IBGE diz 

respeito, sobretudo à alteração da metodologia utilizada pela pesquisa. 

 
Em 2002, a taxa de desemprego mundial girava em torno de 10%, enquanto no Brasil era 
pouco superior a 12%. A taxa mundial em 2012 girou em torno de 9,5%, enquanto no 
Brasil a taxa foi de aproximadamente 6%. A aparente contradição em afirmarmos que os 
índices apresentados não são muito animadores deve se muito menos às políticas atuais de 
combate ao desemprego, e muito mais às alterações metodológicas da pesquisa. Até 2002, o 
IBGE considerava empregado todo o cidadão que recebesse remuneração por atividades 
com no mínimo quinze horas semanais, independente de seu vínculo legal e consequente 
acesso a direitos trabalhistas. A partir de 2003 considera se empregado todo o cidadão que 
recebe remuneração, independente de vínculo legal, por pelo menos umahora por semana 
(MARTINS, 2014, p.233).  
 
 

Na prática pôde-se perceber que no que tange as relações intercapitalistas pode-se 

notar que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula), através das empresas 

estatais e dos bancos oficiais, sobretudo o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – impulsionou o processo de concentração e centralização do capital no 

âmbito dos grandes grupos internacionais, com isso fortalecendo o processo de 

internacionalização e tornando-os mais competitivos. Esse “retorno” do Estado à sua maior 

intervenção na esfera econômica tem como objetivo o fortalecimento do capital financeiro no 
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Brasil. Também há de se convir que apesar da maior diversificação das exportações 

brasileiras, decorrente do crescimento econômico generalizado em escala mundial, a natureza 

da inserção internacional do país do período do governo Lula não implicou qualquer alteração 

em relação ao período FHC, já que:  

 
As estruturas das exportações e das importações mantiveram-se praticamente as mesmas: 
de um lado, exportações de commodities (agrícolas e minerais) e produtos industriais com 
baixo conteúdo tecnológico e, de outro, importações de produtos com alto conteúdo 
tecnológico, em particular componentes e bens de capital (FILGUEIRAS, 2012, p.50). 

 

E no âmbito político: 

 
(...) também não se consegue constatar nenhuma alteração com relação às situações 
anteriores. O processo político-institucional e partidário continuou seguindo a longa 
tradição histórica brasileira, qual seja: estatização dos partidos no poder, cooptação 
fisiológica para formação de maiorias, patrimonialismo e esvaziamento das instancias 
parlamentares, com o fortalecimento das agencias governamentais executivas 
(FILGUEIRAS, 2012, p.50). 

 

No que se refere à instabilidade econômica, no governo Lula observou-se uma redução 

na vulnerabilidade externa decorrente da situação internacional, que possibilitou a permanente 

valorização do câmbio nesse período. Porém, a respeito da vulnerabilidade estrutural, nenhum 

passo significativo foi dado, tendo em vista a permanência do perfil da nossa estrutura 

produtiva das exportações, reafirmando um modelo de desenvolvimento orquestrado muito 

mais com os interesses da burguesia capitalista nacional e internacional, somadas aí as 

tendências históricas e teóricas sobre suas consequências como mais vulnerabilidade ao 

trabalho e o aumento da informalidade deste, além da desproteção das condições de 

reprodução de vastos segmentos de trabalhadores.  

Segundo Mota (2012) duas ideias centrais embasam o novo desenvolvimentismo: “a 

de que o enfrentamento ao neoliberalismo se faz com crescimento econômico mediado pela 

intervenção do Estado e a de que o crescimento econômico leva inexoravelmente ao 

desenvolvimento social” (MOTA, 2012, p.19). Nesse sentido, desde o mandado do então 

presidente Lula está em andamento um movimento de despolitização que corrobora com os 

ideais hegemônicos da classe dominante. 

Desse modo, identifica-se a existência de uma continuidade e manutenção do mesmo 

modelo econômico entre os governos Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), Lula (2003-

2010) e Dilma (2011-2016), porém através da flexibilização da política macroeconômica, 

devido à redução da restrição externa da economia, o governo Lula conseguiu reduzir a taxa 
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de juros58, ampliou o crédito e os gastos com política social focalizada e paralelamente adotou 

uma política real de aumento do salário mínimo. Os resultados dessa flexibilização da 

economia refletiram no aumento pontual e passageiro da taxa de crescimento da economia, a 

ampliação do mercado interno, distribuição funcional e pessoal de renda e, se forem 

considerados os programas de transferência de renda, diminuíram-se os níveis de pobreza 

extrema. Contudo, devido ao metabolismo corrosivo do modo de produção capitalista, esse 

pequeno momento de alívio deu início a novas mudanças nessas relações. Isto é, certo 

desmonte do trabalho na atualidade, principalmente no segundo mandato da presidenta Dilma. 

Um exemplo disso é a recente aprovação do projeto de lei 4330/2004, que regulamenta 

contratos de terceirização no mercado de trabalho, bem como medidas atuais do pacote 

econômico do Estado preveem mudanças na concessão de direitos trabalhistas e 

previdenciários.59 

Naquele período, paralelamente à flexibilização da política macroeconômicaassistiu-se 

ao “retorno” do Estado à esfera macroeconômica através de empresas estatais como a 

Petrobras e os bancos oficiais e dos fundos de pensão comandados pela aristocracia sindical. 

Assim, “à hegemonia financeiro-exportadora (bancos e agronegócio) que comanda a 

economia brasileira, vieram se juntar aos segmentos nacionais do grande capital, articulados 

por dentro do Estado” (FILGUEIRAS, 2012, p 38). Com essa inserção do mercado se recria o 

tripé Capital Internacional / Estado / Capital nacional, já que o capital financeiro, agora 

hegemônico, é composto por capital nacional e internacional, então:  

 
Mais uma vez, coerentemente com a trajetória histórica do capitalismo retardatário 
brasileiro, o capital privado nacional vai a reboque do Estado – que se mostra peça 
fundamental na organização e legitimação do bloco dominante de poder. É a isto que se 
vem chamando de “Novo desenvolvimentismo”, que, tal como o velho, sintetiza o 
capitalismo possível de existir na periferia do capitalismo na “era do imperialista”, cujas 
características fundamentais são: dependência tecnológico-financeira, concentração de 
renda, exclusão social e democracia restrita (FILGUEIRAS, 2012, p. 39). 

 

             O êxito dessa operação consiste na necessidade de um elemento ídeo-político 

essencial ao sistema na afirmação e crença da ordem estabelecida, daí o apaziguamento em 

busca do consentimento da classe trabalhadora, já que tal como o “velho desenvolvimento” o 

“novo desenvolvimento” também necessita direcionar suas atividades para o atendimento 

                                                           
58 Ainda assim continuaram sendo as mais altas taxas de juros do mundo. 
59 Para compreender melhor o que muda na concessão dos direitos trabalhistas e previdenciários: Mudanças no 
seguro desemprego e no abono passam no Senado. Folha de São Paulo [s.d]. Disponível em 
<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/05/1634092-mudancas-no-seguro-desemprego-e-no-abono-
passam-no-senado.shtml 22/06> Acesso em: 22/05/2015.  
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marginal e focalizado das expressões da questão social. Em suma, como pôde-se averiguar, 

tem-se que a presença do Estado em sua dimensão institucional e política consoante ao 

processo econômico, pois, viabilizado com o “consentimento” das classes subalternas, 

permitiu ao governo Lula compatibilizar interesses potencialmente antagônicos. 

Desse modo, a estratégia de cooptação dos trabalhadores se intensifica, além de se 

falar em eficiência do setor privado e do empreendedorismo como estímulo ao trabalhador, as 

demandas das classes subalternas são atendidas no âmbito da “pequena política” 

(COUTINHO, 1999, p.41), que comportam somente os novos movimentos sociais que 

reivindicam necessidades como a renda e o consumo. Mas, do ponto de vista prático, pode-se 

notar que essas medidas não reduzem as desigualdades na proporção de que não alteram as 

estruturas no sentido de colaborar com a classe trabalhadora, pelo contrário, os governos de 

centro-esquerda realizaram inúmeras contrarreformas que contribuíram para a retirada de 

direitos conquistados na Constituição Federal de 1988.60 

Estas bases teóricas servem como referência para subsidiar a análise sobre as 

tendências do padrão de desenvolvimento do capitalismo contemporâneo e seus rebatimentos 

para a classe trabalhadora, especificamente aqueles que desenvolvem trabalhos informais e 

precarizados. Sendo assim, considera-se crucial a discussão a respeito das premissas básicas 

do modo de produção capitalista, visto que o referido sistema se desenvolveu no Brasil diante 

de suas particularidades conjunturais sobre o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista desde sua fase de acumulação primitiva.  

 

2.4 O fetiche da exploração do trabalho autorregulado. 

 

Tendo em vista essa breve análise sobre as recentes conjunturas históricas, econômicas 

e sociais, observam-se os fatores que influenciam as atuais mudanças no mundo do trabalho 

no Brasil, frente ao crescimento expressivo do trabalho informal. Destaca-se a relação entre 

este e a crise estrutural do capital, haja vista as tendências do atual modelo de 

desenvolvimento e as novas expressões da questão social nessa nova divisão internacional do 

trabalho, à luz da realidade da feira da madrugada em São Paulo. Considero a referida cidade 

como representativa para a análise da realidade nacional e um parâmetro importante para a 

análise sobre o crescimento da informalidade do trabalho.  

                                                           
60 Um dos exemplos dessa realidade, talvez o mais cruel para a classe trabalhadora, é a instauração da reforma 
previdenciária instituída em 2015 sob o comando da então presidente Dilma Rousseff.  
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Neste sentido, o desafio deste trabalho é tentar desvelar, especialmente, as novas 

determinações para o mundo do trabalho contemporâneo quanto aos fatores novos surgidos no 

atual contexto de acumulação capitalista no modo de organização e produção toyotista ou de 

“acumulação flexível” nos termos de Harvey (1992), mediante sua introdução e a evolução 

das forças produtivas e das relações sociais e de produção.  

Um exemplo significativo das mudanças no mundo do trabalho no período supracitado 

é a indução ao setor informal por parte das instituições financeiras, que em paralelo a isso 

propõem ações assistenciais complementares que, operacionalizadas pelo Estado, atuam no 

sentido de tornar menos visível o quadro de pobreza. Neste sentido, coloca-se a importância 

da desmistificação da ideia de que todo esse incentivo ao trabalho informal é realizado pelo 

simples interesse na produção de “empregos”, deixando claro que a segmentação da sociedade 

é oriunda de uma invenção liberal, na qual o trabalho informal é produto das contradições da 

lógica da produção capitalista e dessa maneira é extremamente funcional a esta. Portanto, a 

necessidade de circulação das mercadorias produzidas pelas grandes empresas encontra certo 

significado na medida em que o “subdesenvolvimento” é uma produção da expansão do 

capitalismo (OLIVEIRA, 1987) e esse posicionamento pode ser confirmado pela Teoria da 

Subordinação.61 

Durante a década de 1970, parte expressiva de estudos das ciências sociais não 

apontaram preocupações consistentes a respeito das tendências históricas que mostravam a 

queda da informalidade do trabalho no Brasil. Contudo, com a emergência da reestruturação 

produtiva associada à indução do desenvolvimento desse setor por parte de organizações 

financeiras, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), essa discussão passou a ocupar um lugar importante no 

debate científico. Nesse sentido é importante ressaltar que a intenção dessas organizações é 

explicitada numa perspectiva de “diminuição do quadro da pobreza”: realidade cujas 

particularidades e impactos causados, quando consideradas as bases, isto é, os fundamentos da 

economia capitalista, não passam de uma tentativa superficial, que mais se assemelha à 

controvérsia baseada na ideia de “varrer a sujeira para debaixo do tapete”. Nesse momento o 

Estado, que como vimos é uma instituição orgânica ao modo de produção capitalista, (...) 

nasce fundamentalmente, dos antagonismos de classes” (ENGELS, 2010, p.212). Portanto, o 

Estado em suas relações com o sistema do capital veste seu personagem e começa uma 

                                                           
61 Formulada por Souza (1999)apudTavares (2004), para quem a economia é um continuum de formas e de 
organização da produção, em que o “setor informal” não é uma forma isolada, mas sim uma forma de produção 
integrada e subordinada à produção capitalista (TAVARES, 2004). 
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batalha pelo desenvolvimento de uma “economia popular”, capaz de abarcar atividades de 

sobrevivência e todas as outras as quais disponibilizassem sua força de trabalho para serem 

mediadas por relações informais. 

Antes do início da situação de indução ao “setor informal” por parte das referidas 

organizações financeiras, a ideia transmitida por alguns estudiosos era a de que somente com 

o desenvolvimento econômico decorrente da modernização do país o Estado seria capaz de 

incorporar e absorver toda a população que desenvolvia em trabalhos informais e precarizados 

ao seu contingente de trabalhadores formais. Claro que, como se sabe, o modo de produção 

capitalista em sua lógica de reprodução é incapaz de promover essa absorção. Um exemplo 

claro e simples capaz de desmantelar esse pensamento – que até hoje ainda é muito 

disseminado – é que a sociedade brasileira vive recentemente um período político marcado 

pela emergência do neodesenvolvimentismo cujas bases econômicas e ídeo-políticas parecem 

incapazes de promover as reformas necessárias, conforme discutido anteriormente.   

Observando-se estas questões sob o ângulo da realidade internacional, a literatura 

mostra que a partir da década de 1980, através do Relatório do Quênia (OIT, 1972), a 

tipologia formal-informal foi posta a fim de se explicar a dicotomia entre renda do capital e 

do trabalho. Pensando a este respeito, é possível perceber que nesse momento observa-se a 

falta de um marco conceitual que defina o setor informal, já que este passa a ser assinalado 

tecnicamente por características associadas à facilidade de acesso à atividade, a escala de 

atividade reduzida, qualificação adquirida fora do sistema oficial de formação e mercados 

concorrenciais sem regulamentação (TAVARES, 2004). 

 Com os desdobramentos dos estudos da OIT e a inauguração da tipologia 

formal/informal nas discussões não apenas acadêmicas como governamentais, pode-se 

observar que há certa dificuldade por parte deste órgão em conceituar o setor informal. Nas 

palavras de Maria Augusta Tavares (2004), nesse momento, o setor foi definido através da 

descrição de suas características principais. 

 
Observa-se aí a inexistência de um marco conceitual que defina o setor, que acaba por se 
descrito em oposição às atividades formais, constituindo um reagrupamento de unidades de 
produção, delimitadas a partir de sete características essencialmente técnicas: facilidade de 
acesso à atividade; utilização de recursos locais; propriedade familiar; escalada de atividade 
reduzida; uso de tecnologia que privilegia o recurso à mão-de-obra; qualificação adquirida 
fora do sistema oficial de formação; mercados concorrenciais e sem regulamentação 
(TAVARES, 2004, p.31). 

  

Mas a prática demonstra que a relação de características elencadas no referido 

relatório não converge necessariamente em todos os itens descritos, já que a heterogeneidade 
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da realidade dificulta uma definição precisa. Mas cabe ressaltar que a concepção advinda nos 

anos 1980 avançou em englobar o trabalho autônomo, assalariado e familiar. Nesse sentido de 

acordo com Tavares (2004) esse segmento de trabalho:  

 
Trata da situação em que o sujeito é proprietário de meios de produção e de conhecimentos 
necessários à realização de uma determinada atividade, que ele pode realizar sozinho, ou 
com ajuda da família ou com a ajuda de outros trabalhadores. Mas o fato de ser proprietário 
dos meios de produção, o que lhe permite oferecer ocupações a outras pessoas, fazendo 
dele um empregador, não faz necessariamente daqueles meios capital, nem do sujeito 
capitalista (TAVARES, 2004, p.30). 

 

 O Banco Mundial em um estudo a respeito da América Latina e o Caribe, divulgado 

no ano de 2007 e intitulado “Informalidade: Saída e exclusão”,62 defende que o trabalho 

informal envolve vários tipos de sujeitos e sinaliza dificuldades em definir com precisão esse 

tipo de trabalho, portanto sintetiza que o emprego informal: “se concentra no significado da 

proteção social. Tendo como base uma relação assalariada e sem registro na previdência 

social” (PERRY et al., 2007, p.4). Claramente o referido estudo é uma resposta ao aumento da 

informalidade a partir dos anos 1990 na América Latina e Caribe e desenvolve-se quase como 

um manual que dita como os Estados Nacionais devem agir para atingir maiores níveis de 

desenvolvimento. Também é evidente que o aumento da informalidade nessas regiões 

relaciona-se diretamente com a implementação do neoliberalismo nos países de capitalismo 

periférico, logo com o acirramento da precarização do trabalho e início de uma era de 

autorresponsabilização – por parte do trabalhador – de manter seu posto de trabalho.  

Como se viu anteriormente, o corte neoliberal no Brasil a partir da década de 1990 foi 

responsável por destituir milhares de postos de trabalho, de modo que a informalidade se 

apresentou como uma saída viável e barata na qual os trabalhadores eram capazes de manter 

suas necessidades básicas de reprodução humana e social. 

As tendências de aumento da informalidade e das terceirizações no Brasil também 

podem ser observadas através da PNAD, quando a mesma conclui que, dos 64 milhões de 

trabalhadores do setor privado em 1999, 62% não contribuem para a Previdência Social.63 

Com essa proporção, também podemos verificar, junto à Pesquisa Mensal de Emprego - 

PME, também realizada pelo IBGE, que o grau de informalidade nas áreas metropolitanas 

também aumenta gradativamente ao longo dos anos de 1990. No gráfico abaixo o IBGE 

                                                           
62 Disponível em 
<http://siteresources.worldbank.org/INTLACBRAZILINPOR/Resources/InformalidadeResumo.pdf> Acesso em 
29 de maio de 2016. 
63 Para mais informações ver: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Conjuntura social. Brasília: 
Ministério da Previdência Social, v. 14, n. 1, maio-ago. 2003. 
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De fato, não é uma tarefa fácil caracterizar o setor informal, na medida em que 

crescem suas definições. Para a legislação Brasileira, os trabalhadores formalmente 

regulamentados e, portanto, registrados, são aqueles que possuem a carteira de trabalho 

assinada, o que garante benefícios, como repouso semanal remunerado, contribuição para a 

seguridade social, direito a requerer seguro-desemprego e acesso a uma compensação 

financeira no caso de demissão sem justa causa, licença gestante e paternidade. Desse modo 

todos aqueles que não possuem registro estão desempregados ou inseridos no setor informal 

de trabalho. Já para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), ao setor informal são 

ainda agregadas as pessoas sem remuneração e os autônomos, sem distinção daqueles que são 

donos do negócio ou trabalham na execução da atividade. 

Como se viu anteriormente, o Governo Lula passou a reconhecer os empregos 

informais através do pagamento do MEI. É claro que essa intromissão do Estado na questão 

do trabalho informal tem uma razão de ser para além das divulgadas oficialmente: legitimar a 

busca do capital por lucros sobre o discurso do desenvolvimentismo. O próprio Banco 

Mundial relacionava em 2007 a necessidade da investida no setor informal como um estágio 

para que os países subdesenvolvidos obtivessem o desenvolvimento pleno, como concluem no 

estudo “Informalidade: Saída e exclusão”:  

 
Existem evidências de que, em parte, a informalidade é meramente um estágio do processo 
de desenvolvimento (...) a informalidade é como um canário em uma mina de carvão – 
detecta o sintoma das políticas deficientes e, mais acentuadamente, a falta de confiança no 
Estado e talvez em nossos cidadãos (...). Por essa razão, reformar as causas do alto índice 
de informalidade é uma parte essencial da agenda maior do desenvolvimento (PERRY et 
al., 2007, p.4). 

