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“E ecoa noite e dia 
É ensurdecedor 

Ai, mas que agonia 
O canto do trabalhador 

 
Esse canto que devia 

Ser um canto de alegria 
Soa apenas 

Como um soluçar de dor” 
 
 

"Canto das Três Raças" (1976), música composta por Mauro Duarte de Oliveira e Paulo 
Cesar. 

 
 



 

 
 

 
 

RESUMO 

MAILAN. Raquel Cardoso. O processo de formação sócio-histórico e a classe 
trabalhadora no Brasil. 2022. 56 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Serviço Social) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

Com o avanço do neoliberalismo no Brasil - consequência do aprofundamento da 
crise estrutural do capital - os processos de precarização das relações de trabalho 
se intensificaram. Compreender a classe trabalhadora no Brasil pressupõe resgatar 
a formação social brasileira e suas particularidades, ou seja, a conformação de uma 
nação com heranças colonialistas, patriarcais e escravocratas. Mesmo após a 
abolição da escravidão e adesão ao trabalho livre, a cidadania não se estendeu à 
massa de trabalhadores (ex-escravizados, principalmente, mas também, brancos 
pobres). A transição ao capitalismo se deu sem a incorporação dos ex-escravizados 
ao mundo do trabalho assalariado; junto a um processo de assalariamento que se 
originou com a importação de mão de obra imigrante, em uma política eugenista, 
pautada inicialmente no trabalho semi-livre ou semi-servil. O presente trabalho tem 
como objetivo identificar aspectos que conformam a classe trabalhadora no Brasil. 
Ao resgatarmos a categoria trabalho e elementos estruturais da formação sócio-
histórica brasileira, em especial, a tríade capitalismo-racismo-patriarcado, foi 
possível considerar que o escravismo e a transição ao capitalismo - que sobrepôs 
modernização e conservadorismo - determinaram as relações sociais constituídas no 
Brasil, refletindo no perfil da classe trabalhadora brasileira, que tem em sua 
constituição e em seu cerne o traço da precariedade. 
 
Palavras-chave: classe trabalhadora; mundo do trabalho; precarização; formação 
sócio-histórica do Brasil; colonialismo. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

ABSTRACT 

MAILAN. Raquel Cardoso. O processo de formação sócio-histórico e a classe 
trabalhadora no Brasil. 2022. 56 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Serviço Social) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 
Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2022. 

With the advance of neoliberalism in Brazil, a consequence of the deepening capital 
structural crisis, processes of precarious labor relations have intensified. 
Understanding the working class in Brazil presupposes rescuing the Brazilian social 
formation and its particularities, in other words, the conformation of a colonialist, 
patriarchal, and slave-holding nation. Even after the slavery abolishment and 
accession to free work, citizenship did not reach the mass of workers (mainly former 
slaves, but also poor white people). The transition to capitalism took place with no 
incorporation of the former enslaved into the world of wage labor, combined with a 
wage process coming from the immigrant labor importation in a eugenics policy, 
initially based on semi-free or semi-servile work. The present paper aims to identify 
aspects that make up the working class in Brazil. By resuming the work category and 
structural elements of the Brazilian socio-historical formation, especially the triad 
capitalism-racism-patriarchy, it was possible to consider that slavery and the 
transition to capitalism - which overlapped modernization and conservatism - 
determined the social relations constituted in Brazil, reflecting on the profile of the 
Brazilian working class, which has in its constitution and in its core the trace of 
precariousness. 
 
Keywords: working class; work world; precariousness; Brazil's socio-historical 
formation; colonialism. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A partir do avanço do neoliberalismo no Brasil e no mundo - como 

consequência do aprofundamento da crise estrutural do capital, que se estende 

desde 1970 - os processos de precarização das relações de trabalho se 

intensificaram. O trabalho precário não configura uma novidade no capitalismo, 

segundo Braga (2014, p. 39), “a precariedade é parte constitutiva da relação 

salarial”. Porém, o (ultra) neoliberalismo, associado à globalização do capital e a 

fatores socioeconômicos e políticos, concorreu para uma acentuação da 

precariedade (no que se refere à produção e à reprodução da vida), gerando novas 

formas de exploração da classe trabalhadora. 

Para compreender a classe trabalhadora no Brasil, é imprescindível resgatar 

a formação social brasileira e suas particularidades, ou seja, a conformação de uma 

nação com heranças colonialistas, patriarcais e escravocratas; estruturas que 

refletem diretamente sobre a formação da classe trabalhadora no Brasil.  

Desta forma, o interesse pelo tema “Classe Trabalhadora no Brasil” decorre 

da observação, enquanto discente do curso de Serviço Social e a partir da atuação 

em movimento social urbano, de uma lacuna nas formulações teóricas europeias - 

se consideradas isoladamente - para explicar as condições dos trabalhadores e 

trabalhadoras no Brasil, tendo em vista o caráter dependente de nossa economia e 

as particularidades de nossa formação social. Ricardo Antunes (2019) utiliza a 

expressão “nova morfologia do trabalho” para explicar um novo contingente de 

trabalhadores, que vive do trabalho, mas que não equivale ao conceito de 

operariado europeu tradicional. 

O tema em questão é de suma relevância para a formação e para o 

exercício da profissão de assistente social, considerando a relação intrínseca com a 

questão social, objeto do Serviço Social. Conforme expõe Netto (2001, p. 45), “a 

‘questão social’ está elementarmente determinada pelo traço próprio e peculiar da 

relação capital/trabalho – a exploração”. A questão social, embora com novas 

expressões, mantém sua pertinência e atualidade no sentido de apreender a 

realidade e a dinâmica das relações de produção e reprodução da vida a partir da 

relação capital-trabalho, fundante do modo de produção capitalista. “O 

desenvolvimento capitalista produz, compulsoriamente, a “questão social” – 
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diferentes estágios capitalistas produzem diferentes manifestações da “questão 

social” (NETTO, 2001, p. 45). 

Por conseguinte, o tema propõe uma abordagem das manifestações da 

questão social advindas do processo de precarização das relações de trabalho, 

visando identificar aspectos da classe trabalhadora brasileira, a partir da perspectiva 

crítica e do materialismo histórico-dialético. 

O presente trabalho busca responder questões norteadoras, como: Quem é 

a classe trabalhadora no Brasil? Quais categorias são relevantes para compreensão 

desta classe? Como a formação sócio-histórica do Brasil impacta no perfil da classe 

trabalhadora? Como a conjuntura atual incide no perfil da classe trabalhadora? 

Para tanto, possui como objetivo geral: identificar aspectos que conformam a 

classe trabalhadora no Brasil, e que se desdobram nos seguintes objetivos 

específicos: compreender como a tradição marxista aborda a temática da classe 

trabalhadora; apreender o processo de formação sócio-histórico do Brasil; identificar 

aspectos que incidem na construção do perfil da classe trabalhadora brasileira a 

partir da tríade capitalismo-racismo-patriarcado; e identificar elementos da 

conjuntura contemporânea que incidem no perfil da classe trabalhadora no Brasil. 

O trabalho se estrutura em três capítulos, além desta introdução. No 

segundo capítulo, objetivamos compreender a classe trabalhadora a partir da 

tradição marxista, revisando as categorias analíticas de Marx até autores marxistas 

contemporâneos que têm como objeto as relações do trabalho. No terceiro, visamos 

expor aspectos estruturais da formação sócio-histórica do Brasil, com ênfase nas 

implicações para a conformação da classe trabalhadora, principalmente no que 

tange à tríade capitalismo-racismo-patriarcado. Sublinhamos que outros 

determinantes sociais produzem impactos nas relações sociais, econômicas e 

culturais, conformando relações desiguais (geração, território, orientação sexual e 

identidade de gênero, capacitismo, religiosidade, etc.), contudo, para os fins a que 

se propõe este trabalho, teremos como foco o tripé capitalismo-racismo-patriarcado, 

no que se refere à apreensão das questões estruturais de nossa formação social e 

das particularidades da classe trabalhadora brasileira. 

No último capítulo, nos desafiamos a responder à questão norteadora deste 

trabalho: "Quem é a classe trabalhadora no Brasil?”, traçando para tanto paralelos e 

conexões entre as categorias marxistas e os elementos estruturais e estruturantes 
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da formação social do Brasil, a fim de compreender o regime de classes no Brasil, 

das origens a aspectos conjunturais no que se refere ao mundo do trabalho.  
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2  A CLASSE TRABALHADORA A PARTIR DA TRADIÇÃO MARXISTA  

 

 

O presente capítulo tem como objetivo compreender a classe trabalhadora a 

partir da tradição marxista, identificando as categorias que orientam a apreensão das 

nuances da classe trabalhadora, tanto em seus aspectos estruturais, com base no 

modo de produção capitalista, bem como as múltiplas determinações que incidem 

sobre uma categorização da classe trabalhadora. 

Ademais, este capítulo pretende abordar aspectos contemporâneos que 

refletem na identificação do perfil da classe trabalhadora no Brasil, considerando as 

alterações e reestruturações da própria dinâmica do capital e do avanço do 

neoliberalismo, que desencadeiam o que Antunes (2010) define como “nova 

morfologia do trabalho”.  

 

2.1 TRABALHO, PROCESSO DE TRABALHO E TRABALHO NO CAPITALISMO 

 

O trabalho consiste em um processo de que fazem parte o homem e a 

natureza, processo em que o homem movimenta o próprio corpo e, a partir de 

recursos da natureza, produz formas úteis à vida humana. Ou seja, o trabalho 

constitui o homem enquanto ser social, devendo ser inicialmente considerado “o 

processo de trabalho independentemente de qualquer forma social determinada” 

(MARX, 2013, p. 326). 

A fim de compreender o trabalho no capitalismo, devemos pontuar os 

elementos que compõem o processo de trabalho, independentemente do modo de 

produção em que se dá este processo. Nesse sentido, Marx (2013) expõe que o 

trabalho consiste em uma atividade orientada a um fim. O processo de trabalho 

envolve a transformação da natureza pelo homem, através de instrumentos e meios, 

para a produção de um bem socialmente útil. Nas palavras de Marx (2013, p. 327), 

“os momentos simples do processo de trabalho são, em primeiro lugar, a atividade 

orientada a um fim, ou o trabalho propriamente dito; em segundo lugar, seu objeto e, 

em terceiro, seus meios”. 

O trabalho organiza a reprodução da vida, sendo constituinte da essência 

humana no sentido de diferenciar homens e animais, ou seja, o trabalho apresenta o 

componente da finalidade e esta característica da capacidade teleológica dos 
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homens tem a prerrogativa de dar sentido às atividades humanas. O trabalho, a 

princípio, visa produzir bens de uso, consequentemente, bens necessários à 

reprodução da vida. Portanto, enquanto sujeitos históricos, inseridos em 

determinado tempo e espaço, e a partir de condições objetivas, carregamos a 

potencialidade de transformação social, considerando as atividades humanas 

enquanto ideações e ações dirigidas a uma finalidade socialmente útil (finalidade 

humano-genérica).  

Marx (2013, p. 780) observa que “[...] considerado do ponto de vista de uma 

interdependência contínua e do fluxo contínuo de sua renovação, todo processo 

social de produção é simultaneamente processo de reprodução”. O trabalho, 

portanto, configura o motor das relações de produção e reprodução da vida e da 

própria dinâmica societária, assumindo centralidade nas relações sociais. E a forma 

como se produz em determinada sociedade impacta diretamente nas relações 

sociais e nas condições de vida.  

 
O que diferencia as épocas econômicas não é “o que” é produzido, 
mas “como”, “com que meios de trabalho”. Estes não apenas 
fornecem uma medida do grau de desenvolvimento da força de 
trabalho, mas também indicam as condições sociais nas quais se 
trabalha. (MARX, 2013, p. 329-330) 

 

O principal fator que diferencia o trabalho nos marcos do capitalismo 

consiste no fato de o trabalhador estar apartado dos meios de produção, estes 

apropriados pela classe capitalista. Sendo assim, a característica determinante do 

trabalho no capitalismo configura a condição de assalariamento, ou seja, o 

trabalhador vende sua força de trabalho em troca de um salário, sendo este 

dispêndio de energia o trabalho vivo, que empregado sobre um trabalho morto, 

produz bens com valor de uso efetivo. Marx (2013, p. 331) explica, então, que a 

compra da força de trabalho pelo capitalista revela dois fenômenos: “O trabalhador 

labora sob o controle do capitalista, a quem pertence seu trabalho. [...] Em segundo 

lugar, porém, o produto é propriedade do capitalista, não do produtor direto, do 

trabalhador”.  

A sociedade capitalista tem, portanto, como fundamento a relação capital-

trabalho, onde a classe trabalhadora, despossuída dos meios de produção, vende 

sua força de trabalho, empregando sua energia vital na produção de mercadorias. 

Enquanto a classe burguesa (detentora dos meios de produção) compra a força de 
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trabalho e se apropria da riqueza produzida pelo trabalhador, uma vez que a 

mercadoria pertence ao proprietário dos meios de produção e não ao sujeito 

(individual ou coletivo) que a produziu, ou seja, “o trabalhador sai do processo 

sempre como nele entrou: como fonte pessoal de riqueza, porém despojado de 

todos os meios para tornar essa riqueza efetiva para si” (MARX, 2013, p. 786). 

Objetivamos com esta diferenciação pontuar que o trabalho apresenta uma 

dimensão ontológica, estando intrinsecamente relacionado ao ser social e à própria 

dinâmica da vida em sociedade. No entanto, o modo de produção capitalista deturpa 

essa relação visceral do homem com o trabalho, formatando um trabalho alienado. 

Sendo a alienação 

 

No sentido que lhe é dado por Marx, ação pela qual (ou estado no 
qual) um indivíduo, um grupo, uma instituição ou uma sociedade se 
tornam (ou permanecem) alheios, estranhos, enfim, alienados [1] aos 
resultados ou produtos de sua própria atividade (e à atividade ela 
mesma), e/ou [2] à natureza na qual vivem, e/ou [3] a outros seres 
humanos, e – além de, e através de, [1], [2] e [3] – também [4] a si 
mesmos (às suas possibilidades humanas constituídas 
historicamente). (BOTTOMORE, 2001, p. 5) 

 

Esse processo de apartamento dos meios de produção dos trabalhadores 

tem sua gênese na instituição da propriedade privada, conformando os pilares de 

sustentação do capitalismo. Conforme Antunes (2010, p. 10): 

 

[...] se podemos considerar o trabalho como momento fundante da 
sociabilidade humana, como ponto de partida de seu processo de 
humanização, também é verdade que, na sociedade capitalista, o 
trabalho torna-se assalariado, assumindo a forma de trabalho 
alienado, fetichizado e abstrato. 

 

O trabalhador ocupa, no capitalismo, o lugar de mercadoria, dependendo 

para sobreviver tão somente da venda de sua força de trabalho, essa produtora de 

mais-valia. Nas palavras de Marx (2013, p. 352) “[...] o mais-valor resulta apenas de 

um excedente quantitativo de trabalho, da duração prolongada do mesmo processo 

de trabalho [...]”. Portanto, a produção de bens socialmente úteis tem a agregação 

de um valor (valor de uso), dando suporte à sua conversão em valor de troca 

(mercadoria). Mas a classe capitalista não acumula capital apenas a partir da 

circulação de mercadorias, ela depende da exploração do mais-valor, da objetivação 

de trabalho vivo sobre trabalho morto.  
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A transformação original do dinheiro em capital consuma-se, 
portanto, na mais rigorosa harmonia com as leis econômicas da 
produção de mercadorias e com o direito de propriedade delas 
derivado. Mas, apesar disso, ela tem por resultado: 
1) que o produto pertence ao capitalista, e não ao trabalhador; 
2) que o valor desse produto, além do valor do capital adiantado, 
inclui um mais-valor, o qual, embora tenha custado trabalho ao 
trabalhador e nada ao capitalista, torna-se propriedade legítima deste 
último; 
3) que o trabalhador conservou consigo sua força de trabalho e pode 
vendê-la de novo, sempre que encontrar um comprador. (MARX, 
2013, p. 804) 

 

O mais-valor se materializa a partir da venda da força de trabalho, que 

através dos meios de produção e instrumentos, produz mercadorias. Sendo o valor 

da mercadoria determinado pelo tempo de trabalho despendido para sua produção, 

todo o tempo que se estende para além do tempo necessário, tem a finalidade de 

gerar mais-valor. A força de trabalho comprada pelo capitalista não tem como 

objetivo satisfazer a uma necessidade do comprador/empregador, mas tão somente 

valorizar seu capital, ao produzir mercadorias que contêm mais trabalho do que o 

trabalho efetivamente pago. “A produção de mais-valor, ou criação de excedente, é 

a lei absoluta desse modo de produção” (MARX, 2013, p. 841). Isto significa que 

 

[...] o capital tem um único impulso vital, o impulso de se 
autovalorizar, de criar mais-valor, de absorver, com sua parte 
constante, que são os meios de produção, a maior quantidade 
possível de mais-trabalho. O capital é trabalho morto, que, como um 
vampiro, vive apenas da sucção de trabalho vivo, e vive tanto mais 
quanto mais trabalho vivo suga. (MARX, 2013 p. 392) 

 

A partir dessas breves considerações acerca das principais características 

do trabalho no capitalismo com base na teoria marxiana, verificamos a 

essencialidade do trabalho vivo para manutenção do capital, tendo em vista que “a 

condição de existência do capital é o trabalho assalariado” (MARX, 2008, p. 31). 

Nesse sentido, Badaró (2019), citando Ricardo Antunes (1999), aponta para: 

 

[...] uma defesa da centralidade do trabalho, tomada não como 
defesa da permanência do trabalho estranhado numa sociedade para 
além do capital, mas como constatação de que, enquanto prevalecer 
o sociometabolismo do capital - a extração do mais-valor no 
processo de produção capitalista -, a exploração do trabalho, 
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envolvida pelo fetichismo da mercadoria, continuará sendo essencial 
para o sistema. (MATTOS, 2019, 109) 

 

 

2.2 ASPECTOS CONTEMPORÂNEOS QUE INCIDEM SOBRE O MUNDO DO TRABALHO  

 

Para uma compreensão da classe trabalhadora nos dias de hoje e do papel 

do trabalho na sociedade capitalista contemporânea, é imprescindível resgatar os 

processos socioeconômicos e históricos que implicam em alterações nas relações 

de trabalho. A exploração do trabalho vivo é inerente ao capitalismo, conforme 

apontado acima, nesse sentido o capital depende de se reinventar para manter as 

taxas de exploração e, consequentemente, as taxas de produção de mais-valia que 

geram acumulação de capital. As crises cíclicas ou estruturais do capitalismo 

também são constitutivas do metabolismo deste modo de produção e desencadeiam 

a necessidade de criação de novas formas de exploração para sua manutenção.  