 

Desse modo, tem-se que a função social do “setor informal” não é a mesma atribuída 

ao “trabalho informal”, já que por um lado os organismos internacionais recomendam 

estímulos para expansão desse setor e por outro este é induzido por representações 

governamentais, e às vezes até sindicais, a se tornar uma pequena ou micro empresa. Assim, 

corrobora-se com Antunes (1997), quando afirma que: 

 
A crise atingiu (...) diretamente a subjetividade do trabalhado, sua consciência de classe, 
afetando seus organismos de representação do quais os sindicatos e os partidos são 
expressão. Os primeiros (...) foram forçados a assumir uma ação cada vez mais defensiva, 
cada vez mais atada a imediaticidade, à contingência, regredindo já a sua limitada ação de 
defesa de classe no universo do capital. Gradativamente foram abandonando seus traços 
anticapitalistas, aturdidos dos que estavam, visando a preservar a jornada de trabalho 
regulamentada, os demais direitos sociais já conquistados e, quanto mais a revolução 
técnica do capital avançava, lutavam para manter o mais elementar dos direitos da classe 
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trabalhadora, sem o qual sua sobrevivência está ameaçada: o direito ao trabalho, ao 
emprego (ANTUNES, 1997, p. 153). 

 

 Vê-se na atualidade que a busca pela autonomia e pelo empreendedorismo (conceito 

que será visto no próximo capítulo) é largamente difundida a partir desse momento, de modo 

que se atribui à pequena empresa uma relevância que assegura aos trabalhadores informais 

mecanismos de proteção social e renda que são significativos, tendo em vista a emergência da 

flexibilização e a terceirização do trabalho.  

Todavia o que se vê na realidade é que o máximo que o capital oferece a esses 

pequenos empresários é a oportunidade de trabalhar para uma grande empresa, e para 

viabilizar essa suposta igualdade entre os pequenos e os grandes capitalistas, igualam-se esses 

agentes econômicos ao mesmo patamar, muitas vezes apenas na nomenclatura dada a eles. 

Essa noção de empreendedorismo é claramente neoliberal, sugere o fim do trabalho 

assalariado, disseminando suas possíveis vantagens frente ao desemprego estrutural oriundo 

do próprio modo de produção vigente.  

Atualmente pode-se observar que os meios de comunicação divulgam cada dia mais 

opções de atividades a serem realizadas como alternativa ao desemprego. Ao assistir à 

televisão ficamos exauridos de informações que ensinam desde “como gerir seu próprio 

negócio”, até como efetivamente realizar atividades, geralmente domiciliares, que sejam 

capazes de gerar renda. O termo DIY – abreviação de Do it Yourself – equivalente a “faça 

você mesmo” e oriundo do movimento punk inglês, se reinventa sob as premissas neoliberais 

e é divulgado midiaticamente como uma solução para a questão do desemprego e da falta de 

renda. Tutoriais sobre como aprender ofícios em casa vão desde a produção de ovos de páscoa 

artesanais até cursos de maquiador profissional. Os conjuntos destas justificativas sinalizam a 

relação que têm com as ofensivas do sistema do capital nesse estágio de sua reprodução, onde 

na chamada “sociedade da informação”, os avanços das tecnologias têm como contrapartida a 

substituição por certas formas sociais do trabalho, substituindo-o por formas mais 

precarizadas, mas que jamais se eximem dele.  

As políticas públicas supracitadas e desenvolvidas no âmbito do Estado referem-se a 

políticas de empregabilidade. O termo empregabilidade diz respeito à responsabilidade, 

atribuída aos sujeitos, de manterem seus postos de trabalho. Em estudo sobre tema, Gabriel 

Martins se remete a alguns pensadores para definir o termo:  

  
Empregabilidade diz respeito, segundo Hirata (1997, p.333), à passagem da situação de 
desemprego para a de emprego, ou, como esclarece Shiroma (1998, p.1) acerca dessa 
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mesma afirmação, Hirata define a empregabilidade como “a probabilidade de saída do 
desemprego ou como a ‘capacidade de obter um emprego’”. Para Bueno (apud Shiroma, 
1998, p.2) a empregabilidade é a “aptidão dos trabalhadores em conquistar um emprego e 
mantê-lo todos os dias prosperando numa sociedade sem empregos”. Chegamos aqui em 
um elemento novo, outrora relegado por Hirata: a manutenção do emprego (MARTINS, 
2014, p.230). 

 

Nessa lógica, o trabalhador é responsabilizado pela conjuntura econômica e política da 

sociedade burguesa. Ao analisar os “esperançosos” estudos divulgados pelas organizações 

financeiras e o de alguns pensadores que insinuam a adoção de uma política 

desenvolvimentista no governo Lula, logo se pode constatar uma clara incoerência, já que, se 

– teoricamente – atingimos o desenvolvimento, por que não houve absorção da força de 

trabalho informal pela economia?  

O conjunto das transformações que afetou as sociedades capitalistas, tanto as centrais 

como as periféricas como o Brasil, resguardadas as conjunturas econômicas e sócio-históricas 

diferenciadas e os avanços da tecnologia, implica uma apreensão sobre as contradições que 

atravessam as relações sociais e de produção entre as classes sociais e seus rebatimentos na 

força de trabalho, frutos da lógica das relações de produção. Esta dinâmica não se explica por 

si só, pois, a inovação tecnológica se caracteriza como uma das formas específicas de controle 

sobre o trabalho por parte do sistema, sendo a mesma portadora de uma funcionalidade que se 

expressa no e pelo sistema, não só no âmbito econômico, mas, especialmente, “(...) no 

comando da produção” (ROMERO, 2005) e na esfera política, voltada à garantia de 

reprodução dos interesses do sistema, em suas contradições, daí, aprofundarmos a 

compreensão teórica sobre o significado dessas relações. Nos termos de Romero, “(...) as 

formas de organização da produção e o aparato tecnológico (...) significam a maneira como as 

lutas de classes se materializam nas estruturas de controle e comando da produção, 

procurando disciplinar o trabalho e viabilizar o processo de valorização do capital” 

(ROMERO, 2005 p. 18-19).  

 Embasada nestas considerações passo ao exame mais específico sobre a realidade dos 

trabalhadores e chamados clientes da feira da madrugada do bairro do Brás em São Paulo com 

enfoque particular na lógica das políticas de incentivo ao empreendedorismo e 

empregabilidade e a programática neoliberal para a qual a individualização do trabalho e a 

fragmentação da organização coletiva dos trabalhadores colocam novos desafios à 

compreensão das dimensões assumidas pela questão urbana no desenvolvimento do 

capitalismo contemporâneo e as novas expressões para a questão social no Brasil. 
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CAPÍTULO III – TRABALHO E PRECARIZAÇÃO NOS ESPAÇOS URBANOS: 

Particularidades da Feira da Madrugada do Brás em São Paulo 

 

No primeiro capítulo deste trabalho buscou-se elucidar o fetiche que encobre a lógica 

de exploração do trabalho no estágio atual de reestruturação do sistema econômico, 

considerando que os desmontes do trabalho formal – resultado da crise econômica pela qual 

passa o sistema – vêm acarretando em um processo cada vez mais intensificado de busca de 

alternativas por parte de segmentos de trabalhadores na corrida pela sobrevivência. Esta 

condição aponta para uma diferença na concepção de trabalho para elaboração de valor de 

uso, fonte de extração de mais-valia, absoluta e ou relativa, nos termos teóricos ensinados por 

Marx. Mas no contexto atual o trabalho como uma necessidade natural à existência humana 

vem sofrendo alterações significativas como condição de objetividade e reprodução do ser 

social nas formas históricas de efetivação das relações entre as esferas da produção e da 

circulação das mercadorias, que sofrem reestruturações com implicações na análise sobre o 

mundo do trabalho.  

Tais fenômenos mascaram as bases de obtenção de lucros, especialmente as formas de 

exploração do trabalho. Estas metamorfoseiam-se tal como busco apresentar nesta pesquisa, 

tendo em vista que os trabalhadores inseridos na compra e venda de mercadorias, buscam 

formas de sobrevivência no trabalho informal, autônomo, mas, em condições precarizadas. 

Nesse cenário, reiteram-se velhos mecanismos que são observados à luz dos termos de Marx 

(1971), como relações em que se dissocia o trabalhador do processo de produção, análogas à 

pré-história do capital, fato similar à acumulação primitiva do capital (MARX, 1971, p. 830). 

Portanto, não se trata da gênese do sistema, ao contrário, da liberação do trabalho, que nesse 

estágio de reprodução implica outras determinações, não mais da acumulação primitiva, 

considerando o trabalho humano como condição de existência à sua reprodução. Vejo no 

limite deste movimento pela sobrevivência a necessidade de desvelar a origem de geração do 

lucro aos donos dos meios de produção, e nesse intercâmbio de relações buscar desvendar a 

ocorrência da exploração do trabalho humano nesse estágio de reprodução capitalista. 

Nessa perspectiva, o que parece claro é que, desde a reestruturação da produção, 

podem-se aferir incontáveis alterações no que se refere ao acúmulo de capitais, por isso, é 

importante considerar quais são as vias encontradas pelo sistema para se reproduzir através da 

geração de lucro, acumulando cada vez mais capitais, mediante as enormes mudanças na 

lógica do sistema produtivo. A literatura mostra que as antigas formas de trabalho e a extração 
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de mais valia foram aos poucos se metamorfoseando com os novos padrões de 

“desenvolvimento” do modo de produção capitalista e por essa razão ocorrem novas formas 

de exploração do trabalho, nem sempre visíveis ou explícitas. No atual contexto, as relações 

de trabalho e os processos de produção se desenvolvem tanto em espaços, como em tempos e 

condições diferenciadas de trabalho, além da diversificação e formas de inserção dos 

trabalhadores na cadeia produtiva. Essa dinâmica ocorre na medida em que existem 

trabalhadores que se inserem apenas na esfera da circulação das mercadorias, como é a 

realidade de nosso objeto de pesquisa, um trabalho de natureza autônoma ou informal dos 

comerciantes e dos clientes da feira da madrugada no Brás em São Paulo. 

Conforme foi apresentado, os anos 1990 inauguraram uma nova forma de gestão de 

capitais no Brasil com a eminência das mudanças nas bases de extração de acumulação, 

sobretudo se for considerada a financeirização do capital como uma via mais rápida para o 

alcance de lucros, decorrente da instauração da política neoliberal e da própria reestruturação 

produtiva, como já foi apontado. Nesse momento, assistem-se a oscilações avassaladoras nas 

formas sociais e nas bases de exploração do trabalho, no âmbito do mercado de trabalho 

brasileiro. Essas mudanças se expressam, dentre outros setores, no aumento do trabalho 

feminino, na dificuldade de acesso ao trabalho por parte de jovens “recém chegados” ao 

mercado de trabalho, na população economicamente ativa e de pessoas com idade acima dos 

40 anos, na expansão do trabalho em domicílio, no inchaço estratosférico do setor de serviços 

e, principalmente, nas diversas modalidades do trabalho precarizado, o informal, temporário, 

terceirizado, dentre outros. Nesse sentido, a formação da nova classe trabalhadora no Brasil, 

sobretudo a partir da reestruturação capitalista, consiste em um grupo heterogêneo, 

polissêmico e multifacetado, unido pela submissão à exploração do sistema capitalista 

(ANTUNES, 1997). 

Para agravar ainda mais essa realidade de precarização do trabalho, pode-se observar 

que no cenário recente, a partir da crise estrutural do capital, tem havido uma tendência de 

desaceleração das atividades das indústrias, principalmente as de transformação, com 

implicações não apenas na diminuição de lucros, mas, principalmente, no que tange o 

desemprego da classe trabalhadora brasileira. Essa realidade foi apresentada pelo 

Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos – DIEESE, que apontou a 
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evolução do emprego por setor de atividade econômica em 2015 64, conforme assinala o 

gráfico 2.  

 

Gráfico 2: Evolução do emprego por setor de atividade econômica 

 Brasil – 2015 

 

 

Em certo sentido, pode-se considerar que a instabilidade no setor industrial do Brasil 

decorre das formas particulares que configuram o modelo capitalista no país, cuja 

constituição, historicamente, tem por pressuposto a adoção de modelos de “desenvolvimento” 

similares ao adotado por economias diferentes, um procedimento comumente utilizado por 

parte de grandes capitalistas. Nesta análise, reitero o fatoao qual me referi no primeiro 

capítulo deste trabalho, quanto à trajetória do padrão de substituição do modelo agrário-

exportador para o industrial no Brasil – uma referência teórica importante para a compreensão 

do significado das transições de modelos menos avançados, uma lógica que tem rebatimentos 

negativos na força de trabalho. Neste sentido, vislumbra-se que a constituição do modelo 

industrial do Brasil naquele período ocorreu muito mais com o protagonismo do Estado, na 

medida em que este, ao assumir o papel de regulador do modo de produção capitalista, se 

encarregou de financiar o processo de acumulação e da produção de bens de capital e insumos 

(indústrias) através do confisco cambial de impostos. Além disso, as antigas técnicas de 

trabalho e as próprias relações do mercado de trabalho não se alteravam significativamente. 

Em segundo lugar, conforme destaquei no segundo capítulo, vale relembrar alguns 

aspectos relacionados à migração do antigo proletariado fabril para o novo, fatos similares aos 

vivenciados na contemporaneidade quanto à implementação do modelo toyotista de produção. 

                                                           
64 DIEESE. Boletim de Conjuntura nº 6. A economia em um mundo de incertezas. Disponível em 
<http://www.dieese.org.br/boletimdeconjuntura/2016/boletimConjuntura006.pdf> Acesso em: 15 de junho de 
2016. 
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Tais mudanças decorrentes desse novo modelo e com o advento da produção flexível também 

têm trazido consequências nocivas ao trabalhador. O modelo flexível tem tornado a 

exploração do trabalho muito mais intensa se considerarmos que, com o aumento da 

produtividade, no mesmo tempo de trabalho, a extração de mais valia relativa submete o 

trabalhador a condições mais extenuantes. Nesse sentido, a forma de extração de “mais valia 

relativa” vem conseguindo reduzir em níveis elevados os tempos ociosos na produção 

aumentando, desse modo, a produtividade do trabalho, o que eleva o trabalho não pago e, 

portanto a exploração da classe trabalhadora.  

A partir do momento em que o capital opera o aumento da produtividade nas fábricas, 

pode-se observar o seu esvaziamento ou redução de trabalho vivo.  Esse fato ocorre, 

sobretudo, em decorrência dos avanços da tecnologia expressos na e pela crescente automação 

somada à chamada polivalência do trabalho. Mas, nesse sentido, cabe questionar: para onde 

foram majoritariamente os trabalhadores expulsos das fábricas? Independente do meio que 

encontraram para garantir sua reprodução material da vida, pode-se asseverar que o toyotismo 

foi capaz de empurrar grande parte da massa proletária para condições degradantes de 

trabalho, por meio de precários contratos de trabalho ou mesmo para as fileiras do 

desemprego, como me referi antes no tocante à apresentação de dados a este respeito. 

Portanto, além destas expressões dos desmontes da situação dos trabalhadores, pode-se avaliar 

que o sistema de acumulação flexível de produção em suas ofensivas contra o trabalho poderá 

contribuir para processos de desmobilizações políticas tendendo a reduzir o poder de 

organização da classe trabalhadora, ao tempo em que a dispersa e a fragmenta.  

Estes elementos se mostram cada vez mais desafiadores ao conhecimento social, já 

que se alteram face à aparente exploração do trabalho como fora dos moldes do modelo 

fordista-keynesiano, seja pela exploração da mais-valia absoluta – onde o “trabalho alheio não 

pago” se constituía e se consolidava em horas a mais trabalhadas – seja através da extração de 

mais valia relativa, adquirida pelo aumento da produtividade do trabalho, através do emprego 

de tecnologias cada vez mais avançadas, cuja dinâmica, apesar de se manter, torna a 

“exploração do trabalho” uma operação disfarçada nos processos modernos de relações 

capital-trabalho, demonstrando contribuir no reforço ao conformismo, possível consenso dos 

trabalhadores, sob as mais diferentes formas.Estas bases de reprodução econômica se 

diferenciam nos contextos de desenvolvimento do sistema e assumem novas expressões no 

mundo do trabalho. 

Retomando um pouco a história do desenvolvimento do capitalismo, com base nas 

análises de Braverman (1974), pode-se averiguar que durante o período do capitalismo 
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monopolista, já com a queda do setor industrial, houve um aumento significativo dos 

trabalhadores em escritório. A partir de então o “chão de fábrica” não se constituía mais 

como único ou majoritário cenário da labuta trabalhadora, já que com a implementação de 

novas tecnologias assumindo o papel de “capital constante” na operação da “Lei geral da 

acumulação capitalista” a classe trabalhadora, na condição de “capital variável”, começava a 

perder seus postos de trabalho, considerando que as máquinas foram capazes de substituir o 

trabalho humano até certo ponto. Nas palavras do autor: 

 
Os escritórios assim descritos são os de uma empresa produtora, na qual as mercadorias sob 
a forma de bens ou serviços são feitas e vendidas; esses escritórios são, pois, subsidiários e 
complementares dos processos produtivos de trabalho, executados em outra parte dentro da 
mesma empresa. Mas com o desenvolvimento do capitalismo monopolista veio o 
considerável ampliamento daqueles tipos de empresa que, totalmente separados dos 
processos de produção, executam suas atividades principalmente ou inteiramente através do 
trabalho em escritório (BRAVERMAN, 1974, p.255). 

 

Apesar da análise de Braverman (1974) se remeter à realidade norte-americana, seus 

argumentos ajudam a compreender a lógica que orienta a transição entre as bases de extração 

dos interesses capitalistas e o significado dessas mudanças para a economia do país em suas 

bases de reprodução.  

Pensando a realidade do Brasil através de dados empíricos, identifica-se que a 

transição de investimentos do setor industrial para o setor de serviços pode ser visualizada 

conforme dados do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e 

pode ser observada através do gráfico 3, 65 com o aumento gradativo da participação do setor 

de serviços no PIB brasileiro a partir de 2010. 

 

Gráfico 3:  

 

                                                           
65 Disponível em:<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=4485> Acesso em 29 de 
maio de 2016. 
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De acordo com os dados do IBGE, a participação da indústria no PIB brasileiro 

declina de 16,9% em 2003 para 10,9% em 2014. De 2011 para 2014 há uma queda de 3% e 

não é coincidência que, observando o gráfico 3, pode-se verificar o aumento do setor de 

serviços na mesma relação. Contudo, essa saída para o setor de serviços, tanto por parte dos 

acumuladores de capital, quanto para os trabalhadores – sedentos para manter suas condições 

materiais de vida – não durou muito tempo no Brasil. Atualmente o que se pode observar é 

que há uma forte queda do próprio setor de serviços, conforme aponta o gráfico 2, quando 

sinaliza que em 2015 o saldo de empregos no setor de serviços fechou com variação negativa 

de 1,58% (um vírgula cinquenta e oito por cento).  

Já no início de 2016 a imprensa anunciou dados alarmantes divulgados pelo IBGE, 66 

que mostram que o volume do setor de serviços do país fechou 2015 em queda de 3,6%,67 a 

maior taxa apresentada desde o início da pesquisa a respeito deste indicador, em 2012. Esses 

são dados muito relevantes para compreender as atuais metamorfoses do mundo do trabalho. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – PNAD Contínua realizada 

pelo IBGE, a taxa de desemprego no país atingiu 10,9% no primeiro trimestre deste ano e a 

população desocupada chegou a 11,1 milhões de pessoas. 

Esses já são dados conturbadores por si só, mas com uma breve análise a respeito da 

metodologia de pesquisa utilizada pelo IBGE para aferir a população empregada e 

desempregada no Brasil essa dimensão se agrava ainda mais. Conforme já apontado 

anteriormente nesse trabalho, os dados do IBGE parecem confusos quanto à concepção da 

realidade dos trabalhadores. No que se refere à concepção de empregado o referido órgão 

caracteriza esses sujeitos como: “aquelas pessoas que trabalham para um empregador ou mais, 

cumprindo uma jornada de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração em 

dinheiro ou outra forma de pagamento (moradia, alimentação, vestuário, etc.)” 68. Nesse 

sentido, para uma pesquisa crítica ao sistema capitalista como esta, os dados sobre o 

desemprego no Brasil mostram-se vertiginosamente elevados, já que o IBGE não considera a 

existência de vínculos trabalhistas para imprimir a um sujeito a condição de empregado, e 

                                                           
66 CURY, Anay e CAOLI, Cristiane. Setor de serviços acumula queda de 3,6% em 2015, a maior da história. 
G1, 17 fev de 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/volume-do-setor-de-
servicos-registra-queda-de-36-em-2015-diz-ibge.html>. Acesso em 29 de maio de 2016. 
67 A diferença entre os resultados das pesquisas apresentadas pelo DIEESE e o IBGE se deve a questões 
metodológicas. Essas questões não são o objeto de estudo desse trabalho, contudo, tendo em vista que o DIEESE 
separa os dados referentes aos serviços e ao comércio (conforme aponta o gráfico 2) considero que o referido 
órgão aponta dados muito mais alarmantes a respeito da realidade do setor terciário. 
68 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Notas metodológicas. Disponível em: < 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme/pmemet2.shtm> Acesso em 
14/04/2016. 
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ainda mais grave, considera emprego uma atividade sem vínculos trabalhistas em que o 

sujeito pode receber qualquer coisa como forma de pagamento. O pensamento social crítico,à 

luz do materialismo histórico-dialético, considera isso uma afronta à concepção de “exército 

industrial de reserva” (MARX, 1971, p. 733). 