A crise estrutural do capital, com início na década de 1970 (e agudizada em 

2007, como consequência do processo de financeirização do capital)1, impôs ao 

mundo do trabalho mudanças expressivas que se revelam, na prática, enquanto 

estratégias de intensificação da exploração do trabalho. Ou seja, “assistimos à 

expansão significativa do processo de precarização estrutural do trabalho” 

(ANTUNES, 2018, p. 55-56).  Em um contexto de avanço do neoliberalismo2 (em 

resposta à crise do capital), o desmantelamento dos direitos trabalhistas e da 

proteção social ao trabalhador reforçou e acelerou o processo de precarização das 

relações de trabalho.  

 
 
1 Conforme ALVES (2011, p. 11): “A primeira grande recessão do pós-guerra, em 1973, inaugura o 
período histórico de ‘crise estrutural do sistema do capital’, marcada pela sobreacumulação e intensa 
concorrência internacional”. Complementamos com CHESNAIS (2012, p. 29) que: “A crise começada 
em agosto de 2007 ocorre ao final de uma longa fase (mais de cinquenta anos) de acumulação quase 
ininterrupta [...]. Em 1973-75, o período chamado de ‘Trintas gloriosos’ teve fim com a recessão. [...] 
O capital se viu novamente confrontado a suas contradições internas, sob a forma do que alguns 
chamaram de ‘crise estrutural do capitalismo’”. 
2 Giovanni Alves (2011, p. 31), citando Chesnais, explica que “o atual regime institucional 
internacional de dominação do capital resulta do jogo combinado de dois processos que se reforçam 
mutuamente [...]”, quais sejam, o processo de financeirização da economia capitalista e as políticas 
neoliberais, sendo que as últimas, “a partir de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan, pelos Estados 
do G-7, contribuíram para a elaboração e execução de políticas de liberalização, de 
desregulamentação e de privatização”. O neoliberalismo se expande mundialmente nos anos 1990, 
após o desmoronamento da União Soviética. 
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Importa destacar que o trabalho precário não configura uma novidade no 

capitalismo, uma vez que “a precariedade é parte constitutiva da relação salarial” 

(BRAGA, 2014, p. 39). Porém, devemos considerar que o neoliberalismo, associado 

à globalização do capital, acentuou a precariedade, gerando novas formas de 

exploração da classe trabalhadora, desta feita destituída de direitos trabalhistas e 

condições de trabalho básicas.  

 

O aumento da exploração do trabalho, que passou cada vez mais a 
se configurar de fato como superexploração da força de trabalho, 
além de aumentar o desemprego, ampliou enormemente a 
informalidade, a terceirização e a flexibilização da força de trabalho, 
processo esse que atinge não só os países do Sul, as periferias do 
sistema, mas também os países centrais. (ANTUNES, 2018, p. 56) 

 

Essa tendência de intensa precarização das relações de trabalho apresenta 

sinais desde alguns processos capitalistas como a reestruturação produtiva iniciada 

na década de 1970, a globalização/mundialização do capital e as políticas 

neoliberais. Por conseguinte, 

 
[...] as saídas buscadas pelo capital levaram a mudanças 
significativas na distribuição dos investimentos capitalistas e da força 
de trabalho pelo mundo, bem como na composição orgânica do 
capital e na forma de organização e gerenciamento das relações de 
trabalho nas empresas, acompanhadas de uma ação política 
internacionalmente concertada de retirada de direitos trabalhistas e 
sociais [...]. (MATTOS, 2019, p. 95)  

 

A reestruturação produtiva reorganizou os processos de trabalho e os 

métodos de produção a fim de viabilizar a implementação do neoliberalismo, 

enquanto estratégia de enfrentamento à crise de 1970, conformando um conjunto de 

medidas relativas ao processo produtivo com vistas a criar as bases e fortalecer o 

neoliberalismo em seus aspectos políticos, econômicos e ideológicos. 

Vale mencionar que alguns elementos que compõem a reestruturação 

produtiva contribuíram ainda para uma desarticulação da classe trabalhadora, como 

a terceirização de setores da produção, a determinação de metas individuais com 

remuneração variável e a desclassificação das categorias profissionais 

(características gerais do taylorismo). Estes elementos propiciam uma captura da 

subjetividade do trabalhador, favorecendo a implementação de medidas neoliberais, 

como a retirada de direitos.   
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Além dos elementos citados, o avanço tecnológico e a constituição de 

formas de acumulação flexível acentuaram as transformações no processo 

produtivo. Temos em curso uma nova configuração das relações de trabalho, 

advindas do processo de reestruturação produtiva, da indústria 4.0 ou Quarta Idade 

da Máquina3 (desdobramento da Terceira Revolução Industrial) e do 

aprofundamento do neoliberalismo. 

 

As novas tecnologias de informação e comunicação adotadas pelas 
empresas de capital concentrado contribuíram, no contexto histórico 
da hegemonia neoliberal, para a implementação de novas estratégias 
empresariais de internacionalização da produção, impulsionando a 
mundialização do capital e contribuindo para o desenvolvimento do 
capitalismo flexível. (ALVES, 2011, p. 69) 

 

A categoria analítica capitalismo flexível ou acumulação flexível4, utilizada 

pelo teórico David Harvey, expressa a inauguração de “um novo padrão de 

acumulação capitalista em escala planetária”, decorrente “da necessidade de o 

capital reconstituir sua base de produção, exploração da força de trabalho e 

acumulação de valor nas condições de uma crise crônica de sobreacumulação” 

(ALVES, 2011, p. 12). Importa ressaltar que a flexibilidade configura uma 

característica ontológica da produção capitalista, porém, embora a acumulação 

flexível não rompa com a lógica capitalista, ela constitui uma “nova materialidade do 

capital na produção, um novo espaço-tempo para a exploração da força de trabalho 

adequado à nova fase do capitalismo global sob o regime de acumulação 

financeirizado” (ALVES, 2011, p. 16). 

Ao tratar da “automação flexível”, decorrente da introdução e aplicação da 

base microeletrônica (Terceira Revolução Industrial), MARQUES et. al. (2021, p. 

116) explicam que “a adoção dessa nova tecnologia, em um quadro de não 

resolução da crise [...] foi fator importante na manutenção do desemprego em nível 

 
 
3 Conforme Alves (2011, p. 69): “O sistema mundial do capital em sua etapa mais desenvolvida 
possui, como pressuposto material, uma base técnica complexa de matriz informacional, 
caracterizada por redes informáticas e telemáticas de comunicação. As TICs (Tecnologias de 
Informação e Comunicação) aplicadas à produção industrial e às atividades de gestão, finanças e 
serviços são capazes de integrar hoje, locis globais de produção e reprodução da sociedade de 
mercadorias”. 
4 “O conceito de acumulação flexível, de acordo com David Harvey, caracteriza o amplo movimento 

de transformações ocorridas na economia política e cultural do capitalismo mundial que surge a partir 
da grande crise de meados da década de 1970” (ALVES, 2011, p. 14). 



17 

 

 
 

elevado e da ociosidade com que passaram a trabalhar as grandes empresas". No 

que tange ao mundo do trabalho, os autores notam que: 

 

É fora de dúvida que a automação flexível permite se produzir em 
muito menor tempo do que antes e que os avanços em comunicação 
e informação foram fantásticos. Ocorre que tudo isso é sentido e 
vivido como aumento da carga de trabalho para aquele relativamente 
pequeno grupo que manteve seus empregos, e como exclusão por 
aqueles que foram demitidos ou jogados para engrossar as fileiras 
dos precarizados. Assim, a produtividade potencial dessa tecnologia 
[...] que poderia estar a serviço da libertação do homem com relação 
ao trabalho, torna-o ainda mais seu prisioneiro, dado que sem 
trabalho não há renda e, portanto, não há como viver. (MARQUES et. 
al., 2021, p. 117) 

 

Conforme já apontado, a nova fase do capitalismo flexível não prescinde do 

trabalho vivo, pelo contrário, na sociedade de classes a exploração do trabalho 

configura o motor da acumulação capitalista, associada, na contemporaneidade, à 

financeirização do capital. Esses novos processos, porém, evidenciam a 

“contradição entre as forças produtivas (crescentemente socializadas) e as relações 

de produção (que garantem a apropriação privada do excedente e a decisão privada 

da sua destinação)” (NETTO, 2001, p. 46). Ou seja, “o avanço do conhecimento 

humano, que se consubstancia em parte em ganhos de produtividade, não pertence 

aos homens e mulheres em geral e sim aos detentores do capital” (MARQUES et. 

al., 2021, p. 117). Ainda nesse sentido, Alves (2011, p. 24-25, grifo nosso) observa 

que: 

 

O crescimento da produtividade do trabalho nas últimas décadas, por 
conta das inovações tecnológico-organizacionais do capital, 
significou uma tendência à diminuição relativa do trabalho vivo na 
produção social, no interior de uma ordem mercantil sob 
predomínio da acumulação financeirizada que preserva a 
obrigação de trabalhar.  

 

Antunes (2010) destaca duas tendências no mundo do trabalho no contexto 

de crise estrutural do capital: a alteração no padrão produtivo (flexibilização e 

desregulamentação) e a (des)regulação neoliberal. E acrescenta que, após os anos 

1970, alguns fatores impactaram o movimento operário e sindical, gerando uma 

“situação fortemente crítica, talvez a maior desde o nascimento da classe 

trabalhadora e do próprio movimento operário inglês” (ANTUNES, 2010, p. 192).  
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Os fatores mencionados por Antunes são a crise estrutural do capital que 

impulsionou a reestruturação do capital com vistas à recuperação do seu ciclo de 

reprodução (processo referido acima), o desmoronamento do Leste Europeu que 

disseminou a ideia de fim do socialismo, a social-democratização da esquerda 

(captura ideológica) e a expansão do neoliberalismo. Os processos socioeconômicos 

ora abordados desencadearam consequências constatáveis hoje no mundo do 

trabalho, conforme aponta Antunes (2010, p. 197-198): 

 

1) Redução do proletariado fabril; 

2) Incremento do novo proletariado (precarizados); 

3) Aumento do trabalho feminino; 

4) Aumento do setor de serviços; 

5) Exclusão de jovens e idosos; 

6) Inclusão precoce de crianças no mercado de trabalho (aumento do 

trabalho infantil); e 

7) Expansão do trabalho social combinado, categoria de Marx que traduz 

a participação de trabalhadores a nível mundial no processo de 

produção e de serviços.  

 

Com relação a este último ponto, Marx (2013, p. 853-854) explica que a 

“transformação progressiva de processos de produção isolados e fixados pelo 

costume em processos de produção socialmente combinados e cientificamente 

ordenados”, afeta diretamente a composição técnica do capital, reduzindo o capital 

variável (força viva de trabalho) e incrementando o capital constante (meios de 

produção). Essa dinâmica tem como consequência a diminuição da demanda 

relativa de trabalho, aumentando os níveis de exploração. A sofisticação e 

ampliação das forças produtivas e as alterações no processo de produção conferem 

ao mundo do trabalho uma perspectiva relevante nos dias atuais, a partir da 

mundialização do capital ou globalização, considerando que: 

 

Tem-se [...] cada vez mais uma crescente capacidade de trabalho 
socialmente combinada, que se converte no agente real do processo 
de trabalho total, o que torna, segundo Marx, absolutamente 
indiferente o fato de que a função de um ou outro trabalhador seja 
mais próxima ou mais distante do trabalho manual direto (Marx, 
1978). E, em vez do fim do valor-trabalho, pode-se constatar uma 
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inter-relação acentuada das formas de extração de mais valia relativa 
e absoluta, que se realiza em escala ampliada e mundializada. 
(ANTUNES, 2010, p. 199) 

 

Os processos sócio-históricos acima mencionados confirmam as teorias que 

defendem a centralidade do trabalho ainda hoje, revelando que o trabalho cumpre 

uma função essencial para a reprodução e acumulação de capital. Portanto, “o 

capitalismo global pode ser mais ‘financeirizado’, embora não possa prescindir da 

extração de mais-valor em quantidades crescentes no processo de produção” 

(MATTOS, 2019, p. 90).  

 

2.3 A CLASSE TRABALHADORA  

 

Feitas as considerações acerca do modo de produção capitalista, da relação 

capital-trabalho a partir de Marx e dos aspectos contemporâneos que incidem sobre 

as condições de trabalho, apresentaremos, nesta seção, aproximações teóricas da 

realidade com fins de sintetizar uma definição de classe trabalhadora. 

 

O conceito de classe tem uma importância capital na teoria marxista, 
conquanto nem Marx nem Engels jamais o tenham formulado de 
maneira sistemática. Num certo sentido, ele foi o ponto de partida de 
toda a teoria de Marx, pois foi a descoberta do PROLETARIADO 
como “a ideia no próprio real” – uma nova força política engajada em 
uma luta pela emancipação – que fez Marx voltar-se diretamente 
para a análise da estrutura econômica das sociedades modernas e 
de seu processo de desenvolvimento. (BOTTOMORE, 2001, p. 61) 

 

Por conseguinte, Marx e Engels não formularam, expressamente, uma 

definição de classe trabalhadora - em que pese a categoria classe perpassar toda a 

obra dos autores -, explicaram de forma profunda o modo de produção capitalista e, 

consequentemente, a luta de classes a ele inerente. 

 

A moderna sociedade burguesa, que surgiu do declínio da sociedade 
feudal, não aboliu as contradições de classe. Ela apenas colocou 
novas classes, novas condições de opressão e novas formas de luta 
no lugar das antigas. Nossa época – a época da burguesia – 
caracteriza-se, contudo, por ter simplificado os antagonismos de 
classe. Toda a sociedade se divide, cada vez mais, em dois grandes 
campos inimigos, em duas grandes classes diretamente opostas: a 
burguesia e o proletariado. (MARX; ENGELS, 2008, p. 11) 
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Relevante pontuar que na edição inglesa de 1888 do Manifesto do Partido 

Comunista foi incluída a seguinte observação de Engels, com uma breve definição 

sobre as classes sociais no capitalismo: 

 

Por burgueses entende-se a classe dos capitalistas modernos que 
são proprietários dos meios sociais de produção e utilizam o trabalho 
assalariado. Por proletários, a classe dos modernos trabalhadores 
assalariados que, não possuindo meios próprios de produção, 
dependem da venda de sua força de trabalho para sobreviver. 
(MARX; ENGELS apud ANTUNES, 2013, p. 217)  

 

Podemos inferir, a partir da tradição marxista, que o traço constituinte da 

classe do proletariado é sua condição de despossuidora dos meios essenciais à 

produção de bens, de forma a tornar necessária a venda de sua força de trabalho 

para garantia de subsistência. Nesse sentido, Antunes (2018, p. 88) afirma que a 

classe trabalhadora “compreende a totalidade dos assalariados, homens e mulheres 

que vivem da venda da sua força de trabalho”. 

Para além da determinação de propriedade (dos meios de produção) que 

carrega o conceito de classes acima, Mauro Iasi (2011, p. 106) explica, em primeiro 

lugar, que “a dialética de Marx não se reduz ao movimento que quer captar no 

fenômeno, mas que tal dialética se expressa no movimento próprio dos conceitos”, o 

que significa que, conforme o materialismo histórico-dialético, e as sucessivas 

aproximações de dada realidade implicam na impossibilidade de uma conceituação 

estática e perene. Em segundo lugar e, considerando essa ressalva, o autor aponta 

caminhos para uma “definição” de classe: 

 

Podemos encontrar no conjunto da obra [de Marx] vários momentos 
que indicam as diferentes determinações particulares que constituem 
a definição do fenômeno de classe. Podemos, nos limites desse 
presente esforço, dizer que essas determinações podem ser, em 
uma primeira aproximação, resumidas nos seguintes momentos: 
1. classe seria definida, num determinado sentido, pela posição 
diante da propriedade, ou não propriedade, dos meios de produção; 
2. pela posição no interior de certas relações sociais de produção 
(conceito que foi quase que generalizado como único); 
3. pela consciência que se associa ou distancia de uma posição de 
classe; 
4. pela ação dessa classe nas lutas concretas no interior de uma 
formação social. (IASI, 2011, p. 107) 
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Iasi (2011, p. 108) complementa que o conceito de classe se revela na 

relação com outras classes e não pela “análise abstraída de um grupo social”, 

portanto, “o conceito de classes é relacional”. Contudo, “não podemos nos limitar a 

tais determinações. Assim como o concreto, as classes são síntese de múltiplas 

particularidades”. 

Desta forma, compreendendo as múltiplas determinações das classes e, 

consequentemente, de seu conceito; considerando, no atual contexto sócio-histórico, 

o avanço do capitalismo e das forças produtivas; e, ainda, a sofisticação e 

diversificação das formas de exploração do trabalho, “a classe trabalhadora hoje é 

mais ampla, heterogênea, complexa e fragmentada do que o proletariado industrial 

do século XIX e do início do século XX” (ANTUNES, 2018, p. 89).  

Ricardo Antunes utiliza a expressão “nova morfologia do trabalho” para 

explicar as transformações do mundo do trabalho que conformam esse novo 

contingente de trabalhadores. Ou seja, a expressão classe-que-vive-do-trabalho 

objetiva destacar as mutações do mundo do trabalho pós-1970, mas se coloca como 

sinônimo de classe trabalhadora, compreendendo os processos sócio-históricos, 

ideo-culturais e econômicos que intensificaram a exploração do trabalho e o trabalho 

alienado.  