De fato, ao que tudo indica os trabalhadores que atuam por conta própria são uma 

categoria problemática a ser analisada numa concepção marxista, primeiro porque há uma 

parte desse total que é formada por profissionais liberais – que não estão inseridos no 

“exército industrial de reserva” – e depois porque não é possível distinguir entre os 

trabalhadores por conta própria aqueles que mantêm vínculos informais com empresas 

(possivelmente prestando serviços) e aqueles que estão trabalhando diretamente para o 

mercado e que estariam inseridos em empregos precarizados, mas não desempregados. 

Contudo, ofuscar essas condições é um objetivo do Estado, operacionalizado recentemente 

através da metodologia utilizada pelo IBGE.69 Isso parece que contradiz o decreto de lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, que regula as Leis trabalhistas do Brasil – portanto também 

operacionalizado via Estado. Na referida lei, em seu artigo 3º, o próprio Estado, na figura dos 

legisladores, preconiza que: “considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços 

de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário” 

(BRASIL, 1943).  

Retornando à questão central dessa pesquisa e debruçada sobre a materialidade da 

realidade brasileira contemporânea, pude observar que a questão supracitada obscurece a real 

condição dos trabalhadores e aponta no sentido de apaziguar as contradições decorrentes do 

sistema capitalista. Contudo, ainda que possivelmente não utilizem uma metodologia coerente 

e crítica, os técnicos do IBGE não podem negar em absoluto o que os nossos olhos nos 

apresentam cotidianamente. Em entrevista dada ao G1,70 publicada 17/02/2016, o técnico de 

serviços e comércio do IBGE, Roberto Saldanha, afirmou os que serviços de transporte foram 

os responsáveis pela queda expressiva do índice, considerando que esses serviços 

representaram uma retração de 6,1%. Nesse sentido o próprio técnico afirmou que “o setor de 

serviços informal absorve muito mais essa mão de obra da indústria e do comércio. Ele 

apresenta uma facilidade maior de ingresso nesse setor. É mais acessível, não só da mão de 

obra não qualificada como a da mão de obra qualificada também”. 

                                                           
69 Recentemente porque se contrapõe a própria legislação trabalhista datada de 1943. 
70CURY, Anay e CAOLI, Cristiane. Setor de serviços acumula queda de 3,6% em 2015, a maior da história. G1, 
17 fev de 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/02/volume-do-setor-de-servicos-
registra-queda-de-36-em-2015-diz-ibge.html>. Acesso em 29 de maio de 2016.  
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 A referida afirmativa a respeito do aumento do setor de serviços informal é o tema 

central que norteia essa pesquisa, visto a expressão que assume as novas formas sociais de 

trabalho, conforme explicitei antes, frente aos desmontes do trabalho existente hoje nos 

espaços deixados pelo velho “trabalho formal”, com garantias sociais que se reconfiguram em 

sua natureza e forma. Quem não conhece alguém que decidiu comprar e revender mercadorias 

informalmente e/ou autonomamente, independente de desenvolver essa atividade como 

vendedor ambulante ou em domicílio?Nessa perspectiva, mediante os ensinamentos de Marx, 

reafirma-se a validez do trabalho para o desenvolvimento humano, já que: 

 
o trabalho útil é indispensável à existência do homem, - quaisquer que sejam as 
formas de sociedade, - é necessidade natural e eterna de efetivar o intercambio 
material entre o homem e a natureza, e, portanto, de manter a vida humana  (MARX, 
1975, p.50, grifos meus). 

 

Portanto, curiosamente, para além da configuração negativa do “trabalho estranhado” 

assalariado, precário, terceirizado, como determinado nas relações da sociedade capitalista, 

acrescentam-se a essa concepção as novas valorações surgidas na consciência dos homens 

quando, ainda que por falsas ilusões, o trabalho é considerado um meio de garantir a 

existência da classe trabalhadora. Por outro lado, o trabalho se metamorfoseia na sociedade 

moderna em formas sociais diversas na disputa de uma atividade que venha a ser uma 

oportunidade de obtenção de uma suposta autonomia, que, a meu ver, não é mais do que uma 

luta por um trabalho supostamente garantidor de “um lugar ao sol”. 

Nesse sentido, conforme apontou-se no capítulo anterior, no caso dos trabalhadores 

informais – ou aqueles que exercem suas atividades sem nenhum tipo de vínculo 

empregatício, garantias sociais, em se tratando de regulamentação de direitos – a ausência do 

patronato muitas vezes funciona como um ingrediente viabilizador de sentimento de 

liberdade, o que parececontribuirparaa formação de concepçõesda realidade,como certo 

progresso – condição hoje amplamente propagada pela ideologia burguesa, em uma 

perspectiva planetária. A respeito dessa compreensão, ou melhor, este sentimento de 

autonomia empreendedora, Tavares discorre que o grande capital se utiliza de uma teia de 

mecanismos, sobretudo no que tange a flexibilização do trabalho, para implementar essa 

“suposta autonomia”: 
 

Graças aos mecanismos oferecidos pela flexibilização, o capital tem transformado relações 
formais em informais, o que, por consequência, embota outras relações. Nessa passagem, 
em certos casos, o que é venda direta de trabalho vivo assume a aparência de venda de 
mercadoria. Com isso, torna se evidente que pela deslocalização do trabalho nega-se a 
categoria tempo de trabalho e, por conseguinte, a subordinação do trabalho ao capital. 
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Contudo, essa deslocalização, que os neoliberais traduzem como “independência”, apenas 
cria a ilusão de que o trabalhador adquiriu autonomia, simplesmente porque não sai de casa 
e não sofre uma vigilância direta, como ocorre na empresa. Na verdade, o suposto trabalho 
independente é executado segundo uma obrigação por resultados, portanto, sob rigoroso 
controle e sob maior exploração. Trata-se tão somente de uma falsa autonomia, marcada 
pelo desassalariamento e pela precariedade, mas onde o tempo de trabalho socialmente 
necessário continua determinante (TAVARES, 2002, p.55). 

 

Parte expressiva das análises realizadas no decorrer desse trabalho a respeito das 

conjunturas históricas, econômicas e sociais, destaca como os fatores que mais influenciam as 

atuais mudanças no mundo do trabalho no Brasil foram o crescimento significativo do 

trabalho informal relacionado diretamente à crise estrutural do capital, tendências essas que 

apontam para novas expressões da questão social nessa nova divisão internacional do 

trabalho, semelhante à realidade da feira da madrugada em São Paulo. Esta realidade é aqui 

considerada como uma das mais representativas experiências nacionais e um espaço 

importante que revela o crescimento da informalidade do trabalho, questão central desta 

análise.  

Pode-se observar que a reestruturação produtiva, a implementação de políticas 

neoliberais e a financeirização do capital são estratégias econômicas e políticas 

operacionalizadas pelos países capitalistas com vistas a superar o período de crise “estrutural 

do capital”, visto que nesse contexto surgem diferenças nas bases de extração de lucros, (para 

além da extração da mais valia) levando em conta o aumento e a diversificação dos tipos e a 

natureza das atividades laborais. Embora muitas vezes necessitem de meios materiais para sua 

execução, essas em geral não resultam da produção material. As evidências mostram que tais 

atividades se inserem muito mais no setor de serviços e ou em formas especulativas de ganhos 

envolvendo setores como: comércio, transporte, marketing, intermediação financeira, 

atividades de limpeza, serviços médicos e de saúde, entretenimento, serviços pessoais, etc.  

O conjunto dessas atividades aponta para novas bases de reprodução dos interesses do 

sistema do capital, para o qual a produção, embora continue a ser a base essencial à sua 

reprodução, desde o início da crise do capitalismo na década de 1970 (nos países avançados), 

começa a se associar com novas formas de obtenção de lucro. Essa lógica assinala a 

emergência de um novo ciclo de reprodução no âmbito da produção. A partir dessa fase, a 

literatura mostra que as bases de extração dos lucros têm origem muito mais na lógica de 

especulação, por meio da expansão generalizada do crédito e da ampliação das atividades 

financeiras. Tal dinâmica nos permite entender que a subordinação dos lucros é proveniente 

da produção de lucros de capitais fictícios, via especulação financeira.  
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Isso significa que até mesmo o capital portador de juros, necessário para a 
reprodução do capital produtivo, passa a atuar segundo a lógica especulativa. Além 
disso, as grandes empresas produtivas cada vez mais conjugam sua atuação normal 
com atividades financeiras, subordinando suas estratégias às práticas especulativas: 
o capital produtivo tem, assim, sua dinâmica subordinada à especulação 
(CARCANHOLO, NAKATANI, 2015, p.34). 

 

A partir daí pode-se observar que os novos meios de obtenção de lucro não estão 

somente vinculados ao âmbito da produção, isto é, por meio da extração de mais valia, mas na 

mudança na base de obtenção de lucros do capital produtivo para especulativo. Para Marx 

(1975) a mais valia decorre exclusivamente do processo produtivo do capital. Isso não 

significa dizer que o sistema não é capaz de se metamorfosear em busca de novos lucros. Os 

estudos de Marx (1975) estavam baseados em uma sociabilidade capitalista muito diferente da 

contemporânea.  

A intensão dessa pesquisa é desvelar o significado da emergência de novas formas 

sociais de trabalhos: autônomos, informais e precários na contemporaneidade, como meio de 

garantir a sobrevivência dos trabalhadores. Nesse sentido, cabe sinalizar que o fato de 

teoricamente só haver extração de mais valia na esfera da produção, isso não significa dizer 

que os comerciantes não estão inseridos na lógica do circuito capitalista. Ora, naquela 

mercadoria comercializada, independente do local de origem de sua produção, há exploração 

de trabalho.71 Portanto, na medida em que os comerciantes (independente da forma de 

regulação do seu trabalho) efetuam a venda da mercadoria, contribuem para garantir a 

perpetuação do ciclo de produção e de reprodução capitalista.  

Nessa perspectiva alguns autores negam o caráter capitalista da sociedade uma vez que 

recusam o papel central que o trabalho assume nela, 72 seja porque entendem que a criação do 

valor de troca não é mais considerada decisiva nessas relações, seja porque o trabalho 

concreto não se apresenta como uma dimensão emancipadora – como se a fuga para o setor de 

serviços fosse uma opção e não uma necessidade. Desse modo, torna-se importante recorrer à 

avaliação de Antunes, o qual afirma que: 

 
(...) essa sociedade contemporânea, menos mercantil e mais contratualista, não mais seria 
regida centralmente pela lógica do capital, mas pela busca da alteridade dos sujeitos sociais, 
pela vigência de relações de civilidade fundadas na cidadania, pela expansão crescente de 
"zonas de não-mercadorias", ou ainda pela disputa dos fundos públicos (ANTUNES, 1997, 
p.85). 

 

                                                           
71 Salvo em casos de produção artesanal autônoma. 
72 O precursor do referido apontamento foi o estudioso AndreGorz (1982) no livro “Adeus ao Proletariado”. 
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No livro Adeus ao trabalho?: Ensaio sobre as metamorfoses e a Centralidade do 

Mundo do Trabalho Ricardo Antunes (2002) aborda brilhantemente esse tema. Apoiada 

nessas considerações entende-se que os estudos de Marx fornecem a base teórica para a 

compreensão da dinâmica atual do capitalismo, incluídas as temáticas referentes ao trabalho 

fora do âmbito da produção material. 

 Para Antunes, se a crise do trabalho se refere à crise da sociedade do trabalho abstrato 

e, considerando que a sociedade contemporânea é movida pela lógica do capital através do 

sistema produtor de mercadorias, “a crise do trabalho abstrato somente poderá ser entendida, 

em termos marxianos, como a redução do trabalho vivo e a ampliação do trabalho morto” 

(ANTUNES, 1997, p.84). É nessa perspectiva que uma melhor compreensão a respeito das 

formas sociais que se diversificam no mundo do trabalho, em outras palavras, a forma 

ampliada do papel que assume o trabalho na sociabilidade contemporânea, ajudam a 

desvendar as metamorfoses que ocorrem na realidade dos trabalhadores da feira da 

madrugada do Brás para confrontá-las com as considerações que realizo neste trabalho. 

Após a análise deste conjunto de questões, faz-se necessário desenvolver breves 

reflexões sobre as características e a história da formação e consolidação do bairro do Brás, 

espaço desta pesquisa, com foco mais específicos para os elementos mais fundamentais que 

tornaram o referido bairro o mais importante cenário e referência para realização de compra e 

vendas de mercadorias do Estado, no Brasil, pois são essas particularidades que serviram de 

fomento para a realização deste estudo sobre as mudanças no mundo do trabalho.  

 

3.1 Aspectos históricos e configuração do bairro do Brás em São Paulo e a Feira da 

Madrugada 

 

Desde o século XIX o bairro do Brás – naquela época intitulado Freguesia do Brás – 

foi capaz de convergir o moderno e o arcaico, sobretudo se considerarmos que nesse período 

histórico o referido local foi abrigo de casas de campo de famílias abastadas e também asilo 

para muitos negros e índios, o que denotava seu caráter rural. Contudo, a possibilidade 

apresentada às oligarquias de cultivar café naquelas terras foi capaz de alterar 

significativamente a realidade da época. Primeiro, para aproximar a mercadoria do litoral para 

que pudesse ser escoada o capital inglês e cafeeiro foram responsáveis pela construção de 

uma linha ferroviária conectada à então capital do Brasil, Rio de Janeiro. Essa construção foi 

capaz de posicionar o Brás como um ponto de interesse comercial e mercantil, não apenas 

para o capital financeiro interno, mas também o internacional. 
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Em segundo lugar, frente à escassez de mão de obra,73 o Governo Provincial se 

responsabilizou por financiar o deslocamento e alojamento temporário de imigrantes europeus 

paraque trabalhassem nas lavouras de café. Tendo em vista a temporariedade dos alojamentos 

e os baixos custos para se instalarem ao redor da cidade, os imigrantes europeus passaram a se 

mudar para cortiços e vilas próximos às fábricas e ferrovias. As péssimas condições de vida e 

trabalho dos imigrantes europeus, somadas ao fato que de grande parte deles já estava 

familiarizada ao cenário político de seus países, foi responsável por inaugurar um novo 

operariado, protagonista na luta de classes com um viés anarco-sindicalista.  

 
As precárias condições de trabalho, com baixíssimos salários, extensas jornadas, exploração 
da mão-de-obra infantil e feminina em grande escala, ausência de legislação trabalhista e 
previdenciária, proibição de ações sindicais, aliadas ao confinamento geográfico e cultural 
dessa população operaria e imigrante, e notoriamente italiana, permitiria a emergência e 
toda uma vida social, política e cultural relativamente autônoma em relação ao resto da 
cidade (MARTIN; FRUGÓLI, 1992, p.106). 

 

Esse novo movimento operário foi responsável por deflagrar a Greve Geral de 1917, 

em protesto contra a marginalização que sofriam. Em aproximadamente 1920, com o 

esvaziamento da cidade em função da migração das gerações descendentes dos europeus para 

outras áreas da cidade, o bairro assistiu à chegada maciça de nordestinos, mas também de 

mineiros, paranaenses e paulistas do interior, em decorrência do êxodo rural. Esses novos 

trabalhadores chegaram à cidade sem qualificação suficiente para exercerem o trabalho 

industrial e nesse sentido passaram a compor um “exército industrial de reserva” nos termos, 

já citados, de Marx (1971). Portanto, inicia-se aí a inserção dessa população no trabalho 

informal, autônomo e precarizado, já que: 

 
Além da precariedade habitacional, grande parte dessa população não possuía – tal como no 
presente – qualificação para o trabalho industrial, sendo os mais atingidos pela instabilidade 
da oferta de empregos, constituindo assim a maioria da parcela de mão-de-obra excedente. 
Nessas condições encontraram no “setor informal” da economia formas alternativas de 
sobrevivência: “empresas familiares”, “vendas de pequenos serviços”, “trabalhos por conta 
própria subordinado”, “serviço doméstico” e etc. (MARTIN; FRUGÓLI, 1992, p.108). 

 

 Não é exagero dizer que a chegada dos nordestinos ao Brás deixou grandes marcas na 

composição do bairro, não apenas culturalmente mas sobretudo no que se refere à paisagem 

urbana, se considerarmos que muitos deles apenas conseguiam garantir suas condições 

materiais de vida por meio da venda de mercadorias no espaço urbano. Entendo que essa via 

                                                           
73 Considerando que os escravos que habitavam a região não eram capazes de absorver tanto trabalho e, além 
disso, a Inglaterra passou a impor o fim do tráfico negreiro a partir de 1850. 
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de autorreprodução adotada pela população nordestina no bairro do Brás pode ser considerada 

como precursora do trabalho informal no bairro. 

 A partir da década de 1950, com a expansão urbana da cidade de São Paulo e sua 

consolidação como metrópole nacional, observou-se um aumento da deterioração do 

bairro,devido ao acirramento da questão urbana e o aumento do interesse do Estado e de 

setores privados na região, de onde os trabalhadores foram gradualmente expulsos, sobretudo 

em função da especulação imobiliária. O início das obras de “desenvolvimento” da região 

impactou claramente na vida dos trabalhadores, tendo em vista o número de remoções 

ocorridas no período: 

 
Em 1975 começam repentinamente as desapropriações no Brás e cerca de 70% dos 
atingidos acabariam concordando com os preços pagos pela prefeitura. Em um mês, entre 
janeiro e fevereiro do ano seguinte foram demolidos nada menos do que 944 imóveis, 
atingindo precisamente o setor mais populoso do bairro, onde se encontravam os cortiços 
(MARTIN; FRUGÓLI, 1992, p.109). 

  

Esse tipo de desapropriação não é um fato incomum em processos de interferência em 

espaços urbanos. Recentemente, e ainda nos dias de hoje, também a cidade do Rio de Janeiro 

vem sofrendo as mais variáveis mudanças para atender ao padrão de “desenvolvimento” do 

capital, mais precisamente para atender aos ditames internacionais das instituições 

responsáveis pelos grandes eventos realizados na cidade, desde a Copa do Mundo de 2014 até 

as Olimpíadas de 2016. Contudo, o que nos interessa aqui é salientar que, desde a década de 

1970, o bairro do Brás vivenciou grandes obras, que foram desde a criação da Avenida Radial 

Leste, novos viadutos e inauguração de um terminal de ônibus, até a construção do metrô, 

datada do início da referida década e que foi financiado pelos 3 (três) níveis de governo.  

A partir de então o comércio do Brás começa a sofrer as mais variáveis influências, 

incialmente a partir da venda de artigos de couro, com o surgimento de pequenas fábricas 

comandadas, sobretudo, por italianos e espanhóis. Depois com o comércio de “sucata”, 

denominação utilizada pelos historiadores para denotar o comércio de peças e máquinas 

ligadas à indústria metalúrgica, até chegar aos dias de hoje quando, com a imigração da 

“colônia oriental” para a região, inicia-se o desenvolvimento das indústrias têxteis sob o 

comando de árabes, armênios e mais recentemente coreanos.  