Algumas características como o crescimento expressivo do setor de 

serviços, a feminização do trabalho, a mundialização do capital e a precarização das 

relações trabalhistas desencadearam a necessidade de ampliação de uma noção de 

classe trabalhadora, a fim de incorporar o “proletariado precarizado, fabril e de 

serviços, part time, que se caracteriza pelo vínculo de trabalho temporário” e ainda, 

de forma a incluir os “subempregados, na informalidade e desempregados” 

(ANTUNES, 2018, p. 91). A partir das profundas transformações no mundo do 

trabalho, Antunes (2018) propõe a expressão “classe-que-vive-do-trabalho”, visando 

atribuir um significado ampliado à classe do proletariado teorizada por Marx.  

Considerando o predomínio do trabalho no setor de serviços na atualidade, 

trabalho este classificado como trabalho improdutivo, algumas linhas teóricas 

propugnam o fim da centralidade do trabalho (críticos da sociedade do trabalho). 

Entretanto, Antunes (2010) e outros teóricos marxistas apontam que a moderna 

classe trabalhadora inclui os trabalhadores improdutivos, “aqueles cujas formas de 

trabalho são utilizadas como serviço, tanto para uso público como para o capitalista, 
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e que não se constituem como elementos diretamente produtivos no processo de 

valorização do capital” (ANTUNES, 2010, p. 118).  

Essa noção ampliada de classe trabalhadora denota que com a 

reestruturação produtiva, os incrementos tecnológicos e o trabalho social combinado 

cada vez mais complexificado, verificamos uma imbricação entre trabalho produtivo 

e improdutivo no capitalismo contemporâneo, “e como a classe trabalhadora 

incorpora essas duas dimensões básicas do trabalho sob o capitalismo, essa noção 

ampliada parece-nos fundamental para a compreensão do que é a classe 

trabalhadora hoje” (ANTUNES, 2010, p. 118). Com relação ao crescimento do setor 

de serviços e contestando as linhas teóricas que afirmam a redução do proletariado 

a partir do trabalho improdutivo, Mauro Iasi (2011, p. 116-117, grifo nosso) explica 

que: 

 

[...] o setor produtivo não pode se restringir aos "operários industriais" 
(como, aliás, equivoca-se Gorender) uma vez que, para Marx, fica 
evidente que o caráter produtivo de um trabalho ou serviço não 
se define por sua natureza, mas pela relação que estabelece 
com o capital, ou seja, produzindo ou não mais-valia. Assim, o 
mesmo trabalho ou serviço pode ou não ser produtivo. A mesma 
ação, uma aula, por exemplo, pode ser improdutiva pela manhã, 
quando o professor dá aulas numa escola pública, e produtiva à 
noite, quando o mesmo professor dá aulas para uma empresa de 
ensino. Dessa forma, se o proletariado é composto por aqueles que 
produzem mais-valia, teríamos que incluir aí uma enormidade de 
setores, inclusive de serviços, que vendem produtivamente sua força 
de trabalho. Poderíamos, de forma mais precisa, dizer que o 
proletariado é o núcleo produtivo da classe trabalhadora. Esta 
última seria caracterizada pelo conjunto daqueles que vendem 
sua força de trabalho produtiva ou improdutivamente.  
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3 A FORMAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA E A CLASSE TRABALHADORA NO 

BRASIL 

 

 

Este capítulo tem como objetivo abordar, brevemente, aspectos estruturais 

da formação sócio-histórica do Brasil, com ênfase nas interfaces e efeitos à 

conformação da classe trabalhadora. Para tanto, pretendemos desenvolver aspectos 

históricos, sociais e econômicos da sociedade brasileira, principalmente nos 

períodos do colonialismo e escravismo e de transição ao modo de produção 

capitalista.   

Para dar início à compreensão do processo sócio-histórico de formação da 

sociedade brasileira, fundamental apontar que o território brasileiro, até meados de 

1500, se encontrava ocupado e formado por povos indígenas, com culturas e formas 

de organização social complexas e diversas. Conforme os objetivos deste trabalho, 

não aprofundaremos acerca deste período histórico, porém afirmamos a 

necessidade de mencionar essa formação social complexa anterior a 1500, para fins 

de não incorrermos em uma perspectiva eurocêntrica, que pauta o estudo da história 

do Brasil tão somente a partir da colonização.  

Devemos partir, portanto, da Acumulação primitiva do capital, com a 

consequente fundação do Brasil moderno sob o peso da colonização burguesa, e 

que produziu um genocídio dos povos originários. Dito isso, o processo de 

colonização do Brasil decorre do novo caráter do capital a nível mundial, a partir da 

expansão capitalista, “que abandona a mera esfera da circulação, entrando na 

produção de mercadorias, que, em essência, explica o surgimento do ‘sistema 

colonial’” (MAZZEO, 1997, p. 59), em um movimento de auto-reposição do capital.  

Esse processo situa a formação social colonial como particularidade 

histórica, em que “o sistema colonial, [...], expressa o papel das colônias na 

produção mundial, isto é, na divisão internacional do trabalho, que efetivamente se 

estrutura” (MAZZEO, 1997, p. 61). Florestan Fernandes (2004, p. 372-374) destaca 

a necessidade de precisar a categoria apropriação no contexto histórico do sistema 

colonial, apontando para dois tipos de relação coexistentes e superpostas. De um 

lado, “a apropriação realizada pelo senhor no nível da produção escravista e da 

exploração do trabalho escravo” e, de outro lado, “um circuito de apropriação, em 

parte legal, político e fiscal e, em parte, econômico que constituía a essência da 
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apropriação colonial. O excedente econômico não era produzido para o desfrute 

exclusivo do senhor, mas para entrar nesse circuito”.  

Pretendemos pontuar, a partir das análises acima, o debate da 

universalização do modo de produção capitalista e de como ele se concretiza em 

formações econômico-sociais particulares. Sendo ainda esta relação de totalidade-

particularidade perpassada pela categoria Dependência e suas determinações 

internas e externas. Nesse viés, Saffioti (2013), ao abordar aspectos da formação da 

economia brasileira, enfatiza que os modos de produção pré-capitalistas não 

percorrem necessariamente cada uma e todas as etapas de constituição do modo de 

produção capitalista e, por conseguinte:  

 

[...] o processo da colonização brasileira constitui não uma tentativa 
de implantação de um sistema econômico feudal, mas o 
estabelecimento de uma economia colonial dependente, servindo 
aos interesses do florescente capitalismo mercantil europeu 
(SAFFIOTI, 2013, p. 203).  

 

 A formação social do Brasil, pautada no colonialismo e no escravismo 

moderno, conformou um modo particular de reprodução do capitalismo, 

considerando que o capital “se desintegra, reintegra ou cria novas realidades 

(particularidades) para se auto-repor”. Com isso, ressaltamos a necessidade de 

diferenciar modo de produção e formação social, evitando, assim, análises 

recortadas e/ou distorcidas da realidade. Ou seja, apreender essa relação dialética 

entre “universalidade - a produção em geral - e o modo de produção e 

particularidade - a materialização do universal-abstrato (a formação social) que nos 

possibilita captar a totalidade em sua dimensão mais ampliada” (MAZZEO, 1997, p. 

76). 

 

3.1 O COLONIALISMO E O ESCRAVISMO MODERNO  

 

O período histórico brasileiro marcado pela exploração, opressão e violência 

perpetradas contra os povos africanos escravizados teve duração de 

aproximadamente 400 anos, alastrada por todo o território nacional. Nesse sentido, 

Clóvis Moura pontua que o escravismo no Brasil apresenta particularidades em 

relação aos demais países ou regiões da América, uma vez que “[...] aqui fincou pé a 

escravidão em toda a extensão territorial do que hoje constitui a nação brasileira, 
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marcando a existência de um modo de produção específico, no caso 

particular, o escravismo moderno” (MOURA, 2020, p. 14, grifo nosso).  

O mesmo autor, ao expor as contradições fundamentais do escravismo, 

destaca que esta formação social se estrutura a partir da estratificação, composta 

por duas classes fundamentais - senhores e escravos - em conflito. Essa sociedade 

estratificada desencadeou formas de resistência dos escravizados contra os 

senhores, configurando:  

 

[...] uma manifestação de luta de classes, para usarmos a expressão 
já universalmente reconhecida.Em cima dessa contradição, os 
senhores criaram uma estratégia de dominação, que se cristalizou no 
racismo, ao afirmarem que os escravos, por serem negros, eram 
inferiores, e, por serem inferiores, eram passíveis de serem 
escravizados (MOURA, 2020, p. 19-20). 

 

Apontaremos, então, o caráter desta formação social particular e suas 

implicações para a conformação da classe trabalhadora no Brasil, que tem suas 

bases no conflito entre essas duas classes e na exploração do trabalho escravo, que 

- ainda que não explícita e diretamente - gerava mais-valia.  

O Brasil desempenhava (e ainda desempenha), no sistema capitalista e na 

divisão internacional do trabalho, o papel de economia exportadora de matérias-

primas e de economia dependente. Nessa linha, Saffioti salienta a “natureza 

altamente racional do emprego da força de trabalho do escravo negro para a 

consecução do objetivo de acumular capital”, o que significa que: 

 

Na conjuntura do capitalismo comercial moderno, [...], o escravo não 
apenas se constituía numa mercadoria capaz de mobilizar grandes 
capitais comerciais como também se transformava num capital fixo, 
portanto, em meio de produção para as grandes explorações 
agrícolas empenhadas na acumulação de capital (SAFFIOTI, 2013, 
p. 206). 