 Apresentados estes aspectos sobre a constituição histórica do bairro avalio que não 

posso retornar às análises considerando a cidade de São Paulo apenas como uma “cidade 

global” ou uma metrópole mundial, pois, nessa perspectiva, limitaria a compreensão da 

conformação da cidade em uma leitura definida apenas por sua dimensão urbana, tratando-se 
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de um senso comum. Sendo assim, recorre-se aos estudos de Milton Santos (2004), um dos 

mais representativos geógrafos e pensadores a respeito do debate sobre economia urbana, e à 

luz de suas ideias sobre a organização desses territórios, remete-se à concepção sobre as 

influências que esta organização exerce em relação aos interesses mercantis e seus reflexos no 

mundo do trabalho. A partir daí pontuarei breves alusões sobre as contradições que 

atravessam a configuração dos espaços urbanos em cidades como São Paulo. Apesar de não 

ser o objetivo desse estudo aprofundar uma discussão neste campo temático, julgo importante 

considerar tais conflitos, dado seus impactos diretos e objetivos na vida e na realidade do 

mundo do trabalho, em especial, o trabalho dos comerciantes da Feira da Madrugada do Brás.  

Portanto, Milton Santos (2004) ajuda a compreender a organização dos espaços 

urbanos e da cidade quando desenvolve uma divisão analítica de “circuito superior” e 

“circuito inferior”, onde considera que esses subsistemas urbanos são frutos da modernização, 

sendo o circuito superior constituído pelos “bancos, comércios e serviços modernos, indústria 

urbana moderna e de exploração” (SANTOS, 2004, p.40), enquanto o circuito inferior é 

aquele “constituído essencialmente por formas de fabricação ‘não-capital intensivo’, pelos 

serviços ‘não modernos’ fornecidos a varejo e pelo comércio ‘não moderno’ e de pequena 

dimensão” (SANTOS, 2004, p.40) 74.  

Conforme observo com a “Teoria do desenvolvimento desigual e combinado” 

desenvolvida por Trotsky (NOVACK, 1988), identifico também que na teoria desenvolvida 

por Milton Santos (2004) é notória a polarização existente na organização do urbano, 

sobretudo no que se refere aos perímetros urbanos das cidades periféricas. Essa realidade é 

facilmente percebida quando se caminha pelas grandes cidades do Brasil. Tal como focalizado 

na análise sobre grandes metrópoles como São Paulo, cuja realidade, de fato, se torna 

emblemática, na medida em que de um lado se encontram edifícios inteligentes, escritórios 

sofisticados e habitações de alto padrão e de outro se vê uma favelização expressiva, 

moradores de rua, desempregadose trabalho em condições precarizadas, que se apresenta na 

rua nas mais diferentes formas,seja através dos vendedores ambulantes,feirantes e etc. No 

caso do trabalho na Feira da Madrugada tudo indica que predominam as condições de 

trabalho precarizado e a miséria forjada mediante os imperativos do sistema de produção 

capitalista. É possível averiguar na realidade do bairro, quando confrontada criticamente, 

como ele foi se transformando ao longo da história, passando por processos de deterioração, 
                                                           
74 Para mais detalhes sobre a “Teoria dos dois circuitos da economia urbana” ver: SANTOS, M. O espaço 
dividido: os dois circuitos da economia urbana nos países subdesenvolvidos. 2ª ed. São Paulo: EDUSP, 
2004. 
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decorrentes dos conflitos de interesses vivenciados durante o período de modernização e 

expansão da cidade e das atividades produtivas.  

Não obstante a dicotomia de interesses, o bairro e a Feira da Madrugada demarcam 

uma trajetória de muitos conflitos sociais. Ao caminhar pela madrugada observei que a 

compra e venda de mercadorias em forma de feira funciona em dois espaços: nas ruas do 

Brás, durante a madrugada, em média até às 6h da manhã, e no pátio Pari, das 3h da manhã 

até às 16h. Neste horário as ruas do bairro ficam lotadas de comerciantes que vendem suas 

mercadorias em formas de atacado evarejo. Mas ocorre uma situação curiosa: os trabalhadores 

desenvolvem suas atividades de compra e venda à noite basicamente para fugir da repressão 

do Estado e da necessidade de apresentar notas fiscaise por esta razão tornam-se isentos do 

pagamento de impostos,aque se submetem os comerciantes lojistas no exercício de suas 

atividades. 

Ainda sobre os desdobramentos da organização daquele espaço urbano, e em com 

vistas à compreensão da forma pela qual a feira se instalou no referido pátio, Silva (2011) em 

entrevista realizada com o administrador do complexo Pari de 2001 a 2009 mostra que “a 

feira nasceu do movimento dos Camelôs da Rua 25 de março, quando buscavam um espaço 

para vender seus produtos durante a madrugada, evitando os conflitos entre os ambulantes e 

os lojistas” (SILVA, 2011, p.4). Além disso, a autora ressalta que o espaço do Pátio Pari foi 

incialmente cedido pela Rede Ferroviária Federal para a prefeitura de São Paulo na gestão do 

então prefeito José Serra (2005-2008) com a finalidade de abrigar os camelôs e só em 2010 o 

espaço foi definitivamente doado pela União à prefeitura, que por sua vez lançou o Projeto 

Circuito das Compras, cuja principal finalidade foi a substituição da feira do pátio Pari por um 

Shopping. 

Em consonância com o projeto supracitado houve o fechamento da feira pela 

Prefeitura de São Paulo para sua operacionalização. Nesse sentido a feira foi fechada em 

05/08/2011 e reaberta em 27/08/2011. Coincidentemente, em conversas informais a respeito 

das mudanças ocorridas depois do fechamento da feira, ouvi de muitos feirantes que não 

houve mudanças significativas em relação à estrutura. As maiores reclamações dos 

trabalhadores em relação à reabertura da feira foram em relação à conservação dos banheiros 

e ao sistema de segurança, já que os banheiros não têm manutenção adequada e, para muitos, 

além da repressão aos crimes ocorridos naquele espaço – sobretudo os furtos – deveria haver 

seguranças civis ou militares capazes de reprimir a entrada de vendedores não cadastrados na 

feira. 
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3.1.1 Perspectivas Teórico-Metodológicas e Instrumentalização da Pesquisa: 

desdobramentos e dificuldades encontradas 

 

Para realização da pesquisa empírica no pátio Pari entrei em contato com líderes de 

representações políticas ali existentes, como sindicatos e/ou movimentos sociais em busca de 

informações sobre as principiais dificuldades vivenciadas pelos trabalhadores e sobre as 

medidas adotadas por eles em busca de melhores condições de vida e trabalho naquele espaço. 

Contudo, desde o início dessa empreitada percebi que o contato com os representantes dos 

trabalhadores seria difícil, primeiro porque poucos dos trabalhadorescom quem conversamos 

sabiam o nome de algum movimento de representação política e segundo porque quando 

sabiam o nome não sabiam nos informar como conseguiríamos contatá-los. Nesse sentido, 

fomos informadas sobre a existência de uma média de 6 (seis) representações políticas na 

feira, mas tivemos a indicação de apenas 2 (dois) nomes: a “Associação do Obama”, 

intitulada assim devido à semelhança do representante da associação com o atual presidente 

dos Estados Unidos Barack Obama e a “sisnip”75, sobre a qual nenhum feirante soube 

informar se há alguma equivalência ou sigla. 

Quando ainda estávamos em busca de associações e sindicatos, uma senhora – que não 

quis se identificar – nos informou que o Sr. “Obama”, quando está na feira, fica próximo à 

base da prefeitura localizada ao lado dos caixas eletrônicos. Disse ainda que ele estava sempre 

vestido de terno e que se nós passássemos por ele iríamos reconhecê-lo. De fato, no dia 

19/12/2015 aproximadamente às 9h da manhã encontramos ocasionalmente o Sr. “Obama”, 

infelizmente ele não nos informou seu nome. Segundo ele: “Pode botar Obama Brasil, todo 

mundo vai saber que sou eu”. Sendo assim, nos apresentamos e apresentamos a pesquisa, 

explicando que o trabalho se propunha a tratar sobre a questão do trabalho informal e 

precarizado no âmbito da feira da madrugada. Ele aceitou a realização da entrevista, mas nos 

informou que não poderia nos atender naquele momento, tendo em vista que tinha um 

compromisso agendado. Nesse sentido nos informou seu telefone para que entrássemos em 

contato com a finalidade agendar nosso encontro.  

O contato telefônico com o Sr. “Obama” não foi bem sucedido. O telefone informado 

“não recebe chamadas ou não existe” e não conseguimos o encontrar nos dias seguintes de 

realização da pesquisa. A maneira de tratar a associação como propriedade nos chamou 
                                                           
75 Sobre a “sinsip” realizamos busca no banco de dados do Ministério do Trabalho e Emprego e não 
encontramos nenhum registro.  Devido ao fato desse “sindicato” não possuir autorização do órgão responsável e 
os próprios sindicalizados não saberem nos informar como contatar essa organização, fomos impossibilitadas  de 
aplicar entrevista aos respectivos representantes 
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atenção nesse contato.A partir daí criamos uma nova hipótese para o desenvolvimento do 

trabalho: a maior parte daqueles trabalhadores não era vinculada a sindicatos e organizações 

políticas e, principalmente, os depoimentos sobre as condições de trabalho demonstravam 

tendências de níveis de consciência política coletiva ainda pouco desenvolvidas no que se 

refere ao tipo de atividade que desenvolviam.  

Em relação ao universo quantitativo dos trabalhadores ali atuantes, com vistas à 

delimitação da porcentagem de formulários a serem aplicados, estivemos na base da prefeitura 

de São Paulo, localizada dentro da feira, e fomos orientados por um profissional – que 

também não quis se identificar – a entrarmos em contato com a Subsecretaria da Mooca para 

obter o número de trabalhadores, pois, segundo ele, os funcionários daquele equipamento da 

prefeitura não possuíam autorização para divulgar os dados da feira, cabendo à referida 

Secretaria a responsabilidade dessa divulgação.  

Em contato telefônico com a chefe de gabinete da Secretaria da Mooca, que se 

apresentou como Sra. “K”, também não conseguimos obter o número de trabalhadores que 

possuem permissão para trabalharem na feira do pátio Pari. A funcionária nos informou que 

não estava autorizada a declarar essa informação, mas que no site da Prefeitura de São Paulo, 

na seção da Subsecretaria da Mooca, havia os Termos de Permissão de Uso (TPUs) de todos 

os feirantes registrados pela prefeitura.76 Diante destas dificuldades, ao acessar o referido site, 

assumimos a incumbência de conferir e contar todos os TPUs emitidos para os trabalhadores 

da feira da madrugada e chegamos ao total de 2.122 (dois mil cento e vinte e dois mil) 

licenças.  

Sob o ponto de vista teórico, apoiado na literatura consultada, este estudo permitiu-nos 

considerar que as novas tendências do atual estágio de desenvolvimento capitalista acirraram 

ainda mais as desigualdades sociais, alteraram expressivamente as formas de trabalho e 

fragmentaram as relações sociais com implicações nos níveis da consciência de classe dos 

trabalhadores, sobretudo os informais, que são repelidos da formalidade ciclicamente, frutos 

dos imperativos do capital no atual estágio de reprodução desse modo de produção. Nesse 

sentido, a pesquisa empírica questionou as razões pelas quais os feirantes se inseriram nesse 

tipo de atividade, bem como quais são as condições de trabalho naquele espaço.  

Contudo, observando a Feira da Madrugada do pátio Pari como um amplo palco de 

variadas formas de trabalho e ainda que a hipótese principal desse trabalho sempre tenha sido 
                                                           
76 Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/mooca/noticias/index.php?p=47304>. Acesso 
em 29 de maio de 2016. 
 



120 
 

a de que a maior parte da população desempregada no Brasil busca desenvolver atividades 

autônomas vinculadas ao comércio informal com vistas a garantir sua reprodução material, 

julgamos fundamental conferir o lugar e a forma no mundo do trabalho que ocupavam não 

apenas os vendedores, mas os chamados “clientes” da feira, que também ocupavam ou 

ocupam naquele espaço, possivelmente, o lugar de “trabalhadores excedentes” no capitalismo 

contemporâneo.  

Isso porque compreendo que a referida feira é constituída majoritariamente por 

trabalhadores, sejam os que vendem ou os que compram as mercadorias. Mas precisava 

entender em que condição os chamados “clientes” poderiam ocupar aquele espaço comprando 

e trabalhando ao mesmo tempo? Ora, a hipótese secundária desse trabalhoconsiderou que para 

manter suas condições de vida, muitos desempregados e trabalhadores precarizados 

desenvolvem atividades de compra e venda de mercadorias, seja para custear suas 

necessidades básicas ou mesmo com vistas a obter um complemento de renda. Considerei que 

havia um entendimento de caráter ideológico dessa atividade, como já se sinalizei, sob a 

predominância de um forte sentimento de “empreendedorismo”, tão desejado nas atividades 

de comércio. Portanto, essa atividade que incialmente se apresentava como um complemento 

de renda era esperada como uma via que poderia vir a se tornar a principal fonte de renda, de 

acordo com o sucesso do “negócio”.  

Nesse sentido, julguei importante aplicar os formulários também junto aos “clientes”, 

principalmente pelos claros indícios de que aqueles segmentos demonstravam características 

de trabalhadores que ali também buscavam alternativas para a sua sobrevivência frente aos 

impactos do desemprego estrutural, conforme observamos antes em visitas informais àquela 

realidade. Diante destes indícios, em segundo lugar, o objetivo principal da pesquisa era 

conferir se o comércio se constituía, de fato, como uma saída ao trabalho. Diante da crise, o 

objetivo foi identificar quais eram os fatores que se articulavam intrinsecamente àquelas 

relações mercantis e que, possivelmente, transformavam aqueles clientes em 

vendedores,legalizados ou não. Sendo assim, a pesquisa enfrentou dificuldades no sentido de 

consolidar informações sobre a quantidade média de clientes que transitavam na feira 

diariamente. Portanto, com base nos cálculos oficiais da Prefeitura de São Paulo, julgou-se 

pertinente duplicar a quantidade de formulários. Nesse sentido foram aplicados 212 (duzentos 

e doze) formulários, sendo 106 (cento e seis) aos feirantes e 106 (cento e seis) aos clientes. 

Desse modo, a pesquisa evidenciou os principais fatores que contribuem para o 

aumento da inserção de trabalhadores em atividades precarizadas e informais vinculadas ao 

comércio. Essa compreensão se expressou através do confronto dos dados empíricos da 
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realidade brasileira com os estudos teóricos pautados na perspectiva histórico-crítica e 

dialética de análise, como apresentarei a partir dos dados empíricos obtidos com a tabulação 

dos formulários. Tais resultados permitiram compreender a articulação orgânica entre a 

realidade estudada e os dados divulgados pelos órgãos de fomento à pesquisa. Ao confrontar 

os referidos dados com a metodologia de análise de fato, constatei clara articulação e 

legitimidade entre a realidade dos trabalhadores e as particularidades da Feira da Madrugada 

do Brás. 

 

3.2 Análise dos dados da pesquisa empírica na Feira da Madrugada do Brás em São 

Paulo 

 

3.2.1 A realidade dos feirantes 

 

Conforme foi visto anteriormente sobre a consolidação do bairro do Brás, é fato que o 

bairro recebeu e recebe até os dias de hoje migrantes e imigrantes em busca de trabalho. Esse 

contingente populacional é atraído e ou repelido de acordo com os interesses do capital. Além 

disso, tal realidade pode ser submetida ou conduzida de acordo com as determinações do 

Estado, no caso, a própria Prefeitura de São Paulo, enquanto instância de regulação dos 

espaços urbanos, organização das atividades de comercialização, venda e compra de 

mercadorias nas cidades. Entretanto, aqui cabe perguntar: em suas formas de gestão da 

questão urbana, como esta instituição tem conduzido ou tratado os conflitos de interesses da 

classe trabalhadora pelo uso do território do pátio? Sobre questões desta natureza, em 

conversa com os feirantes, obtivemos a informação de que a prefeitura cobra a mensalidade 

de R$910,00 (novecentos e dez reais) a cada “inquilino” dos boxes para que exerçam suas 

atividades de venda naquele espaço.  

Esta prerrogativa de cobrança na ocupação do espaço urbano das cidades por parte do 

Estado foi uma atribuição altamente criticada pelos feirantes, apesar de não se constituir uma 

questão direta nos formulários. Alguns dos entrevistados sinalizaram a dificuldade de honrar 

com esse compromisso mediante a variação no nível das vendas, frente à crise financeira que 

assola a maioria dos segmentos da sociedade. Mas outro fato curioso nos chamou atenção: a 

maior parte dos feirantes que abordou espontaneamente esse assunto não reclamou da 

cobrança e do valor da taxa em si, e sim da falta de contrapartida da prefeitura em dar maior 

apoio e melhorar a estruturação desses serviços. Diante desse pagamento a maior parte deles 

sugeriu, portanto, a privatização da feira, o que para eles seria uma solução para os problemas 
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daquele espaço. Alguns desses feirantes deram exemplos de minishoppings e galerias 

privadas no bairro do Brás que funcionam com ótima infraestrutura e uma mensalidade mais 

barata do que a exigida pela Prefeitura de São Paulo.  

Pensando criticamente a respeito do posicionamento dos referidos trabalhadores, foi 

possível compreender que aqueles que reivindicavam a privatização da feira concebiam o 

direito de trabalhar de maneira deturpada. Pude averiguar essa afirmação ao tomar por base o 

principal instrumento de regulamentação das relações na sociedade: a Carta Constitucional, 

que destaca a esfera dos direitos sociais e do direito à cidade. Em seu Artº6, o direito ao 

trabalho é considerado um dos direitos sociais dos cidadãos brasileiros. Neste sentido, não é 

difícil entender na prática qual é o lado e os interesses de “quem” o Estado defende.  

Em um cálculo simples pode-se observar que o valor cobrado para utilização dos 

boxes, R$910,00 (novecentos e dez reais), multiplicado pelos 2.122 (dois mil cento vinte e 

dois) feirantes licenciados gera um valor de R$1.931.020,00 (um milhão novecentos e trinta e 

um mil e vinte reais). O fato é que, mesmo considerando a necessidade da prefeitura de São 

Paulo de gerir a feira, no que se refere ao pagamento dos funcionários e/ou servidores que ali 

trabalham, esse valor pareceu estratosférico para a renda auferida àqueles trabalhadores ali 

inseridos. Para compreender melhor a quantidade de verba que a Prefeitura de São Paulo 

arrecada com a Feira da Madrugada vamos pensar que se dividíssemos o valor arrecadado 

apenas para a contratação de pessoal, conseguiríamos contratar 965 (novecentos e sessenta e 

cinco) funcionários com salários de R$2.000,00 (dois mil reais) – mais do que o dobro do 

salário mínimo. Seguindo essa hipótese, a contratação de 965 (novecentos e sessenta e cinco) 

funcionários equivaleria a, em média, um funcionário para cada 2 (dois) feirantes. . Tudo 

indicou que a gestão da feira não se reduz a estes fatores, pois a realidade vai muito além da 

contratação de funcionários, mas mediante esta modesta análise é possível vislumbrar aquilo 

que já foi sinalizado quanto ao papel do Estado na sociedade burguesa. De fato ele não se 

direciona à garantia plena das condições de reprodução dos trabalhadores, nem sequer garante 

os mínimos sociais, como previsto na Constituição Federal de 1988. 

Ainda que dentro dos limites da ordem capitalista estabelecida – considerando a real 

função do Estado dentro desse sistema – a referida Constituição teoricamente avançou muito 

na discussão sobre a garantia da universalização dos direitos sociais que passaram a nortear 

um novo padrão de política social pública a ser adotado no país. Todavia, tais inovações 

alarmaram as correntes liberais ortodoxas e foram vistas como retrógradas e antiquadas, já 

que nessa ótica conservadora o país estava se inserindo na agenda neoliberal: 
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De fato, desde sua promulgação a Constituição Federal de 1988 foi rotulada pelas correntes 
conservadoras nacionais ora de inviável, por “remar contra a corrente” neoliberal 
dominante, ora de inconsequente, por conter nas palavras “de efeito” de Roberto Campos 
(1991) 77, “propostas suecas com recursos moçambicanos” (PEREIRA, 2000, p. 153). 
 

 
Todavia, à medida que essas conquistas sócio-políticas avançavam e anunciavam uma 

reforma democrática do Estado brasileiro, as condições político-econômicas nacionais e 

internacionais eram extremamente desfavoráveis. Conforme foi discutido no capítulo anterior, 

o cenário de implementação do neoliberalismo no Brasil propôs reformas estruturais baseadas 

essencialmente no Consenso de Washington.78 

Mas, os efeitos dessa conjuntura no país indicaram a necessidade de abertura da 

economia, intensificação das privatizações, controle da inflação e do déficit público, além da 

reestruturação internacional e da flexibilização do trabalho. É a partir dessas reformas que se 

inserem os desmontes dos interesses sociais que predominam no pensamento do trabalhador, 

cujas imposições do sistema demonstram operar no reforço ao ideário de que a privatização é 

a melhor saída, não apenas para os momentos de crise estrutural, como para movimentar a 

economia. Nesse contexto a privatização de estatais tem sido uma saída encontrada e 

recomendada inclusive pelos órgãos financeiros internacionais – em especial o Banco 

Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) – para os governos dos países em crise, principalmente do capitalismo 

periférico como o Brasil, como a alternativa para obter maiores taxas de lucro. Dentro do 

contexto brasileiro, o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) foi 

emblemático nesse sentido, já que não apenas preservou o programa de abertura comercial – 

que permitia e regulava a venda de empresas estatais desde o período Collor – como executou 

um programa de privatizações e de venda de concessões tanto no âmbito federal como no 

estadual.  

 
No correr da década dos 80 foi tornando-se claro para o empresariado que a retomada do 
crescimento econômico e a redução das tensões sociais já não poderia depender da presença 
dominante do Estado no sistema produtivo. Pelo contrário, ela dependeria da ampliação do 
grau de associação da burguesia local com o capital estrangeiro e envolveria concessões 
liberalizantes em relação ao padrão de desenvolvimento anterior. Agora, o empresariado 
combate o intervencionismo estatal, clama por desregulamentação, por uma melhor 

                                                           
77 Cf. “SurveyBrazil”, The Economist, Inglaterra, dezembro, 1991. 
78 Este termo refere-se à Conferência organizada pelo Institute for Internacional Economics do estado de 
Washington nos Estados Unidos em 1989. Esta conferência caracteriza-se como um conjunto de medidas 
formuladas por economistas do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial e do Departamento de 
Tesouros dos Estados Unidos, que passaram a serem indicadas, sobretudo aos países em subdesenvolvimento, 
acelerando o desenvolvimento e promovendo o ajustamento macroeconômico. 
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acolhida ao capital estrangeiro, por privatizações, etc. Em suma, passa a ter uma orientação 
cada vez mais desestatizante e internacionalizante (SALLUM, 1999, p.26). 
 

  

Na lógica do capitalismo o Estado atua em defesa dos interesses da classe dominante, 

portanto, é atraído e repulsado de acordo com os interesses da reprodução do capital. Dessa 

forma, sob o discurso de manter as oportunidades de trabalho para os cidadãos, o Estado atua 

no sentido de garantir as condições necessárias para a manutenção do sistema, investe e 

viabiliza o lucro dos grandes capitalistas operacionalizando e dando os meios necessários aos 

interesses da classe dominante. 

As contra reformas estruturais as quais me refiro não estão relacionadas apenas com a 

dimensão econômica do país. Pelo contrário, desde o início procuro deixar claro que a política 

e a economia se metamorfoseiam dialeticamente dentro do sistema capitalista.  Sendo assim, 

as medidas adotadas pela classe dominante e operacionalizadas pelo Estado impactam 

negativamente nas condições de vida e trabalho da classe trabalhadora, haja vista as análises a 

respeito da perversificação da lógica capitalista e do papel do Estado nessa perspectiva. 

Os rebatimentos das reformas estruturais do Estado e do mercado no Brasil, sobretudo 

com o advento do neoliberalismo, vêm impactando brutalmente na organização dos 

trabalhadores. O Brasil viveu o auge do sindicalismo e dos movimentos de organização dos 

trabalhadores no final da década de 1970 e desde a implementação do neoliberalismo essas 

atividades políticas vêm apresentando uma diminuição no que se refere à adesão de parte 

expressiva dos trabalhadores, quando não, grande parte das reivindicações políticas a partir 

desse momento transfiguraram-se da ação classista de antes para lutas particulares, que 

parecem embaçar o reconhecimento de uma identidade coletiva que une os trabalhadores. 

Nesse sentido, não se propõem a refletir sobre as classes sociais e o impacto do modo de 

produção capitalista na sociedade contemporânea. É possível que essa aparente leniência de 

segmentos de trabalhadores, principalmente os mais atingidos pelos imperativos da ordem 

econômica face à precarização de suas condições de vida e trabalho, e os objetos destas 

reflexões se expliquem mediante o novo e complexo cenário de acumulação de capitais em 

nosso país, considerando a dimensão ideológica impressa nessa “nova” empreitada do capital.     

Na direção de um suposto conformismo face à realidade, tal fato permite certa 

analogia no que se refere à realidade dos feirantes. De acordo com a pesquisa empírica 94% 

(noventa e quatro por cento) sinalizaram não possuir nenhum vínculo com qualquer sindicato 

ou associação política, mesmo com a constatação de que 34% (trinta e quatro por cento) tenha 
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da feira é muito longo: aproximadamente de 2 horas da manhã até às 15 horas da tarde,79 

justamente para receber os clientes que também passam pela feira “ilegal”, que ocorre nos 

arredores do pátio Pari. 

O fato é que mesmo sinalizando essas insatisfações poucos estão vinculados a 

organizações de trabalhadores. A meu ver, se um sujeito está incomodado com alguma 

questão que lhe cerca, a tendência seria buscar revolvê-la, coletivamente ou não. Mas as 

respostas a respeito da insatisfação dos feirantes no que se refere ao tipo de trabalho e suas 

participações em atividades políticas mostram diferenças na natureza das insatisfações. Talvez 

isso aponte que esse processo não é tão natural assim.  Com questões heterogêneas, que vão 

desde o horário de trabalho até a solicitação de repressão aos vendedores sem licença,80 

podemos observar que não há uma articulação concisa entre os trabalhadores no sentido de 

viabilizar suas demandas.81 E, pensando nas organizações já existentes – com as quais nós 

conseguimos contato – quais lutas devem ser travadas nesses espaços? O trabalhador de fato 

tem acesso aos movimentos e usufrui deles como condição de palco para luta por direitos? 

Portanto, no que se referem às lutas travadas nos referidos espaços e as considerações 

realizadas pelos próprios feirantes sobre elas fica claro que os trabalhadores (ao menos os que 

se referiram a essas organizações), esses demonstram atrasos na compreensão da sua 

realidade, provavelmente pela natureza do trabalho que desenvolvem. 

Durante a pesquisa muitas vezes a organização coletiva dos trabalhadores foi 

minimizada a benefícios pontuais por parte de alguns feirantes. No que se refere às 

observações sobre o que pensam grande parte dos sujeitos questionados sobre a organização 

coletiva dos trabalhadores, a maior parte deles considera essa dimensãorelevante mas aliaram 

essa importância ao acesso a benefícios sociais. Por exemplo, ao pontuar a importância dos 

sindicatos e associações a senhora “Z” deu destaque ao fato de que,quando precisou de 

assistência jurídica contou com a companhia gratuita de advogado para atuar em defesa de 

uma causa pessoal.  

Em sequência à análise sobre a questão, apenas 9 (nove) feirantes, equivalente a 8,4% 

(oito vírgula quatro por cento) dos que responderam ao formulário, sinalizaram a importância 

dos movimentos de organização política dos trabalhadores na dimensão de luta por direitos. 
                                                           
79 Ao longo da pesquisa nenhum trabalhador soube informar sobre o horário preciso de abertura e fechamento 
dos portões, já que cada boxe realiza suas atividades independentemente.  
80 Cabe ressaltar que vendedores ambulantes utilizam o espaço da feira para realizar atividades de comércio, 
sem dispor de Termo de Permissão de Uso daquele espaço. Uma curiosidade é que esse é um trabalho exaustivo 
física e psicologicamente, já que eles mantém suas mercadorias sempre a postos no caso de haver repressão de 
suas atividades por parte da guarda municipal e/ou seguranças da feira. 
81 Além disso, nenhum dos trabalhadores pontuou a realização de um esforço individual para realizar alterações 
naquela realidade. 
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considerava um “desmonte” da consciência de classe e do poder de luta dos trabalhadores no 

que se refere à garantia de direitos. Esta base teórica remete à compreensão da existência de 

certa fragilidade sobre os níveis de consciência enquanto classe, na realidade pessoal e 

profissional dos feirantes. A pesquisa mostrou tendências de certo desconhecimento por parte 

dos trabalhadores sobre os direitos à cidade, até mesmo os mais elementares de que podem 

usufruir, tais como: moradia, trabalho digno, organização política etc. 

Pensando nas bases que contribuem para decifrar a realidade da sociedade 

contemporânea, como por exemplo, identificar certas tendências de continuidade dessas 

características do trabalho em suas dimensões materiais e espirituais ou subjetivas, um dos 

fundamentos importantes que se pode vislumbrar nessas afirmações é que os segmentos mais 

pobres podem encontrar mais dificuldades em exercer atividades que exigem níveis de 

reflexão mais avançados face às condições materiais e de inserção na sociedade, a começar 

pela inserção na educação. Não se trata aqui de negar o poder de luta nem de síntese desses 

sujeitos, mas reconhecer a importância de superação do grau de dificuldade no enfrentamento 

das bases materiais e políticas concretas para o enfrentamento dessa realidade.  

A meu ver, obviamente a realização de uma síntese crítica da realidade não é 

impossível, mas existem poucas vias de superação das condições de miséria humana no 

âmbito da sociabilidade do capital, como por parte daqueles sujeitos que primeiramente 

precisam pensar em uma estratégia que garanta sua próxima refeição, muitas vezes sem 

sucesso. Sendo assim, como pensar na possibilidade de evolução dos sujeitos em condições 

precárias de trabalho, na condição de ser social genérico82 para enfrentar obstáculos e refletir 

sobre suas condições objetivas e subjetivas se o indivíduo não tem com que alimentar?  

Corroboro com o pensamento de Löwy (1994) quando se refere à “livre flutuação” da 

atividade intelectual, sinalizando que há possibilidade de um indivíduo nascer em uma classe 

social e defender teoricamente outra. Para o referido autor: “O fenômeno de livre flutuação 

dos intelectuais é real e explica por que pensadores vindos de uma classe determinada 

puderam se tornar os ideólogos ou utópicos de uma outra, ou transferir sua solidariedade de 

uma classe a outra” (LÖWY, 1994, p. 110). Essa assertiva ajuda a pensar a possibilidade do 

crescimento do homem, como citado acima, mas também pode contribuir em relação à 

apropriação do discurso neoliberal de defesa do individualismo, empreendedorismo e demais 

dimensões “precarizadoras” do trabalho, como novas feições que podem acometer não só os 

feirantes desta pesquisa, como outros trabalhadores na sociedade. Desse modo, seguindo a 

                                                           
82 Conforme a concepção citada anteriormente neste trabalho.  
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mudanças. Para Paulo Freire essa perspectiva de instrução se consolida muito mais como um 

adestramento do que como uma via de educação.  

 
Na verdade toda vez que o futuro seja considerado como um pré-dado, ora porque seja a 
pura repetição mecânica do presente (...), ora porque seja o que teria de ser, não há lugar 
para a utopia, portanto para o sonho, para a opção, para a decisão, para a espera na luta... 
Não há lugar para a educação. Só para o adestramento (Freire, 2009, p. 92). 

 

No plano das ideias, o projeto pós-moderno de sociedade apresenta novidades no 

campo da economia política, já que induz uma concepção de que atualmente o tempo de 

trabalho não é mais medido por transações ou troca de mercadorias entre os produtores, mas 

entre os mercados. Assim, transmite a ideia falsa de uma pseudo liberdade – aos trabalhadores 

– na qual os produtos seriam comercializados de acordo com meros desejos individuais, 

levando em conta apenas critérios subjetivos (FREDERICO, 1997). Esse projeto em curso se 

expressa no reforço à individualização não só em questões como o trabalho mas, em 

expressões da questão social. Neste caso, essa corrente teórica é capaz de reiterar as bases de 

valorização do capital conforme as impressas na implementação do neoliberalismo e da 

reestruturação do capital. Conforme foram apontados os dados a respeito da dimensão de 

organização por parte dos trabalhadores da feira, com o advento da referida corrente teórica 

imprime-se ao trabalhador ideias fragmentadas das relações sociais dentro da sociabilidade 

capitalista, que obscurecem a dimensão da totalidade social.  

Além das questões que assolam a educação emancipadora na contemporaneidade 

brasileira, a ofensiva do atual projeto civilizatório que prioriza a dimensão ideo-cultural do 

capitalismo contemporâneo tem como perspectiva a construção de uma chamada “nova 

consciência”, que pode e deve (para ser fiel ao capital) ser cada vez mais substituível na ótica 

dessas imposições. Nestas vigoram antigos ideais liberais de individualismo e competição e 

em paralelo à mercantilização das coisas. No âmbito dessas ofensivas presenciamos desde a 

implementação do neoliberalismo no Brasil certos substratos importantes no que se refere à 

mercantilização das coisas. 

 
Tudo é cada vez mais mercantilizável, inclusive os males que o próprio capitalismo produz. 
Os tranquilizantes químicos têm seu consumo em alta. A indústria da segurança privada é 
alimentada pela violência urbana. Os seguros-saúde fazem parte de um mercado que lucra 
com o desmantelamento do sistema público de saúde e das políticas de prevenção de 
doenças; isso para não falar da indústria farmacêutica. A educação também sofrendo os 
mesmo ataques torna-se artefato de luxo. O rastro da busca de um lugar no mercado é 
explorado pelo mercado editorial, que oferece um bom número de livros especializados no 
assunto (SANTOS, 2007, p.29). 
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Dessa forma pode-se ressaltar que o pensamento pós-moderno, através do reflexo da 

conjuntura atual de transformações econômicas, sociais e políticas, contribui para obliterar as 

possibilidades de avanços do debate e a emergência da formação deconsciência política de 

camadas populares. A partir daí, a história passa a ser examinada apenas como registro 

aleatório dos fatos, descolada da esfera da subjetividade dos sujeitos e a razão ontológica do 

ser humano. Nessa matriz, o esvaziamento cultural de grande parte da população se reflete nas 

músicas contemporâneas, na relação com outras artes e com a própria literatura, que começa a 

configurar um novo aspecto da sociedade baseado no que outras obras já apresentaram. Esse é 

um traço comum dessa retórica de pensamento que se evidencia na sociedade: o pastiche, “de 

forma que o resultado final não é uma reconstituição do passado, mas uma reconstituição 

imaginária a partir de representações aleatórias” (FREDERICO, 1997, p.177).  

Outras observações podem ser feitas a respeito da análise sobre os aspectos acima 

relacionados, cujas formulações se colocam na contramão da vertente crítica, além de 

propagar essa ideia de que “tudo já foi inventado” na área cultural. Esse fato também é 

notório nas áreas da produção científica, sobretudo a social. A partir daí, pode-se observar à 

luz das ideias de Frederico (1997) que certos pensadores contemporâneos, defensores dessa 

vertente, debatem sobre vários temas sociais, demonstrando pouco interesse na especialização 

de temas relevantes aos interesses da classe trabalhadora. Nesse sentido, o pensamento pós-

moderno majoritariamente demonstra de forma clara um posicionamento alinhado aos 

interesses econômicos imperialistas.  

 
Os exemplos de pesquisas localizadas com fins manipulativos e socialmente inúteis são 
infinitos. E na raiz do desinteresse encontra-se o caráter fragmentado de um conhecimento 
técnico elaborado com a intenção tópica de conhecer para controlar o comportamento 
humano. Aqui não há mais ciência, mas apenas o conhecimento parcelar descartável 
(FREDERICO, 1997, p.180). 

 

Feitas essas considerações a respeito da ofensiva do capital sobre o plano das ideias e 

verificando a desmobilização política dos trabalhadores da feira, pode-se concluir que a 

referida ofensiva tem se concretizado com êxito, já que, à medida que os trabalhadores 

abandonaram a importante discussão sobre as bases e dimensões econômicas da sociedade 

capitalista – substituídos hoje, pelos supostos projetos emancipatórios individuais propostos 

pelo Estado, tal como o empreendedorismo – a luta por seus direitos fica esvaziada e eles 

próprios começam a se responsabilizarem pelas suas condições de vida e trabalho. Nesse 

sentido: 
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Com a desmaterialização da economia pode-se também falar no fim do capitalismo e dar-se 
um adeus à classe trabalhadora como portadora do objeto emancipador, já que não há mais 
nada a emancipar no mundo da realidade fantasmagórica em que a manipulação triunfou 
definitivamente (FREDERICO, 1997, p.181). 

 

Ao que tudo indica, essas análises parecem absolutamente relacionadas com o 

protagonismo do trabalho fora do âmbito da produção na contemporaneidade, tendo em vista 

a implementação de tecnologia em todos os setores da economia e a expulsão dos 

trabalhadores dos empregos formais. Ainda de acordo com essas análises, compreendo que os 

feirantes do espaço desta pesquisa, como detentores de maior potencial de luta em defesa de 

melhores condições de trabalho, defendem sua legitimação frente ao poder público. Contudo, 

objetiva-se resgatar as possibilidades de lutas sociais em prol das condições de vida que 

viabilizam essas lutas. Para tanto, nos há de se remeter às discussões sobre as condições 

materiais dos trabalhadores, enquanto classe explorada cuja base serve para justificar a falta, 

ou melhor, a insuficiente aderência dos movimentos políticos. Para Michael Löwy “cada 

classe social se situa em um observatório determinado, mas certos observadores estão mais 

elevados e têm acesso a uma visão mais ampla” (LÖWY, 2013, p. 110) e é sobre as condições 

objetivas dessa população que pretendemos tratar agora. 

Na pesquisa realizada com os feirantes detentores de Termo de Permissão de Uso 

(TPU), 58% (cinquenta e oito por cento) são mulheres e 42% (quarenta e dois por cento) são 

homens. Sobre a faixa etária, 60% (sessenta por cento) declararam ter entre 30 e 59 anos, 31% 

(trinta e um por cento) entre 18 e 29 anos, 6% (seis por cento) de 12 a 17 anos e 3% (três por 

cento) 60 anos ou mais. Se considerarmos a metodologia do IBGE, nossas análises coincidem 

com seu referencial a respeito da População Economicamente Ativa (PEA), que para o 

referido órgão também “É composta pelas pessoas de 10 a 65 anos de idade que foram 

classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana de referência da pesquisa”.83 

Mas os dados que muito nos chamaram atenção dizem respeito à idade dos feirantes, 

considerando o trabalho desenvolvido por adolescentes, entre 12 e 17 anos. De fato, no espaço 

da pesquisa encontramos muitas crianças e adolescentes trabalhando. A maioria deles não 

realizava suas atividades de comércio no espaço restrito da feira da madrugada – no pátio 

Pari, e sim nas ruas do Brás – no entorno da feira. Ainda assim, em menor escala pudemos 

observar crianças e adolescentes trabalhando dentro do espaço da feira. O registro fotográfico 

dessa afirmação está disponível no anexo VI desse trabalho e se trata de uma criança 

                                                           
83 Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/conceitos.shtm              
Acesso em 19/05/2016>. Acesso em 29 de maio de 2016. 



133 
 

desenvolvendo atividade de comércio de vestuário. Como podemos observar, o menino 

apresentava em sua mão esquerda uma calça feminina quase da sua altura e, além disso, 

chamava atenção dos clientes gritando o valor das peças. 

Após constatar essa realidade, buscou-se analisar as pesquisas sobre este tema por 

meio do censo de 2010 realizado pelo IBGE. A referida pesquisa concluiu que o Brasil possui 

3.406.510 (três milhões quatrocentos e seis mil quinhentos e dez) crianças e adolescentes com 

idades de 10 (dez) a 17 (dezessete) anos trabalhando. Essa realidade choca ainda mais se 

observarmos que o estado de São Paulo é o que mais dispõe de crianças e adolescentes que 

trabalham. De acordo com a referida pesquisa, são 553.912 (quinhentos e cinquenta e três mil 

novecentos e doze), sendo o setor de serviços informal uma alternativa viável para aqueles 

que não dispõem de um emprego formal, ou mesmo que precisam de renda extra. 