 

Em um território de dimensões subcontinentais, com disponibilidade de 

terras para a subsistência e para o trabalho, a produção baseada no trabalho 

assalariado constituía um possível obstáculo para a acumulação primitiva de capital, 

desta forma, o escravismo moderno se apresentou como uma escolha racional para 

os fins a que o capitalismo mercantil europeu almejava. Tanto que, em 1850, às 

vésperas da abolição da escravidão, foi instituída a Lei de Terras, que negava aos 
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trabalhadores o direito à posse e propriedade das terras, ao mesmo tempo em que 

excluía negros e negras (futuros libertos), privilegiando grandes latifundiários. 

Conforme Saffioti (2013, p. 211), é imprescindível considerar o sobretrabalho 

existente na produção escravista, que constitui a fonte da mais-valia, sendo, 

portanto, possível o desenvolvimento de uma economia “parcialmente capitalista”, a 

partir da mão-de-obra escravizada.  

 

Embora o capitalista desembolse, de uma só vez, no ato da compra 
do escravo, o valor correspondente ao preço deste, necessita, se de 
fato pretende utilizar a força de trabalho adquirida para sempre, 
produzi-la diariamente e oferecer o mínimo de condições para a sua 
reprodução. Na verdade, pois, o pagamento de mão de obra escrava 
se faz também através de capital variável, capital esse que se troca 
por força criadora de valor. Qualquer que seja a forma assumida por 
esse capital, [...], nele reside a explicação da acumulação capitalista 
(SAFFIOTI, 2013, p. 210).  

 

Portanto, para caracterizar e apreender as origens da classe trabalhadora no 

Brasil, fundamental remontar ao colonialismo e ao escravismo, enquanto sistema de 

produção que sedimentou a expansão do capitalismo, o que significa que “foi o 

africano escravizado que construiu as fundações da nova sociedade, pois o seu 

trabalho expropriado integralmente pelo colonialismo branco significava a própria 

espinha dorsal da economia colonial” (ALBUQUERQUE; CARVALHO, 2019, p. 85).  

O “escravo, negro ou mulato, índio ou mestiço, esteve na origem do 

operário” (IANNI apud ALBUQUERQUE; CARVALHO, 2019, p. 85). O escravismo e 

o capitalismo determinaram as relações sociais constituídas no Brasil, e refletem até 

hoje no perfil da classe trabalhadora brasileira.Para o momento, cabe evidenciar que 

a abolição da escravidão, não acompanhada de reparação histórica ou de garantias, 

direitos e proteção social, na transição ao trabalho livre, resultou na conformação 

(ainda atual) dos trabalhadores não inseridos nas relações formais de trabalho. Isto 

é, “o ex-escravo se tornou um desempregado, lumpenizou-se na competição com os 

brancos e imigrantes”, ocupando “lugar principal no exército de reserva de 

trabalhadores não incluídos na emergente sociedade de livre mercado” 

(ALBUQUERQUE; CARVALHO, 2019, p. 88). 

Importa destacar, porém, que a abolição não resultou de um movimento 

formal das classes dominantes para libertar os escravizados e instaurar o trabalho 

livre, sendo também decorrente de lutas e resistências dos escravizados, conforme 
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Clóvis Moura expõe em sua obra Quilombos: resistência ao escravismo, e outras: 

“os escravos negros, para resistirem à situação de oprimidos em que se 

encontravam, criaram várias formas de resistência, a fim de se salvaguardarem 

social e mesmo biologicamente, do regime que os oprimia”. Recorreram, para tanto, 

a “guerrilhas, insurreições urbanas e quilombos” (MOURA, 2020, p. 19). 

Ao abordarmos a questão social, objeto do Serviço Social, no contexto 

social, econômico e histórico brasileiro, impossível desconsiderar a questão racial, 

constitutiva das relações sociais aqui estabelecidas. A utilização da força de trabalho 

escravizada determinava a exploração altamente lucrativa da economia agrícola no 

Brasil, perdurando por cerca de quatro séculos, mas que se converteu em um 

inconveniente ao desenvolvimento das forças produtivas nacionais, à medida da 

expansão do novo setor do comércio-indústria (com determinações internas e 

externas).  

 

Portanto, compreendendo que questão social significa as expressões 
políticas das desigualdades sociais produzidas no capitalismo (Mota, 
2010), representadas pelo antagonismo entre a exploração do 
trabalho e, ao mesmo tempo, as lutas e resistências dos explorados 
e oprimidos; e, ainda, que a formação social escravista brasileira se 
insere na totalidade das relações sociais capitalistas em franca 
ascensão no mundo, naquele período, pode-se afirmar que no 
Brasil colônia já havia uma questão social. (ALBUQUERQUE; 
CARVALHO, 2019, p. 86-87, grifo nosso)  

 

Na mesma perspectiva, Rodrigo Castelo (2021), ao tratar do tema 

Capitalismo dependente e questão social no Brasil5, afirmou que: 

A relação capital-trabalho não é um modelo eurocêntrico do trabalho 
livre do capital industrial. [No Brasil] é do capital agrário exportador 
com relações sociais de produção escravistas modernas inseridas 
nos circuitos de acumulação primitiva do capital, dado a divisão 
internacional do trabalho entre países centrais e países periféricos ou 
entre países dominantes e países dependentes. Com isso, temos as 
origens da questão social no Brasil. Podemos perceber aí que o 
racismo é um elemento estrutural das relações da luta de classes e 
da superexploração da força de trabalho no Brasil. Isto é constitutivo 
da questão social no Brasil, não é um mero apêndice, não é uma 
expressão da questão social. 

 
 
5 Capitalismo dependente e “questão social” no Brasil: das origens à contemporaneidade. LECAD – 
Laboratório de Estudos Capitalismo Dependente e Questão social no Brasil, 5 ago. 2021. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=Qy1Jm7W4uHQ. Acesso em: 15 fev. 2022.  
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Devemos demarcar que o processo de abolição da escravidão no Brasil não 

resultou em alterações substanciais nas relações desiguais entre brancos e negros, 

nem mesmo significou a inserção de negros e negras no mercado de trabalho 

emergente e na categoria de direitos. O status formal de cidadão não se reverteu em 

cidadania de fato, conformando as bases do racismo estrutural em nossa sociedade, 

profundamente desigual no que se refere à questão racial.  

 

3.2 A TRANSIÇÃO PARA O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA  

 

Pontuamos até então que a instituição do Brasil enquanto nação se dá a 

partir da colonização e do escravismo moderno, e com base no genocídio dos povos 

originários. A isto se soma sua inserção ao mercado mundial, inicialmente na 

condição de colônia e, posteriormente, enquanto país de economia dependente, a 

partir da divisão internacional do trabalho no emergente capitalismo mercantil 

europeu.  

Florestan Fernandes (2004, p. 364-365) organiza a evolução do sistema de 

produção e dominação econômica no Brasil em três períodos: 1) era colonial, com o 

controle direto da Coroa; 2) era de transição neocolonial, que se estende do início do 

século XIX - com a chegada da família real ao Brasil e a Independência - até 

meados de 1860, com a modernização capitalista e o crescimento de um “novo setor 

da economia”; e 3) era de emergência e expansão de um capitalismo dependente, 

com o desenvolvimento da economia urbano-comercial, seguida da economia 

urbano-industrial.  

Este percurso sinaliza que a escravidão mercantil gera o excedente 

econômico capaz de erigir as novas bases econômicas, ou seja, “sob um capitalismo 

[...] quase maduro, não se tratava mais de provocar certos deslanches, mas sim de 

pôr a acumulação de capital mercantil gerada pela escravidão a serviço da revolução 

burguesa” (FERNANDES, 2004, p. 387). 

No que se refere à transição brasileira ao capitalismo, podemos afirmar que 

ela ocorre sem alterações profundas na estrutura social, ou pela “via não clássica”. 

Partindo da incompatibilidade do modo de produção capitalista com a formação 

social escravista, sendo, para tanto, requisitado o trabalho livre - que propicia a 

exploração da força de trabalho para geração de mais-valia -, a transição para o 
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novo modo de produção se deu sem a consecução de tarefas nacionais e 

democráticas, como as reformas agrária, urbana e industrial. Pelo contrário: 

 

[...] mesmo diante de todas as desconformidades, o “agente 
organizador” da acumulação capitalista não deixou de ser a 
burguesia associada ao grande capital (Ianni, 2004) e destituída de 
um projeto político de orientação democrática e de soberania 
nacional, mediante arranjos de cúpula com setores oligárquicos, sem 
por isso realizar uma “revolução democrático-burguesa” ou de 
"libertação nacional” (Iamamoto, 2007, p. 132). (MEDEIROS; 
BEZERRA, 2019, p. 32) 

 

Esse modelo de “revolução pelo alto” ou “de cima para baixo” se coloca 

como condição para compreender a natureza das classes sociais no Brasil e define, 

de forma nevrálgica, as particularidades de nossa formação social e econômica. Isto 

é, “a realidade brasileira é atrelada substancialmente a uma forma particular de 

desenvolvimento desigual e combinado do modo de produção capitalista” 

(MEDEIROS; BEZERRA, 2019, p. 36), ao concatenar as determinações internas e 

externas da dependência econômica com relação aos países imperialistas.  