Acreditamos que o mesmo ocorre no caso dos adolescentes, tendo em vista a pouca oferta de 

programas ou políticas públicas voltadas ao aprendiz, frente à demanda.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990 – 

dispõe em seu capítulo V sobre o direito à profissionalização e à proteção ao trabalho e 

preconiza que: “Art. 60. É proibido qualquer trabalho para menores de quatorze anos de 

idade, salvo na condição de aprendiz” (BRASIL, 2007). Por fim, feitas estas considerações, 

pode-se conferir que o trabalho na Feira da Madrugada se constitui também como um setor no 

qual ocorre uma grave violação aos direitos das crianças e dos adolescentes, visto que o 

exercício dessa atividade não pressupõe nem de longe a formação técnico-profissional desses 

sujeitos. 

Outrofato também observado no decorrer da pesquisa, além das condições precárias, 

foi que ao percorrer as ruas do bairro do Brás, percebi uma massiva repressão por parte dos 

guardas municipais aos trabalhadores ambulantes, sobretudo àqueles que vendem réplicas de 

produtos de marcas famosas. Consideramos que essa repressão massiva ocorre porque embora 

saibamos que para o setor público esse tipo de atividade repressora se constitui como uma 

atividade funcional às suas atribuições, ao mesmo tempo em que viabiliza a distribuição das 

mercadorias e promove a cidade como a portadora do “maior circuito de compras da América 

Latina”, também é um espaço de tensão e lugar de interesses conflitantes entre os 

trabalhadores ambulantes e os grandes comerciantes do bairro, em que os primeiros correm 

riscos constantes de recolhimento de suas mercadorias. No decorrer da pesquisa, pudemos 

presenciar duas vezes essa dura realidade, contraditoriamente, outras tantas vezes 

presenciamos crianças e adolescentes realizando atividades de comércio sem que houvesse 
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qualquer tipo de repressão a esse tipo de exploração do trabalho. Assim, algumas situações 

naturais são cruelmente reprimidas e outras cruéis são naturalmente aceitadas.  

Cientes da razão de ser inerente ao modo de produção capitalista, pode-se observar 

que o poder público não opera na garantia de direitos, tendo em vista que dentro da sociedade 

capitalista parece utópico afirmar alguma possibilidade de circunscrever os sujeitos a uma 

ordem, exceto a lógica burguesa. Para usar os termos cunhados por Menegat (2012), o Estado 

assume a tarefa de “administração da barbárie”, mas frente aos fatos apontados ao longo deste 

trabalho, averígua-se que nos momentos de crise até a tarefa de gestão da barbárie se 

configura como algo desafiador para o Estado.84 

No capitalismo contemporâneo é notória a tendência cada vez maior de uma 

intensificação da forma política do Estado nas suas relações com o sistema econômico. Essa 

condição revela uma de suas características de atuação na dinâmica da sociedade, que, embora 

não se diferencie de outras conjunturas históricas anteriores, mostraformas específicas de 

intervenção conforme sua natureza, no atual padrão de reprodução capitalista. No atual 

contexto, essa instância assume o papel de organizador dos espaços urbanos da cidade, 

desempenhando o papel de regulador da atividade de comércio urbano, sobretudo aqueles 

expressos em feiras populares. Nesse sentido, o Estado assume a função de regulador da 

estrutura da sociedade, mas é preciso entender que não se trata de uma instância política 

neutra, face à clara tendência mostrada quando assume muito mais o papel de mediador dos 

interesses da classe dominante, em detrimento da classe trabalhadora.  

  Tendo em vista o distanciamento do Estado frente às questões da classe trabalhadora, 

podemos averiguar a apropriação velada de discursos retrógrados que já foram devidamente 

analisados e comprovados como ineficientes pela teoria crítica, mas que retomam o cenário 

contemporâneo como justificadores da barbárie expressa na sociabilidade capitalista. Nessa 

perspectiva a respeito da questão do trabalho, o senso comum afirma que o Estado “não pode 

                                                           
84 Essa realidade fica clara se pensarmos nos recorrentes recuos de verbas para as áreas sociais em tempos de 
crise, atualmente gestão do presidente interino do Brasil – Michel Temer – com sua declarada investidura em 
políticas de cunho neoliberal como saída para a crise. O que podemos observar é uma absoluta falta de 
comprometimento com políticas sociais já consolidadas. Em coluna escrita para o jornal folha de São Paulo, 
Guilherme Boulos apresenta o plano de governo de Temer e dá a receita, que intitula a coluna, de: “Como 
retroceder 30 anos em 7 dias” sinalizando que “em poucos dias apresentaram  a ponte para um Brasil arcaico, 
elitista e autoritário. Diante da falência da nova república, ofereceram o retorno a República Velha, pré 
vanguardista.” (BOULOS, 2016). Essa realidade pode se observada na prática através das primeiras providências 
tomadas por Michel Temer. Em apenas uma semana tivemos: a ausência de nomeação de mulheres para o 
comando dos ministérios; nomeação de um pastor evangélico Ronaldo Nogueira, para ministro do trabalho; 
nomeação de 2 (dois) dois ministros – Romero Juca, do Planejamento e Henrique Alves, do Turismo – investigados 
pela operação Lava Jato; nomeação para ministro da educação de Mendonça Filho, que foi contra as contas 
raciais, o Programa Universidade para Todos (ProUni) e a destinação dos recursos do pré-sal para a educação e  
a suspensão da contratação de 11 (onze) mil casas populares para o programa minha casa minha vida.    
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dar o peixe, tem que ensinar a pescar”, enquanto a classe dominante reproduz para o senso 

comum a ideia de liberdade e igualdade cunhadas numa perspectiva meritocrática. A exemplo 

dessa configuração, setores da sociedade rechaçam, via de regra, parte expressiva das políticas 

públicas que tenham a finalidade de beneficiar a classe trabalhadora.85 Tal perspectiva é muito 

evidenciada nos grandes centros, quando ali se inserem os mais diferentes segmentos sociais, 

envolvidos em formas de trabalho precárias: adultos, crianças, adolescentes e idosos, cujas 

condições parecem involuntárias frente aos rebatimentos que têm sobre certas situações 

particulares quanto à integridade física e emocional dos sujeitos. 

Nesse cenário, tendo a cidade como palco destas reflexões pode-se afirmar que as 

bases conservadoras e reacionárias, onde predomina o senso comum,se configuram cada vez 

mais perversas, quando muitas vezes pessoas e autoridades justificam, por exemplo, o 

trabalho infantil como uma possibilidade de saída da “marginalidade”. Eventualmente 

ouvimos pessoas afirmando que pelo fato de terem trabalhado durante sua infância se 

tornaram sujeitos dignos perante a sociedade. Esse ideal de que “o trabalho dignifica o 

homem” 86 (WEBER, 2004) em muito dificulta a tomada de consciência de classe por parte da 

classe trabalhadora e, nesse sentido, os próprios oprimidos tendem a se tornar opressores,87 na 

medida em que podem não ser considerados capazes de mudar a história, refletir sobre os 

processos econômicos e políticos aos quais estão inseridos, perpetuando ideais liberais e 

neoliberais que atingem sua classe e, portanto, a si próprios.  

De acordo com os apontamentos realizados no primeiro capítulo deste trabalho 

compreende-se que a referida falta de consciência a respeito do processo de trabalho dentro 

do modo de produção capitalista se caracteriza como alienação nos termos de Marx (2004), 

viu-se também, no segundo capítulo, sobre as determinações sobre a reestruturação produtiva, 

a implementação do neoliberalismo e a financerização do capital. As referidas análises 

tiveram como ponto de partida a curiosidade a respeito da configuração do modo de produção 

capitalista no Brasil.  

Continuando a análise da realidade dos trabalhadores dos boxes da Feira da 

Madrugada do Brás em São Paulo, buscando descobrir em que sentido eles contribuem e 

participam da lógica do desenvolvimento do modo de produção capitalista mesmo que 

                                                           
85 Por exemplo, o Programa Bolsa Família, o Programa Minha Casa Minha Vida e etc. 
86 Esse ideário foi propagado por Max Weber em seu livro: “A ética protestante e o espírito do capitalismo”. 
87 Essa colocação se inspira nas reflexões de Paulo Freire quando afirma que: “Tanto quanto a educação, a 
investigação que a ela serve, tem de ser uma operação simpática, no sentido etimológico da expressão. Isto é, 
tem de constituir-se na comunicação, no sentir comum uma realidade que não pode ser vista mecanicistamente 
compartimentada, simplistamente bem “comportada”, mas, na complexidade de seu permanente via a ser. 
(FREIRE, 1982, p. 118). 
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Fonte: Elaboração da autora a partir de pesquisa elaborada em campo. 

 

Nesse sentido, ainda que os trabalhadores realizem a fabricação das mercadorias em 

casa, autonomamente ou não, certamente a compra das matérias-primas necessárias para 

realização dessa atividade tem origem diferenciada. Ainda mais se pensar que a maior parte 

das mercadorias vendidas na feira se refere a produtos de vestuário e, ainda que a feira e seus 

trabalhadores localizem-se em espaços urbanos, parece inimaginável que eles sejam 

possuidores dos meios de produção, máquinas e equipamentos tecnológicos exigidos pelo 

processo de produção da matéria-prima, como a tecelagem dos fios necessários para a 

produção daqueles vestuários.88 

Contudo, sob o ângulo da produção a pesquisa mostrou alguns resultados relevantes: 

supunha que a maior parte daquelas mercadorias eram procedentes de outros países, 

principalmente da China, diante de algumas particularidades observadas na modelagem das 

peças, como os tamanhos extremamente pequenos, medidas que fogem dos padrões 

brasileiros – e principalmente pela quantidade de feirantes possuidores de características 

orientais, sobretudo, chineses e coreanos, muito presentes na feira em apreço. Além disso, 

cabe destacar que nenhum feirante de origem oriental se interessou em participar da pesquisa 

e a maior parte deles foi ríspida ao responder ao convite. Analisando estes aspectos numa 

concepção crítica e diante de indícios observados, suponho que duas razões podem esclarecer 

essa recusa: primeiramente, por uma questão cultural, considerando que em países orientais as 

pessoas são naturalmente mais reservadas; por outro lado também pelo machismo,89 já que 

não contávamos com pesquisador do sexo masculino. Em segundo lugar, pelas dificuldades 

de muitos deles em entender o propósito da pesquisa – principalmente pelas dificuldades no 

entendimento da língua, daí possivelmente se sentiram ameaçados de alguma maneira, talvez 

pela inexistência de notas fiscais em suas mercadorias. 

Outro adendo a considerar na análise sobre essas relações é que vender mercadorias de 

“fabricação própria” não significa trabalhar na fabricação, ou mesmo conhecer a produção. 

Através da pesquisa constatou-se que 49% (quarenta e nove por cento) dos feirantes alegaram 

não ser proprietários do box no qual se encontravam trabalhando. Isto é, trata-se de 

trabalhadores “terceirizados” de um trabalho que já se inaugura em moldes precários. Mesmo 

                                                           
88Isso para não me referir às outras matérias primas que me parecem muito mais difíceis de serem extraídas da 
natureza, por exemplo, o metal. 
89 A China aprovou sua primeira lei relativa à violência contra as mulheres em 2015. Segundo estatísticas da 
Federação de Mulheres da China, uma organização ligada ao Partido Comunista Chinês (PCC), quase 25% das 
mulheres chinesas casadas sofreram violência masculina, um problema durante muito tempo considerado assunto 
particular. 
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assim, em todos os casos de “fabricação própria” por parte do dono do box, os funcionários 

“contratados” verbalizaram a opção de fabricação própria, interessados em explicitar a origem 

dos produtos. Esse é um fato curioso se prensarmos no distanciamento do trabalhador com o 

produto. Ele considera própria uma mercadoria que não é dele, e pela qual certamente não vai 

obter lucro na venda ou circulação. Essa é a verdadeira expressão do trabalho abstrato,90 

aquele que não reconhece suas bases ontológicas.  

Afora essas particularidades no diálogo com a população oriental da feira – que de fato 

influenciaram na concepção que tínhamos antes, a respeito da origem dos produtos,91 

conferimos que 25% (vinte e cinco por cento) dos feirantes declararam que desenvolvem 

outras atividades em paralelo ao trabalho da feira. Destes, 26% (vinte e seis por cento) 

disseram desenvolver atividade de costura no processo de produção das mercadorias que 

também revendem. As demais atividades laborais informadas pelos feirantes são seguidas de 

“dona de casa” com 18%, estudante com 15% e vendedor em outro local com 11%. O fato do 

processo de distribuição das mercadorias estar vinculado com o de produção na feira da 

madrugada aponta para a tese marxiana segundo a qual o ciclo de reprodução do capital 

referente aos estudos de Marx permanece válido em relação à análise de questões inerentes ao 

capitalismo contemporâneo, de acordo com a tese em que consumo e produção se articulam, 

mas não se confundem. Ou seja, “sem produção, nenhum consumo; sem consumo, nenhuma 

produção” (MARX, 2011, p. 48). 

Nesse sentido, embora os níveis de emprego não apenas no Brasil, mas em outros 

países, avançados e da periferia do capital, tenham sofrido uma enorme queda desde a 

reestruturação produtiva, é óbvio que as mercadorias não deixaram de existir. Pelo contrário, 

se sofisticaram dentro das fábricas, tendo como sustendo as mais avançadas tecnologias. No 

caso da feira, pode ser que a produção daquelas mercadorias se encontre deslocada do espaço 

da fábrica, onde os funcionários deveriam ter seusdireitos minimamente respeitados, mesmo 

dentro da lógica do capital. Em se tratando de uma mercadoria majoritariamente categorizada 

por vestuário, viu-se uma tendência que parece se efetivar: de que a produção das peças seja 

realizada em domicílio e disponibilizada na forma de prestação de serviços através de 

pagamento por cada peça produzida. Desse modo, os dados apresentados no gráfico 7 

esclarecem que o acirramento das condições trabalho na contemporaneidade imprime ao 

                                                           
90 Conforme sinalizado no primeiro capítulo deste trabalho. 
91 E possivelmente no próprio resultado da pesquisa, considerando o fato deles constituírem um grande universo 
de sujeitos com particularidades próprias. 
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trabalhador a necessidade de exercer diversas funções, o que hoje é reconhecido como 

“trabalhador polivalente”.  

Com a reestruturação produtiva e o advento do trabalho flexibilizado, a classe 

trabalhadora tem sofrido impactos perversos e em contrapartida os grandes detentores dos 

meios de produção vêm sendo favorecidos no aumento dos seus lucros. Afora as cruéis 

flexibilizações impostas ao trabalhador sob o discurso da autonomia, a mídia (crítica) relata, 

frequentemente, a descoberta de marcas famosas da indústria têxtil que sujeita trabalhadores à 

trabalhos análogos ao escravo.92 Essa prática criminosa acontece em pequenas confecções 

terceirizadas. A maioria destas com funcionários imigrantes. Os casos de marcas autuadas por 

imprimir trabalho degradante aos seus “parceiros” ou “colaboradores” (forma como o 

marketing dessas empresas trata os trabalhadores no sentido de obscurecer as reais relações de 

trabalho) são inúmeros. Alguns dos mais esdrúxulos são, inclusive, divulgados pela grande 

mídia,93 conforme se viu em matéria veiculada em janeiro de 2016: 

 

O Superior do Trabalho (TST) condenou a Guararapes Confecções S.A. (Grupo Riachuelo) 
ao pagamento de R$ 10 mil e pensão mensal a uma costureira que teve sua capacidade de 
trabalho diminuída devido à jornada exaustiva exigida pela empresa. A condenação baseou-
se no artigo 950 do Código Civil, que determina a concessão de indenização às vitimas de 
incapacidade laboral desenvolvida no desempenho da atividade profissional (MACEDO, 
2016).  
 

Sobre essa realidade observada pode-se afirmar que, de acordo com a pesquisa,todas 

as mercadorias ali comercializadas também são fruto da exploração e degradação do 

trabalho,94 de trabalhos flexibilizados e/ou análogos à escravidão, principalmente aqueles 

trabalhadores que não foram absorvidos pelas indústrias têxteis. Ora, surge uma questão 

importante: explicar o preço daquelas mercadoriasrelacionando-as ao tipo de produção e 

métodos de trabalho ali empregados. Conforme apresentei no primeiro capítulo deste trabalho, 

a produção de mercadorias dentro do modo de produção capitalista distancia a dimensão do 

trabalho teleológico humano e essa distância entre o criador e a mercadoria leva o trabalho a 

uma caracterização negativa ou estranhada, nos termos de Marx (1971). A esse respeito a 

mercadoria, que é uma construção histórica socialmente determinada, se apresenta como 
                                                           
92 Para melhor esclarecimento sobre as marcas autuadas ver: As marcas da moda flagradas com trabalho 
escravo.  Repórter Brasil. São Paulo, 12/07/12. Disponível em<http://reporterbrasil.org.br/2012/07/especial-
flagrantes-de-trabalho-escravo-na-industria-textil-no-brasil/> Acesso em 26 de maio de 2016.  
93 MACEDO, Fausto. Riachuelo vai pagar pensão mensal a costureira que colocava elástico em 500 calças por 
hora. Estadão. São Paulo, 14/01/2016. Disponível em <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-
macedo/riachuelo-vai-pagar-pensao-mensal-a-costureira-que-colocava-elastico-em-500-calcas-por-hora/> 
Acesso em 26 de maio de 2016. 
94 Salvo possíveis mercadorias produzidas artesanal e individualmente, embora a pesquisa não tenha apontado 
para a existência dessa forma de mercadoria naquele espaço.  
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perene e intransponível, obscurecendo-se assim que a determinação do seu valor tenha caráter 

de classe, isto é,  

  
o misterioso da forma mercadoria consiste simplesmente no fato de que ela reflete aos 
homens as características sociais do seu próprio trabalho como características objetivas dos 
produtos do trabalho, como propriedades naturais sociais dessas coisas e, por isso, também 
reflete a relação social existente fora deles, entre objetos (MARX, 1975, p.80).  

 

Em relação ao reconhecimento dos baixos preços das mercadorias comercializadas na 

Feira da Madrugada cabe ressaltar que no decorrer da aplicação dos formulários observamos 

os preços médios das camisetas femininas em diversos boxes e elegemos um modelo que 

estava presente em muitos deles para tirarmos uma média razoável: as camisetas custavam 

entre R$8,00 (oito reais) e R$15,00 (quinze reais). Isto é, com uma média de R$11,00 (onze 

reais) era possível comprar uma camiseta feminina na referida feira, mas esse fato guarda um 

agravante: se o feirante revende a mercadoria por R$11,00 (onze reais), qual é o preço que ele 

paga na compra dessa peça? Que fatores justificam esses preços tão baixos em relação aos do 

mercado? Para desvendarmos esse questionamento, levantamos uma questão que nos parece 

primordial: nenhuma das mercadorias produzidas no esquema de produção “flexível” e 

comercializadas a preços tão baixos – seja na feira ou não – decorre detrabalho “digno”, 

isento de condições de exploração e degradação da força de trabalho, coberto por legislação 

que garanta direitos sociais que proporcionem condições materiais e objetivas de vida. Ao 

contrário, resultam de condições precárias de trabalho e isentas de quaisquer garantais sociais 

por parte dos proprietários.  

Nesse sentido, a compreensão aqui desenvolvida é que mesmo sem nenhuma 

obrigação legal que mantenha os trabalhadores vinculados a uma determinada empresa, 

aqueles que não têm empregos e garantias formais se veem em pior situação, compelidos a 

trabalharem exaustivamente, na maioria das vezes em suas próprias residências, para 

conseguirem manter suas condições materiais mínimas de vida. O fato dos trabalhadores 

desempenharem trabalhos exaustivos a troco de um salário é uma particularidade que já foi 

mencionada antes neste estudo. A novidade aqui é que parte do “exército industrial de 

reserva”, parafraseando os termos de Marx (1971), parece se reeditar conforme as mutações 

contemporâneas em relação à precarização das condições de trabalho, visto que, sem garantias 

legais, se sujeitam a trabalhos degradantes e em condições de superexploração. Exemplo disso 

é a produção doméstica flexibilizada que em sua natureza e características demonstra 

comprometer a dimensão particular da vida social, pois atinge toda a família, envolvendo, 
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possivelmente, crianças e adolescentes. Afora isso, responsabiliza o trabalhador pelas 

despesas inerentes daquela produção, como insumos, energia elétrica, água e etc., e, em troca, 

o mercado lhes oferece remunerações absolutamente degradantes.  

Nesse contexto, outro exemplo claro de condições degradantes de trabalho nos espaços 

da feira está ligada a outra categoria de trabalhadores além dos feirantes licenciados 

legalmente e dos clientes: os funcionários terceirizados que trabalham nos boxes. Embora esta 

atividade seja ilegal, tendo em vista que os Termos de Permissão de Uso (TPU) daquele 

espaço sejam pessoais e intransferíveis, 49% (quarenta e nove por cento) dos entrevistados 

informaram não ser proprietário do termo, isto é, trabalham na condição de trabalho 

terceirizado, direto para o proprietário. Portanto, nosso suposto a este respeito é que: ou os 

proprietários atuam diretamente na fabricação das peças – considerando a grande incidência 

de fabricação própria dos vestuários comercializados na feira; ou trabalham em outros 

“estabelecimentos” de comércio, possivelmente próprios. Esta afirmação se constituiu a partir 

de observações e conversas informais com os trabalhadores ali inseridos, durante a coleta dos 

dados. De qualquer modo, acreditamos que os detentores do TPU também compõem a classe 

trabalhadora, em condições de superexploração, embora recebendo uma remuneração maior. 

Mediante essas análises percebo claramente as condições em que a classe trabalhadora 

é diariamente massacrada pela lógica da sociabilidade capitalista, não apenas fisicamente, mas 

principalmente pelas influências ideológicas, a que atribuímos um sentido teórico a partir do 

que observou Frederico quando se refere aoobscurecimento da “lógica das coisas” 

(FREDERICO, 1997).  

Em relação ao cumprimento de carga horária de trabalho, ao confrontar os dados já 

mencionados, pode-se concluir que, do total de feirantes entrevistados durante a pesquisa 

empírica, 66 % (sessenta e seis por cento) informaram estarem satisfeitos com suas condições 

de trabalho. Entretanto, no confronto com os dados apresentados no gráfico 8 

abaixo,supreendentemente surgem algumas contradições esdrúxulas na fala desses sujeitos. 
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indústrias, que obscurece a essência das relações de exploração do trabalho onde as 

imposições do sistema, na reprodução de seus interesses, surgem sob o discurso da autonomia 

e diante da deflagração do empreendedorismo como via de reprodução do trabalho.  

No ideário da sociabilidade burguesa aquele que trabalha sempre conseguirá atingir 

seus objetivos profissionais e será recompensado financeiramente pelo seu esforço, mas o que 

dizer desses trabalhadores, sobretudo as mulheres, que muitas vezes desenvolvem jornadas 

triplas de trabalho para manter as condições materiais básicas de vida? O que dizer sobre 

aqueles que estão estudando para mudar suas condições de trabalho e aumentar suas rendas? 

Será que os que exercem atividades de venda em dois locais paralelamente não estão se 

esforçando o suficiente?  

Considerando a precarização do trabalho no Brasil e as particularidades deste, do 

ponto de vista do trabalho informal, tal qual se apresenta na Feira da Madrugada quando se 

insere na esfera da circulação, o trabalho no setor terciário assume condições diferenciadas no 

sistema capitalista. Os dados empíricos apresentam resultados interessantes no que se refere 

às razões pelas quais os trabalhadores se inserem neste tipo de atividade: em primeiro lugar, 

27% (vinte e sete por cento) dos feirantes entrevistados informaram desenvolver essa 

atividade devido à vinculação da atividade com outros membros da família. 26% (vinte e seis 

por cento) apontaram a falta de emprego formal como justificativa para sua inserção na 

atividade. Em terceiro lugar, 16% (dezesseis por cento) deles declararam trabalhar nesse setor 

em virtude da possibilidade de obter maior rentabilidade. Em se tratando de remuneração 52% 

(cinquenta e dois por cento) deles informaram que conseguem remuneração entre 1 e 2 

salários mínimos por mês decorrente da atividade. 23% disseram receber entre 2 e 3 salários, 

8% (oito por cento) apenas um salário mínimo, 7% (sete por cento) entre 3 e 4 e 10% (dez por 

cento) outros valores. 

Apesar dessas atividades não se constituírem efetivamente como trabalho informal, se 

considerarmos que parte deles efetua pagamento de mensalidades à prefeitura da cidade de 

São Paulo, estas se transfiguram como trabalho informal pela ausência de garantias e outros 

direitos, na medida em que o poder público municipal transfere ao trabalhador a 

responsabilidade de gerenciar seus negócios e “garantir” seus direitos por meio do pagamento 

do MEI. Neste sentido, o sujeito está formalmente legalizado (diante da concessão de uso 

daquele espaço urbano), mas na realidade deve se autoresponsabilizar por garantir suas 

condições de trabalho através do pagamento de alguma forma de previdência, embora 

saibamos que a renda decorrente dessa atividade na maioria das vezes sequer consegue manter 

suas condições materiais de existência.   
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 Nessa perspectiva a análise a seguir tem como objetivo compreender se as tendências 

sinalizadas pela precarização se perpetuam, também, na atividade de revenda das mercadorias 

comercializadas na feira.  

 

3.2.2 A realidade dos clientes 

 

Se a realidade dos comerciantes da referida feira chama atenção no que se refere à 

precarização do trabalho, à terceirização dos boxes, à falta de direitos trabalhistas, à extensa 

jornada de trabalho, muitas vezes conciliada com outras atividades e etc., a partir de agora 

examino as condições de trabalho dos segmentos considerados clientes.95 Desde o nosso 

primeiro contato com aquela realidade acreditou-se na hipótese de que grande parte dos 

clientes presentes ali não estava naquele espaço simplesmente para adquirir mercadorias para 

o consumo próprio, mas, assim como os feirantes, eles também estariam ali desenvolvendo 

atividades de comércio, cuja finalidade maior era sua reprodução material. Algumas 

considerações motivaram o exame mais detalhado desses fenômenos: o fato da Feira da 

Madrugada do pátio Pari no Brás ser intitulada pela prefeitura como “O maior circuito de 

compras da América Latina”; a começar pelos preços das mercadorias comercializadas 

naquele espaço, que se mostravam muito inferiores aos das lojas dos grandes centros urbanos 

do país; a presença massiva de sujeitos que transitam naquele espaço com carrinhos e sacos 

lotados de mercadorias e assim, finalmente; esperava-se averiguar qual a relação entre aquela 

realidade e as formas contemporâneas de precarização do mundo do trabalho no Brasil e as 

tendências de expansão do trabalho informal, frutos das atuais transformações do modo de 

produção capitalista. 

Desse modo, esta investigação considera que o desenvolvimento da atividade de 

comércio – executada pelos clientes da feira – está absolutamente relacionada aos imperativos 

políticos e econômicos nessa nova ofensiva da ordem civilizatória da contemporaneidade. 

Essas determinações somam-se ao fato de os países de capitalismo periférico, como o Brasil, 

se constituírem por um padrão de “desenvolvimento desigual e combinado” (NOVACK, 

1988) em suas formações sócio-históricas. No Brasil, como já foi mencionado, o processo de 

implementação do modo de produção capitalista se efetivou através de uma política realizada 

de cima pra baixo, com insuficiente participação do povo e a falta de preocupação com sua 

dignidade, legitimada pelo Estado. Nesse sentido, a conformação sócio-histórica do Brasil 

                                                           
95 Para os fins metodológicos desta pesquisa os clientes foram considerados aqueles sujeitos que transitavam no 
espaço da feira como compradores das mercadorias. 
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Fonte: Elaboração da autora a partir de pesquisa elaborada em campo. 

 

Esse fato reitera a perspectiva extraída do senso comum de que a maioria das pessoas 

que desenvolvem o comércio autônomo de vestuário são mulheres. Também observamos nos 

dias em que realizamos a pesquisa na feira, que as mulheres, inclusive, carregam muito peso 

ao transitar com as mercadorias e possivelmente ao se locomover com elas em direção ao 

cliente. Talvez seja por isso que muitas delas seautointitulem “sacoleiras”. Vimos também 

que há uma predominância de realização de atividades pelo meio digital em conformidade 

com o mundo atual. Com acesso à internet por meio dos smartphones, algumas dessas 

“sacoleiras” optam por desenvolver suas vendas online, o que imprime uma maior praticidade 

ao trabalho e atinge um público muito maior de clientes. Essa opção de venda online foi 

expressa pelos 3% (três por cento) de entrevistados que nos informaram realizar a 

comercialização das mercadorias de outras formas. Nesse sentido percebemos que a venda de 

mercadorias online está associada a pessoas mais jovens, que desenvolvem essa atividade em 

paralelo a alguma outra, por exemplo, a de estudante. 

Sobre o desenvolvimento de outras atividades, 47% (quarenta e sete por cento) dos 

revendedores informaram desenvolver essa atividade no período de 1 a 10 anos. 38% (trinta e 

oito por cento) dos revendedores disseram estar nesse ramo há menos de 1 ano e somente 2% 

(dois por cento)revelaram que atuam como comerciante de 23 a 33 anos. Esses dados 

reforçam a ideia de que, com o advento da mais recente crise capitalista deflagrada no Brasil, 

os sujeitos viram na comercialização de mercadorias de baixo custo um meio viável para 

manter suas condições básicas de vida.  

Os revendedores para os quais aplicamos os formulários vêm de diversos estados do 

Brasil em busca de preços baixos para obterem lucro mediante a revenda das mercadorias. É 

fato que a maior parte – 57% (cinquenta e sete por cento) – declarou residir no estado de São 

Paulo, mas 17% (dezessete por cento) informaram morar em Minas, 8% (oito por cento) no 

Rio de Janeiro, 5% (cinco por cento) no Paraná e em Santa Catarina, 3% (três por cento) no 

Acre, 2% (dois por cento) no Pará e os restantes não souberam ou não quiseram informar. 

Nesse sentido, reiteramos a relevância da feira no âmbito nacional, como um local 

representativo para a compra de mercadorias para o comércio. Mas quais as razões que 

motivaram esses sujeitos a desenvolverem essas atividades? Dos entrevistados, 77% (setenta e 

sete por cento) declararam já ter desenvolvido outras atividades e as razões por estarem 

atualmente comprando mercadorias para revenda são muitas, conforme aponta o gráfico 10: 
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mercadorias de acordo com os recursos que dispõe e revende de acordo com a margem de 

lucro que desejam. Desse modo, a referida atividade se apresenta como uma via atraente para 

alguns sujeitos. 

De acordo com o gráfico 10, 15% (quinze por cento) dos revendedoresinformaram 

estarem inseridos nessa atividade devido a sua rentabilidade. Essa também pode ser uma das 

razões pelas quais aqueles sujeitos desenvolvam essa atividade. Será que o comércio é tão 

lucrativo assim? Bem,8% (oito por cento) dos entrevistados informaram lucrar mais de 100% 

(cem por cento) na comercialização das peças, pouco mais de 47 % (quarenta e sete por cento) 

disseram lucrar 100% (cem por cento) e apenas 3,2% (três vírgula dois por cento) disseram 

lucrar até 49%. Apesar de esperançosos, estes dados não nos dizem muito a respeito das 

condições materiais de vida daqueles sujeitos, uma vez que a renda decorrente daquele 

trabalho depende muito menos do lucro obtido na comercialização do que do investimento 

inicial na compra das mercadorias.  

De fato, os revendedores recebem em média um salário mínimo a mais do que os 

feirantes, visto que quase 15% (quinze por cento) informaram garantir renda acima de 5 

salários mínimos, 33% (trinta e três por cento) entre 2 e 3 salários mínimos e apenas 6,5% 

(seis vírgula cinco por cento) abaixo de 1 salário mínimo. Dentro dessa perspectiva 80% 

(oitenta por cento) dessa população informou estar satisfeita com os ganhos adquiridos em 

suas condições de trabalho.  

Frente a esses dados há certo receio de que a população entrevistada não tenha retirado 

do valor informado a quantia referente às despesas com o desenvolvimento da atividade, 

como, por exemplo, transporte, hospedagem e alimentação gastos tanto para realização das 

compras como para efetivação da venda. Receamos essa questão tendo em vista a baixa 

perspectiva crítica observada durante a aplicação dos formulários. Contudo, consideramos 

que, embora os níveis de renda dessa camada de trabalhadores da feira não sejam 

absolutamente ruins, não são bons o suficiente para silenciá-los de suas reivindicações 

objetivas de reprodução na sociedade. 96 

Em conversas e observações no decorrer da pesquisa pudemos perceber que essa 

atividade de comércio exige muito dessa camada de trabalhadores da feira, tanto no âmbito 

das condições físicas, como mentais. Esse fato ocorre porque esses sujeitos têm que viajar de 

madrugada, muitas vezes percorrendo longas distâncias, precisam ter atenção com a 
                                                           
96 Não acreditarmos que há condições de vida suficientemente capazes de livrar a classe trabalhadora de suas 
reivindicações, sobretudo porque as reivindicações não são constituídas individualmente e sim a partir da 
condição de classe explorada. Contudo, infelizmente, cotidianamente nos deparamos com trabalhadores que, a 
partir da ofensiva idealista do capital, renegam sua origem na dimensão de totalidade social. 
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segurança (a maior parte dos ônibus fretados pelos feirantes são acompanhados por escolta 

armada, fora os frequentes furtos ocorridos na região), carregam muito peso com as compras, 

além de realizarem com frequência um investimento que não podem garantir que vai se capaz 

de gerar lucro suficiente para custear suas despesas. Mesmo assim, tendo em vista a tendência 

frequente de individualização da questão do desemprego, fomentada através políticas públicas 

de empregabilidade operacionalizadas pelo Estado, os revendedores das mercadorias se 

assemelham com os feirantes e com a maior parte da população mundial em face à dificuldade 

de apreensão crítica da dimensão de totalidade social.97 Nesse sentido, 90% (noventa por 

cento) deles informaram não possuir vinculação com nenhum sindicato ou organização 

política, enquanto 41% (quarenta e um por cento) disseram não confiar ou não achar 

importante a organização dos trabalhadores. 

Portanto, a condição de aparente alienação política em que vivem esses trabalhadores 

demonstra atingir as formas de consciência entre os homens. Todavia, como foi visto, a 

alienação não ataca as classes dominantes da mesma maneira que as classes trabalhadoras. No 

caso dos revendedores a pesquisa pôde mostrar a existência de uma maior taxa de 

escolaridade e principalmente maiores níveis de renda, mas a garantia desses mínimos sociais 

via Estado e mercado é a face da perpetuação de um sistema que, embora não tenha sido bem 

sucedido para a classe trabalhadora, é capaz de encher os bolsos de uma pequena parcela da 

população mundial. 

Para Marx e Engels (2006) a alienação sobre as condições de trabalho pode ser 

ultrapassada a partir da divisão desigual da riqueza. De um lado uma população 

completamente destituída de propriedade e paralelamente um mundo de riquezas, de modo 

que por meio da escassez se iniciaria a luta pelo que é necessário. Mas como chegar a essa 

etapa sem passar pelo caos? Impossível. Aqui a resiliência é o problema. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                           
97 Conforme abordado anteriormente nesse estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo do trabalho na contemporaneidade vem sofrendo alterações que tem 

rebatimentos diretos sobre a classe trabalhadora, sobretudo aos segmentos mais pauperizados 

e menos qualificados da sociedade, os chamados excedentes aos interesses da ordem 

econômica. Tais fatos remetem às alterações no mundo e nas lacunas dessas condições entra 

em cena o papel da ideologia dominante que mascara as reais contradições engendradas 

nessas relações exigindo, portanto, o envolvimento de instituições de natureza pública e 

privada que assumem as funções de mediadoras e reguladoras das relações na sociedade, 

como o Estado, que atua no sentido de amenizar as consequências decorrentes dos avanços 

das forças produtivas na atual etapa do desenvolvimento do modo de produção capitalista. O 

desvelamento do significado desses fenômenos exigem aprofundamentos teórico-

metodológicos capazes de contribuir no conhecimento das determinações econômicas, 

políticas, sociais e culturais inerentes às complexidades demandadas pela sociedade burguesa. 

Neste sentido, os resultados da pesquisa remontam a necessidade de aprofundamentos sobre a 

crítica da economia política a partir da perspectiva histórico-dialética, conforme a teoria social 

de Marx (1975, 1971). 

Tais fenômenos em suas ofensivas ao mundo do trabalho revelam sua convergência 

com a lógica da acumulação do capital, na medida em que como afirmou Marx: “(...) a 

acumulação capitalista sempre produz, e na mesma proporção da sua energia e de sua 

extensão, uma população trabalhadora supérflua relativamente, isto é, que ultrapassa as 

médias necessidades da expansão do capital, tornando-se desse modo, excedente” (MARX, 

1971, p. 738). Assim sendo a maior parte dos sujeitos participantes deste estudo se 

configuram na condição de “excedentes” aos interesses dessa ordem. 

Seguindo os desdobramentos deste estudo a análise dos fundamentos históricos e 

teórico metodológicos sobre as relações entre o desenvolvimento capitalista e o trabalho, foi 

possível organizar estes resultados da seguinte forma. No primeiro capítulo desenvolve-se a 

análise a respeito dos fundamentos teóricos, históricos e econômicos que caracterizam o modo 

de produção capitalista, destacando a lógica de relação deste com o mudo do trabalho. 

Enfatiza-se o trabalho do ponto de vista ontológico e teleológico em busca da compreensão da 

totalidade do ser social considerando-se as diferentes conjunturas com destaque as 

particularidades do modelo capitalista brasileiro.  
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No segundo capítulo desse estudo abordam-se as formas que o capitalismo adota em 

tempos de crise para alterar suas bases de lucro,tendo como estratégia a implementação da 

reestruturação produtiva a qual afeta os diferentes setores de produção (agricultura, indústria, 

comércio e serviços) em um movimento que resulta em rebatimentos sobre as condições dos 

trabalhadores, daí decorrendo extensos processos de transformações e desmontes das formas 

regulamentadas de trabalho sendo as mais evidentes na atualidade o trabalho: informal, 

autônomo, em condições precarizadas e temporário. 

A pesquisa mostrou que a “crise estrutural do capital” tem por horizonte principal 

exponenciar as bases de acumulação de capitais ao redor do mundo, sendo este o “gatilho” 

responsável pelo surgimento das diferentes formas de exploração e precarização do trabalho 

na atualidade. É sob este contexto no qual as relações entre o Estado e o mercado estreitam 

cada vez mais suas interconexões em respostas a essas ofensivas estruturantes. A partir daí, 

sinaliza-se o papel do Estado como requisito a consolidação da sociedade burguesa e suas 

metamorfoses contemporâneas que apontam para a defesa dos interesses da classe 

dominantes, na medida em que atua no sentido do reforço ao individualismo e a busca 

autônoma de formas de sobrevivência sob o discurso do empreendedorismo. 

Portanto, buscou-se conhecer o significado da nova dinâmica de trabalho, a influência 

entre o Estado, o Capital e o Trabalho, no âmbito das relações sociais, com ênfase mais 

especifica, para as formas de intervenção e de gestão do poder público do Estado em áreas 

urbanas e suas implicações nos processos de produção e de reprodução social dos segmentos 

ali envolvidos, tendo em vista que este último desempenha funções de regulador e de controle 

das relações sociais, através da implantação de políticas públicas direcionadas à organização e 

a regulamentação da atividade informal. Logo, buscou-se também analisar a realidade dos 

trabalhadores informais no referido espaço empírico, averiguando, sobretudo, a compreensão 

que os mesmos possuem sobre sua situação, com foco no nível de formação, organização e de 

consciência política que têm esses trabalhadores frente aos novos imperativos do sistema no 

contexto do capitalismo neoliberal.  