As principais características de uma revolução pelo alto, elencadas por Mara 

e Pires (2019, p. 47) são “exclusão das massas do processo revolucionário, alianças 

com as elites arcaicas, dependência externa e modernização conservadora”. Ou 

seja, a transição ao capitalismo se dá com a perpetuação de aspectos do passado 

colonial, em uma lógica que articula conservadorismo e modernidade. Estes fatores 

afetam não somente as relações de produção, mas também as de reprodução da 

vida - refletindo na cultura e ideologia dominantes - e vão incidir na conformação da 

institucionalidade e do Estado no Brasil. 

O que se verifica, nesse modelo de transição ao capitalismo, baseado em 

uma revolução burguesa frustrada ou abortada (usando terminologia de Florestan 

Fernandes), é a organização de um Estado que desponta como instrumento da 

burguesia, para garantir os interesses dessa classe, e que se afasta, portanto, dos 

interesses legitimamente nacionais.  

Com relação a este período sócio-histórico, Fernandes (2004, p. 248-249) 

assinala dois movimentos complexos, que vinculavam dinâmicas sociais internas e 

externas de forma sobreposta: o movimento de diferenciação da ordem escravocrata 

e o movimento de difusão de novas técnicas, valores e instituições. Nessa 

sobreposição, os setores dominantes arcaicos, ligados ao escravismo e ao 
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colonialismo, não representaram um obstáculo às transformações em curso, pelo 

contrário, se beneficiaram delas “no nível menos visível da reorganização e 

concentração do poder”.   

 

Os movimentos que promoviam a preservação e o fortalecimento de 
relações, instituições e estruturas coloniais não eram, pura e 
simplesmente, antagônicos à modernização, ao crescimento do 
“setor novo” e à expansão interna do capitalismo comercial. Bem 
analisados, eles constituíam antes uma pré condição para que tudo 
isso fosse possível, dadas as vinculações existentes entre a grande 
lavoura, a continuidade da incorporação direta ao mercado mundial e 
o desenvolvimento capitalista no “setor novo”, urbano-comercial (e, 
mais tarde, urbano-industrial).  

 

Para cumprir os objetivos de compreender o período de transição ao 

capitalismo, há que se abordar, ainda que brevemente, a consolidação desse novo 

setor da economia brasileira de caráter urbano-comercial e, posteriormente, urbano-

industrial. Conforme já apontado, são as bases escravistas que permitem o 

crescimento da indústria e, portanto, o assalariamento do contingente urbano em 

expansão.  

 

Apesar de os governos da Primeira República oscilarem entre as 
lideranças do setor exportador e as do setor industrial, ora 
desvalorizando a moeda nacional, a fim de “socializar as perdas”, ora 
desenvolvendo um política de proteção à indústria, algum êxito foi 
logrado em matéria de industrialização. (SAFFIOTI, 2013, p. 222)  

 

Porém, em se tratando de países de economia dependente, a condição de 

independência e o crescimento das forças produtivas nacionais, a partir do comércio 

e da indústria, se deparam com barreiras impostas “segundo a modalidade de 

divisão internacional do trabalho vigente” (SAFFIOTI, 2013, p. 223). Outro fator a ser 

considerado consiste na disparidade entre os setores urbano e rural no Brasil, em 

que “a intensificação do processo de migração rural-urbana, mormente a partir de 

1930, revela que a industrialização brasileira, embora tivesse promovido uma 

articulação da economia nacional, não chegou a realizar, até hoje, sua integração” 

(SAFFIOTI, 2013, p. 226). 

A regulamentação do trabalho urbano, na década de 1930, que não se 

estendeu aos trabalhadores rurais, somada ao incentivo econômico à 

industrialização, favoreceram o movimento migratório do campo para a cidade. 
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Portanto, os processos de industrialização e de urbanização no Brasil ocorrem 

imbricados, mas cabe observar que: 

 

O processo de urbanização brasileiro deu-se, praticamente, no 
século XX. No entanto, não superou algumas características dos 
períodos colonial e imperial, marcados pela concentração de terra, 
renda e poder, pelo exercício do coronelismo ou política do favor e 
pela aplicação arbitrária da lei. (MARICATO, 2003, p. 151) 
 

Essas características - que coadunam modernização e conservadorismo, 

sob o lema “ordem e progresso'' - vão determinar os processos de construção 

das cidades e de formação da classe trabalhadora brasileira, assentadas em 

desigualdades estruturais, que englobam a inclusão precária, a segregação 

territorial, a informalidade e a ilegalidade.  

 

3.3 A TRÍADE CAPITALISMO-RACISMO-PATRIARCADO NA CONSTITUIÇÃO DA FORMAÇÃO 

SÓCIO-HISTÓRICA BRASILEIRA  

 

Compreendemos que, conforme teorizado por Heleieth Saffioti, o sistema 

capitalista se apropria e se imbrica às estruturas do patriarcado e do racismo, no 

sentido de aprofundar as relações de exploração e de opressão, configurando um nó 

frouxo (metáfora utilizada por Saffioti). Esses sistemas determinantes e estruturantes 

das relações sociais, econômicas e culturais afetam intrinsecamente a formação da 

sociedade brasileira e a classe trabalhadora no Brasil, estando justapostos. 

 

É impossível isolar a responsabilidade de cada um dos sistemas de 
dominação-exploração fundidos no patriarcado-racismo-capitalismo 
pelas discriminações diariamente praticadas contra as mulheres. De 
outra parte, convém notar que a referida simbiose não é harmônica, 
não é pacífica. Ao contrário, trata-se de uma unidade contraditória 
(SAFFIOTI, 1987, p. 62). 

 

 Cabe mencionar que outros determinantes, interseccionados e/ou 

imbricados, impactam nas relações sociais, econômicas e culturais, conformando 

relações desiguais, com base, por exemplo, em questões geracionais (etarismo), 

territoriais, de orientação sexual e identidade de gênero, religiosidade, nacionalidade 

e referentes a pessoas com deficiência (capacitismo). Porém, para os fins a que se 

propõe este trabalho, teremos como foco a tríade capitalismo-racismo-patriarcado, 
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no que se tange à apreensão das questões estruturais de nossa formação social e 

das particularidades da classe trabalhadora brasileira. Conforme reiterado nas 

Diretrizes Curriculares para o Serviço Social, da Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS): 

 

O trabalho é assumido como eixo central do processo de reprodução 
da vida social, sendo tratado como práxis [...]. A configuração da 
sociedade burguesa, nesta perspectiva, é tratada em suas 
especificidades quanto à divisão social do trabalho, à propriedade 
privada, à divisão de classes e do saber, em suas relações de 
exploração e dominação, em suas formas de alienação e resistência. 
Implica em reconhecer as dimensões culturais, ético-políticas e 
ideológicas dos processos sociais, em seu movimento 
contraditório e elementos de superação (Diretrizes Curriculares da 
ABEPSS, 1996, p. 10, grifo nosso). 

 

A categoria trabalho, que no capitalismo adquire a condição de 

assalariamento para fins de geração de mais-valor, apresenta determinações 

importantes quando consideramos as hierarquias sociais e subsistemas abrangidos 

pelo modo de produção capitalista. Nessa relação entre totalidade-particularidade, 

observamos a divisão internacional do trabalho, que se configura no posicionamento 

de países dependentes e países dominantes na organização econômica do capital a 

nível mundial, já apontada no capítulo anterior. Outros fatores também influem na 

divisão do trabalho, como as questões de gênero e de raça/etnia, estas decorrentes 

de uma hierarquização histórica, produzida a partir de estratégias ideológicas e 

culturais de subalternização de um gênero ou de uma raça/etnia.  

 

Mesmo que, aparentemente, determinado contingente populacional 
seja marginalizado das relações de produção em virtude de sua raça 
ou de seu sexo, há que se buscar nas primeiras (relações de 
produção) a explicação da seleção de caracteres raciais e de sexo 
para operarem como marcas sociais que permitem hierarquizar, 
segundo uma escala de valores, os membros de uma sociedade 
historicamente dada (SAFFIOTI, 2013, p. 60). 

 

Ou seja, esses subsistemas de opressão e exploração atendem a demandas 

do sistema produtivo. Conforme enfatizado no capítulo anterior, a questão racial - no 

Brasil - configura uma questão social, visto que arraigada no capitalismo comercial 

em ascensão, a partir da exploração da força de trabalho de africanos escravizados. 



33 

 

 
 

As relações de produção aqui estabelecidas e a acumulação de capital têm como 

base o sistema colonial escravista.  

 

No processo de individualização inaugurado pelo modo de produção 
capitalista, ela [a mulher] contaria com uma desvantagem social de 
dupla dimensão: no nível superestrutural, era tradicional a 
subvalorização das capacidades femininas traduzidas em termos de 
mitos justificadores da supremacia masculina [...]; no plano estrutural, 
à medida que se desenvolviam as forças produtivas, a mulher vinha 
sendo progressivamente marginalizada das funções produtivas, ou 
seja, perifericamente situada no sistema de produção (SAFFIOTI, 
2013, p. 65-66).  