O terceiro capítulo procura elucidar a realidade à luz da análise sobre as 

particularidades que assumem as formas de trabalho: informal, autônomo e precarizado na 

feira da madrugada do Brás. A experiência com diferentes formas de trabalho dentro da 

sociabilidade contemporânea já havia sido pesquisada e publicada em trabalhos anteriores, 

principalmente em meu trabalho de conclusão de curso onde analisei a realidade dos 

“Comerciantes Varejistas Autônomos” das cidades de São Gonçalo e Niterói no estado do Rio 

de Janeiro. Porém, o sucateamento das relações de trabalho se apresentaram muito mais 
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emblemáticos neste estudo. Acredita-se que essas particularidades se relacionam 

principalmente com o momento histórico de crise no qual o Brasil está inserido e, sobretudo 

pelo fato da cidade de São Paulo ser uma metrópole cosmopolita, que recebe cidadãos das 

mais variadas nacionalidades em busca de trabalho.  

Uma das hipóteses aqui explicitadas era que o espaço empírico analisado abrigava 

essencialmente dois “tipos” de trabalho, o daqueles que estavam ali para vender mercadorias 

(os detentores dos Termos de Permissão de Uso) e os que compravam essas mercadorias com 

a finalidade de revendê-las. Essa hipótese foi confirmada, no entanto com o decorrer do 

levantamento dos dados percebeu-se que aquele espaço dispõe de diferentes formas de 

trabalho, além dos dois tipos já mencionados, observou-se a emergência da atividade de 

trabalho dos sujeitos terceirizados – que não possuem nenhum vínculo empregatício, daqueles 

que alugam vários boxes (dentro e fora da feira estudada) e trabalham na “supervisão” do 

trabalho terceirizado, dos que trabalham paralelamente na produção e no comércio, do 

trabalho de crianças e adolescentes dentro do espaço da feira – geralmente associado a uma 

atividade familiar, dos trabalhadores que exercem atividade de comercio “ilegalmente” dentro 

daquele espaço, além do trabalho daqueles que compram as mercadorias na feira para 

revender, seja na condição de “sacoleiro (a)” seja na condição de lojistas98.  

Frente às determinações da realidade observada, este trabalho confirma sua hipótese 

inicial, no sentido que denuncia que as tendências contemporâneas do capitalismo e o poder 

público que demonstram atuar de forma contrária aos interesses do trabalho na medida em 

queparecem mascarar e obscurecer as relações entre os sujeitos e os setores envolvidos na 

atividade urbana na compra e venda de mercadorias, com isso dificultando ou fetichizando as 

vias possíveis àqueles trabalhadores em reconhecerem certas ineficiências no atendimento dos 

seus interesses dentro da lógica burguesa. Com o decorrer dos anos o capital tem investido 

cada vez mais no desmantelamento da classe trabalhadora, sobretudo em tempos de crise, 

onde se pode observar o desmonte das condições de trabalho e a investida no ideário da classe 

trabalhadora, atuando perversamente no sentido de fazer com que os sujeitos mesmo na 

condição de explorados se apropriem do discurso dos exploradores.  

Este estudo pretende contribuir – mesmo que timidamente – ao se unir com demais 

estudos e pesquisas a respeito das condições de vida e trabalho da classe trabalhadora 

brasileira, para avançar na compreensão das mudanças no mundo do trabalho e suas 

                                                           
98 Esses são os tipos de trabalho aos quais a pesquisa buscou analisar. Contudo, não se pode desprezar que além 
dessas atividades existem também outras formas de trabalho, tais como a dos trabalhadores que exercem suas 
atividades na manutenção da feira, como seguranças e auxiliares de serviços gerais. 
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tendências no contexto da sociedade contemporânea do capital. Desse modo, assume-se o 

compromisso de retornar os resultados dessa pesquisa aos sujeitos nela inseridos, 

considerando que apenas a organização coletiva daqueles sujeitos será capaz de alterar de 

alguma forma sua realidade.  

Tendo em vista que esta pesquisa está inserida no Programa de Pós Graduação em 

Serviço Social e Desenvolvimento Regional e meu interesse em relação ao tema ter surgido a 

partir dos estudos na referida área profissional,espero que o seu desenvolvimento colabore 

com as análises no campo da formação profissional do Serviço Social no sentido de contribuir 

para que os Assistentes Sociais desenvolvam cada vez mais um olhar reflexivo e critico a 

respeito das condições de vida e trabalho dos trabalhadores visto o aumento expressivo de 

desempregados, e de trabalhadores desprovidos de políticas de proteção social, hoje mais 

inseridos em condições informais e/ou em trabalhos precarizados, como é o caso dos sujeitos 

desta pesquisa, sobretudo considerando-os como os principais usuários dos programas sociais, 

governamentais ou não. Tais condições nos remetem a importância de reconhecermos o 

trabalho e as novas expressões da questão social, como bases indissociáveis e centrais à 

compreensão da natureza, dos fundamentos e componentes da profissão de Serviço Social. 

Assim, ao longo deste estudo pude identificara importância de reconhecermos que o modo de 

produção capitalista em suas reformas econômicas e políticas na busca de realização de seus 

interesses lança mão de imperativos os quais se efetivam mediante o reordenamento das 

relações entre o capital e o trabalho, com rebatimentos significativos sobre este último, 

considerando-o como a mediação principal à compreensão da sociabilidade humana. 

Levando em consideraçãoa dimensão técnico-operativa e ético-política da profissão eo 

fato deste trabalho estar vinculado ao Programa de Pós Graduação em Serviço Social e 

Desenvolvimento Regional, acredito que em meio ao cenário de mudanças nas relações de 

trabalho e desmontes da vida social, evidencia-se mais do que nunca a necessidade do 

profissional de Serviço Social apreender com clareza as determinações que explicam o 

significado dos fundamentos econômicos e políticos da lógica capitalista e seus significados 

para a profissão. Nesse sentido, a atuação dos Assistentes Sociais e o compromisso de 

defender eticamente os trabalhadores e romper com o mito da neutralidade compõe o que 

Lukács chamou de: “uma ética de esquerda e uma epistemologia de direita”. (IAMAMOTO, 

1992). 

Uma das questões mais importantes e complexas mostradas no desdobramento deste 

estudo refere-seao futuro dos trabalhadores, mais especificamente, aqueles menos preparados 

para os enfrentamentos necessários à sua reprodução nessa sociabilidade, diante dos 
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imperativos do padrão de desenvolvimento capitalista e das instituições e da classe dominante 

que o integram, visto que esse sistema só se desenvolve explorando o trabalho e todos os 

recursos que se façam necessários à sua reprodução. A pergunta é: qual o futuro do trabalho 

nessa ordem burguesa?Por fim, sinaliza-se que não é minha pretensão encerrar essa pesquisa 

com essas considerações finais, mas que essas reflexões iniciais tornem-se base e contribuam 

para pesquisas posteriores.  
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ANEXO II 
 

• Formulário – feirantes: 

 
1) Sexo:       (   ) Feminino      (   )Masculino 

 
2) Idade:      (   ) até 11 anos                                           (   ) 30 a 59 anos          

                (   ) 12 a 17 anos                                         (   ) acima de 60 anos 
(   ) 18 a 29 anos 
 
 
3) Escolaridade (   ) Ens. Básico                                       (   ) Ens. Básico Incompleto 

                      (   ) Ens. Fundamental                             (   ) Ens. Fundamental Incompleto 
                      (   ) Ens. Médio                                        (   ) Ens. Médio Incompleto 
                      (   ) Superior                                             (   ) Superior Incompleto 
                      (   ) Pós Graduação                                   (   ) Pós Graduação 
                      (   ) Nunca estudou  
 
 
 

4) Qual Cidade/Bairro de residência?________________________________________ 
 

5) Você é o proprietário do box?:           (   ) Sim              (   )Não 
 

6) Qual é a sua profissão ? _________________________________________________ 
 

7) Há quanto tempo trabalha nessa atividade (trabalhador da feira)?   (   ) Menos de 1 ano 
      (   ) De 1 a 10 anos 
        (   ) De 11 a 21 anos 
   (   ) De 22 a 32 anos   
     (   ) De 23 a 33 anos 
    (   ) De 34 a 44 anos 
   (   ) Acima de 45 anos 
 

8) Contribui para a previdência ?(   ) Social  (   ) Privada     (   ) MEI 
 
9) Você já adoeceu no trabalho (   ) Sim    (   ) Não   

Se sim, houve redução na sua remuneração ?(   ) Sim    (   ) Não   
 

10) Você trabalha quantas horas por dia? __________ 
 

11) Por que trabalha nesta atividade?  
(   )Negócio de família 
(   )Flexibilidade no horário 
(   )Falta emprego formal 
(   )Proximidade da residência  
(   )outro: _____________________________________________________________ 
 

12) Pretende mudar de atividade profissional?  (   )Sim              (   )Não 
Se sim, qual o tipo de trabalho você gostaria de desenvolver?_________________________  
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13) Já trabalhou em outra atividade?       (   )Sim              (   )Não 
 
 

14) Se sim, por que saiu?                                     (   ) Demitido(a) 
                                                                       (   ) Rentabilidade 
                                                                       (   ) Razões de saúde 
                                                                       (   ) Razões familiares 
(   ) Outros:_______________________ 
 

15) Desenvolve outra atividade em paralelo a essa?        (   )Sim              (   )Não 
 
Se sim, qual? 
_____________________________________________________________________ 
 

16) Qual produto comercializa?       (   ) Roupas 
                                                   (   ) Bijuterias 
                                                   (   ) Bolsas/ Cintos/ Carteiras 
                                                   (   ) Sapatos 
                                                   (   ) Alternativos:                                           
(   ) Outros: __________________________________ 
 

17) Qual a origem dos produtos? (cidade)______________________________________ 
 

18) Conhece a produção? (  )Sim       (   )Não 
Se sim, mulheres e crianças trabalham na fábrica? Sim (   )             (   ) Não  
 

19) Qual a renda oriunda dessa atividade?      (   ) Abaixo de 1 Salário Mínimo (R$788,00) 
                                                                   (   ) 1 SM 
                                                                   (   ) Entre 1 e 2 SM 
                                                                   (   ) Entre 2 e 3 SM 
                                                                   (   ) Entre 3 e 4 SM 
                                                                   (   ) Acima de 5 SM             
 

20) Você está satisfeito com as suas condições de trabalho? (   ) Sim       (   ) Não 
 

21) Possui algum vínculo com sindicato ou outra organização política?   
Sim (   )          (   )Não      
Se sim, qual? ____________________________________________  
Desde quando? _____________ 
 

22) O que acha da importância da organização coletiva dos trabalhadores?  
Observações: 
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ANEXO III 
 

• Formulário clientes: 
 

 
1) Sexo:       (   ) Feminino      (   )Masculino 

 
2) Idade:      (   ) até 11 anos 

                (   ) 12 a 17 anos  
                (   ) 18 a 29 anos 
                (   ) 30 a 59 anos 
                (   ) acima de 60 anos 

 
3) Escolaridade (   ) Ens. Básico                               (   ) Ens. Básico Incompleto 

                      (   ) Ens. Fundamental                     (   ) Ens. Fundamental Incompleto 
                      (   ) Ens. Médio                               (   ) Ens. Médio Incompleto 
                      (   ) Superior                                    (   ) Superior Incompleto 
                      (   ) Pós Graduação                          (   ) Pós Graduação 
                      (   ) Nunca estudou  

 
4) Você compra as mercadorias aqui na feira para revender?   (   ) Sim            (   ) Não 

 
5) Se sim qual cidade que você comercializa as mercadorias?_____________________ 

Você reside nessa cidade?       (   ) Sim            (   ) Não 
 

6) Como você comercializa essa mercadoria?     (   ) Vendedor autônomo 
                                                                          (   ) Lojista 
                                                                          (   ) Outros: ______________________ 
 

7) Há quanto tempo trabalha nessa atividade?   (   ) Menos de 1 ano 
     (   ) De 1 a 10 anos 
     (   ) De 11 a 21 anos 
(   ) De 22 a 32 anos   
 (   ) De 23 a 33 anos 
(   ) De 34 a 44 anos 
(   ) Acima de 45 anos 
 
 

8) Por que trabalha nesta atividade?  
(   )Negócio de família 
(   )Flexibilidade no horário 
(   )Falta emprego formal 
(   )Proximidade da residência  
(   )outro: _____________________________________________________________ 
 

9) Pretende mudar de atividade profissional?  (   )Sim              (   )Não 
Se sim, qual o tipo de trabalho você gostaria de desenvolver?____________________  

 
10) Já trabalhou em outra atividade?       (   )Sim              (   )Não 

 
 

11) Se sim, por que saiu?                                     (   ) Demitido(a) 
                                                                       (   ) Rentabilidade 
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                                                                       (   ) Razões de saúde 
                                                                       (   ) Razões familiares 

(   ) Outros:_______________________ 
 

12) Desenvolve outra atividade em paralelo a essa?        (   )Sim              (   )Não 
 Se sim, qual? _________________________________________________________ 
 

13) Qual produto comercializa?       (   ) Roupas 
                                                   (   ) Bijuterias 
                                                   (   ) Bolsas/ Cintos/ Carteiras 
                                                   (   ) Sapatos 
                                                   (   ) Alternativos:                                           

(   ) Outros: _________________________________ 
 
 

14) Qual é a periodicidade de abastecimento de mercadorias? 
_____________________________________________________________________ 

 
15) Qual é a média de investimento e lucro? Inv.R$__________    Luc.R$_____________ 

 
16) Qual a renda oriunda dessa atividade?          (   ) Abaixo de 1 Salário Mínimo  

                                                                       (   ) 1 SM 
                                                                       (   ) Entre 1 e 2 SM 
                                                                       (   ) Entre 2 e 3 SM 
                                                                       (   ) Entre 3 e 4 SM 
                                                                       (   ) Acima de 5 SM             
 
 

17) Você está satisfeito com as suas condições de trabalho? (   ) Sim       (   ) Não 
Se não, por que? _______________________________________________________ 
 

18) Possui algum vínculo com sindicato ou outra organização política?   
Sim (   )          (   )Não      
Se sim, qual? ________________________________Desde quando? _____________ 
 

19) O que acha da importância da organização coletiva dos trabalhadores?  
Observações: 
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ANEXO IV 

• Carta de recurso ao Conselho de Ética em Pesquisa: 

 
Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de 2016. 

 

Prezados, 

 

Esta carta tem como objetivo responder as colocações apontadas no parecer consubstanciado 

emitido pelo Conselho de ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense – UFF. Primeiramente, 

sinalizamos que nos sentimos prestigiadas por esta instituição considerar o nosso projeto de pesquisa como 

um trabalho relevante frente às atuais mudanças no mundo do trabalho que o Brasil enfrenta e, a 

emergência de análise dessas mudanças, sobretudo no que se refere ao ponto de vista dos trabalhadores 

inseridos em trabalhos precarizados.  

Sinalizamos que conforme sinalizado no projeto de pesquisa enviado a esta estimada instituição, 

reafirmamos que a coordenadora dessa pesquisa – aluna de mestrado do Programa de Pós Graduação em 

Serviço Social e Desenvolvimento Regional, vinculado a Escola de Serviço Social do campus de Niterói – 

Jéssica Rodrigues Araújo, participou na condição de aluna de graduação bolsista (FAPERJ e CNPq) 

durante três anos do projeto de pesquisa intitulada: Trabalho, Produção e Reprodução Social: “As Novas 

Determinações à Questão Social, às Políticas Sociais, Expressões Rurais/Urbanas nos marcos da 

Reestruturação Produtiva coordenada pela Professora Doutora Maria das Graças Osório Pitombeira 

Lustosa”. A referida pesquisa se desenvolveu a partir da realização de 206 entrevistas junto aos 

Comerciantes Varejistas Autônomos, conhecidos popularmente como “Camelôs”, nas cidades de São 

Gonçalo e Niterói. Os frutos dessa pesquisa foram muito bem avaliados pela comunidade acadêmica, o que 

nos possibilitou apresentar os desdobramentos do trabalho em eventos Nacionais e Internacionais, entre os 

mais significativos o Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social ENPESS – 2012 e 2014 e a 

World Conferenceon Social Workand Social Development: ActionandImpact– realizada em 2012 em 

Estocolmo – Suécia. 

Assim, conforme sinalizado na sessão: “Comentários e Considerações sobre a pesquisa” do parecer 

consubstanciado em tela, justificamos a utilização do verbo “resistiram” no passado, tendo em vista toda a 

trajetória supracitada de vivencia e trabalho junto aos Comerciantes Varejistas Autônomos nas cidades de 

São Gonçalo e Niterói, onde de fato, a pesquisa não ofereceu nenhum risco aos pesquisadores e, sobretudo 

aos trabalhadores. Além disso, em se tratando de uma pesquisa metodologicamente norteada pelo 

materialismo histórico dialético, conhecemos a realidade do local, isto é, as bases materiais da realidade a 

ser pesquisa, e, portanto, pudemos averiguar em conversas informais com trabalhadores da Feira da 

Madrugada em São Paulo, que haverá resistência na execução do trabalho se houver identificação dos 

sujeitos. 

Há de se considerar que alguns trabalhadores tem receio de sofrer represálias dos sindicatos 

representativos e/ou dos órgãos municipais reguladores a partir de suas falas, e por isso se recusam a se 
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identificarem. Isso não significa dizer que a pesquisa implica em algum risco eminente, tendo em vista que 

o trabalho não se destina aos referidos sindicatos ou órgãos municipais e, com a publicação dos resultados 

da pesquisa não haverá identificação dos trabalhadores, sobretudo pelo fato de que não temos a pretensão 

de identifica-los, desde o inicio. Em suma, reafirmamos que a coordenadora e a equipe que compõe esta 

pesquisa não têm interesse em identificar os trabalhadores e, portanto, solicitamos novamente a dispensa do 

TCLE, porque, mesmo que os dados fiquem mantidos em sigilo, esse fato irá limitar a fala dos 

trabalhadores e implicará drasticamente nos resultados da pesquisa. 

 Afora essas determinações, solicitamos que as particularidades das pesquisas sociais e humanas 

sejam consideradas, partindo do pressuposto que as mesmas já estão sendo largamente discutidas na 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP de acordo com a Carta Circular nº100/2014 

CONEP/CNS/GB/MS, que reconhece as especificidades das pesquisas nas áreas supracitadas. Assim, 

consideramos que o TCLE implicará em um desserviço ao progresso da ciência, na medida em que 

obscurece a realidade pesquisada. 

Ainda sobre as demais solicitações feitas no parecer consubstanciado sinalizamos que o modelo 

para os formulários e as entrevistas estruturadas foram anexados ao projeto de pesquisa. Informamos ainda 

que os métodos utilizados para a coleta dos dados serão: a aplicação de formulários com os trabalhadores 

da feira, realização de entrevistas estruturadas com os representantes das organizações políticas da feira e 

observação da realidade apresentada à equipe de pesquisa durante o desenvolvimento do trabalho.  

A respeito do financiamento, destaca-se que o recurso a ser utilizado para o custeio de passagens, 

alimentação e hospedagem, para a coordenadora e a equipe de pesquisa, é oriundo de financiamento 

próprio da coordenadora, a partir de sua bolsa de estudo financiada pelo CNPq. Sobre o cronograma, o 

reconsideramos calculando uma data média para a aprovação da pesquisa. Cabe ressaltar que sinalizamos 

todas as alterações supracitadas no projeto de pesquisa através da utilização da cor vermelha na fonte do 

texto. 

Sendo assim, novamente solicitamos que seja reconsiderada a decisão desta Comissão a respeito do 

TCLE. Informamos que realizamos a inclusão de documentos com os formulários e entrevistas 

estruturadas, reafirmamos as ferramentas utilizadas para análise dos dados na sessão referente à 

metodologia, alteramos e detalhamos as sessões referentes ao cronograma, orçamento financeiro e fontes de 

financiamento.  

Sem mais para o momento colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 

façam necessários, ao tempo que renovamos nossos votos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente,  

Jéssica Rodrigues Araújo. 
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ANEXO V 

• Parecer consubstanciado emitido pelo Conselho de Ética em Pesquisa: 
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ANEXO VI 
 

• Criança comercializando mercadorias na Feira da Madruga, Pátio Pari – Brás – São 

Paulo (Foto registrada pela pesquisadora responsável). 

 

 