 

A transição para o sistema capitalista, portanto, além de alterar as relações 

de produção, lança mão de tradições para justificar a desvalorização de 

contingentes populacionais (modernização conservadora). Essa “marginalização 

efetiva ou potencial de certos setores da população do sistema produtivo de bens e 

serviços” (SAFFIOTI, 2013, p. 66) tem uma finalidade não somente moralizante ou 

ideocultural, mas principalmente econômica, posto que o sistema capitalista se vale 

das relações culturais para intensificar a exploração do trabalho desses grupos, a 

exemplo da desigualdade de ocupações e de salários entre homens e mulheres e 

entre brancos e negros, até os dias atuais.   

Esta relação perversa se refere à categoria divisão sexual do trabalho, que 

consiste em uma das “formas centrais para a exploração do capital sobre o 

trabalho”, porquanto “segmenta os trabalhos de homens e mulheres e hierarquiza 

tais trabalhos de forma a subalternizar os considerados naturalmente femininos em 

relação aos considerados naturalmente masculinos” (CISNE, 2015, p. 117).  

Trataremos a seguir, de forma breve, das origens desta imbricação entre 

capitalismo, racismo e patriarcado, particularmente no Brasil, considerando os 

objetivos deste trabalho. De acordo com Saffioti (2013, p. 234), “as relações de 

produção prevalecentes na ordem escravocrata-senhorial e as inconsistências 

culturais do sistema de castas apresentavam-se como elementos decisivos dos 

papéis que as mulheres, de uma e de outra casta, desempenhariam na sociedade 

brasileira de então”. As desigualdades de classe, gênero e raça se sobrepõem na 

construção dos papéis sociais, determinando as relações de produção e de 

reprodução da vida.  
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Como às diferenças de posição econômica dos indivíduos 
correspondiam diferenças de posição social, justificada em termos de 
raça e de cor, a condição de escravo significava, para o negro, ser 
instrumento de trabalho sem direitos de nenhuma espécie; ser, 
enfim, socialmente, uma coisa (SAFFIOTI, 2013, p. 234-235). 

 

Saffioti (2013, p. 236) ainda expõe que das inconsistências do sistema de 

castas no Brasil, no período colonial, “a mais séria [...] aparece quando são 

examinados os papéis a cujo desempenho estava sujeita a mulher negra”, que além 

de executar uma função no sistema produtivo, era submetida a um papel sexual e de 

reprodução da vida, tanto no que se refere ao trabalho doméstico e serviços de 

cuidados, como também no sentido da exploração sexual. Cabe enfatizar que as 

tarefas relacionadas à reprodução ocupam um lugar essencial na manutenção do 

ciclo produtivo, sendo consideradas trabalho não remunerado que, portanto, gera 

lucros para o capital6.  

Já o papel social ocupado pelas mulheres brancas se diferenciava a partir da 

classe social. As mulheres brancas das camadas dominantes se ocupavam das 

funções de esposa e mãe, além de tarefas de administração doméstica. Já as 

mulheres brancas de camadas inferiores, “filhas de brancos pobres, sem herança e 

cercadas de preconceitos contra o trabalho, subsistem recorrendo ao comércio do 

próprio corpo” (SAFFIOTI, 2013, p. 243).  

O Brasil se estabelece enquanto nação a partir de uma estrutura social de 

castas (dividida a partir da classificação racial) e uma estrutura patriarcal, que coloca 

mulheres em posição de submissão e enquanto propriedade dos pais e, 

posteriormente, dos maridos. Mas, entendendo a complexidade do nó que se forma 

entre classe-raça-gênero, devemos guardar as proporções com que cada um desses 

sistemas impacta na exploração e opressão sofrida por grupos sociais.  

 

Extirpada a divisão em castas da sociedade brasileira, a 
determinação sexo ganha novo sentido, constituindo-se, na 
sociedade de classes em formação, como o fora a raça na sociedade 
de castas e ainda o é, embora em menor grau, nas sociedades 
competitivas, no disfarce adequado das tensões sociais geradas pela 

 
 
6 Enquanto o trabalho reprodutivo for desvalorizado, enquanto for considerado um assunto privado e 

responsabilidade das mulheres, as mulheres sempre enfrentarão o capital e o Estado com menos 
poder que os homens e em condições de extrema vulnerabilidade social e econômica (FEDERICI 
apud LOUREIRO; LOUREIRO, 2018, p. 4).  
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implantação do sistema capitalista de produção plenamente 
constituído, apesar de não desenvolvido (SAFFIOTI, 2013, p. 253). 

 

O capitalismo, enquanto modo de produção, se imbrica a outras estruturas 

sociais, como o patriarcado, o racismo, o etarismo, o capacitismo, questões 

relacionadas ao território e à orientação sexual e identidade de gênero. Nesse 

sentido, as categorizações sociais se entrelaçam, gerando desigualdades, violências 

e vulnerabilidades que impactam diretamente na vida dos sujeitos e na organização 

da sociedade.  
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4 QUEM É A CLASSE TRABALHADORA NO BRASIL HOJE? 

 

 

Neste último capítulo, temos como objetivo responder à questão norteadora 

deste trabalho: Quem é a classe trabalhadora no Brasil hoje? Para tanto, faremos o 

resgate dos aspectos históricos da formação brasileira, pontuados no capítulo 

anterior, com ênfase nas implicações para o regime de classes no Brasil, articulando 

esses elementos com a conjuntura política brasileira e seus reflexos para as 

relações de trabalho, com vistas a sinalizar as principais características da classe 

trabalhadora contemporânea no Brasil.  

 

4.1 A CONFORMAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA E O REGIME DE CLASSES NO BRASIL 

 

Os elementos sócio-históricos abordados, brevemente, no capítulo anterior 

são fundamentais para a apreensão do regime de classes no Brasil. Fernandes 

(2004, p. 227-228) observa que o estudo do regime de classes nos países 

periféricos do mundo capitalista deve se pautar “sob condições tipicamente 

neocoloniais” ou “sob condições tipicamente de dependência econômica, 

sociocultural e política”. E o sociólogo complementa que a primeira situação sócio-

histórica existiu no Brasil no período de emancipação nacional e emergência interna 

do capitalismo, enquanto a segunda tem ocorrência a partir de meados de 1860.  

 
 
A grande maioria dos países de origem colonial sofreu um 
desenvolvimento capitalista deformado e perverso. Muitos não 
lograram ter um desenvolvimento agrícola entrosado com o 
desenvolvimento urbano interno e poucos conseguiram um 
patamar de desenvolvimento industrial capaz de alimentar a 
formação de um proletariado industrial relativamente denso. 
Como consequência, não conheceram as reformas típicas da 
revolução burguesa, descrita por muitos historiadores como 
revolução agrícola, revolução urbana, revolução industrial, revolução 
nacional e revolução democrática (FERNANDES, 2018, p. 77, grifo 
nosso). 
 

 

Essa afirmação aponta para uma conclusão importante, de que a formação 

sócio-histórica do Brasil produz uma classe trabalhadora que apresenta 
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particularidades se comparada com o operariado tradicional europeu, este nascido 

no bojo do capitalismo industrial. Florestan Fernandes (2014), ao tratar da formação 

sócio-histórica brasileira, analisa as dinâmicas sociais que implicam na conformação 

das classes no Brasil, observando que no primeiro modelo de organização social no 

Brasil (período colonial) ocorreu uma superposição do regime estamental português 

à escravidão de indígenas e negros, onde se estabeleceu uma “raça dominante” e a 

classificação de “raças escravizadas”, em termos de castas.  

Já o segundo modelo (desenvolvimento interno do capitalismo) foi marcado 

pela coexistência do trabalho servil, semilivre e trabalho livre, em uma articulação 

entre modos de produção pré-capitalistas e capitalistas. Ou seja, após a 

universalização do trabalho livre, “tanto os brancos pobres, quanto os 

remanescentes do trabalho escravo, os negros e os mulatos que não lograram 

proletarizar-se ou classificar-se nos estratos sociais médios e altos”, permaneceram 

excluídos dessa nova ordem social “competitiva” inaugurada com o capitalismo 

interno. O que configurou “uma sociedade de classes que só funciona como tal 

para os ‘mais iguais’, ou seja, para as classes altas e médias” (FERNANDES, 

2004, p. 245).  

O papel desempenhado pela burguesia brasileira emergente, em aliança 

com os setores dominantes arcaicos, na transição para o modo de produção 

capitalista, a partir de uma “revolução pelo alto”, tem implicações para a constituição 

do Brasil enquanto “nação independente” e, consequentemente, reflete na 

conformação do Estado brasileiro. Ou seja, “as classes dominantes internas usam o 

Estado como um bastião de autodefesa e de ataque, impondo assim seus privilégios 

de classe como ‘interesse da nação como um todo’, e isso tanto de cima para baixo, 

quanto de fora para dentro” (FERNANDES, 2004, p. 233). 

Essa constatação aponta para duas importantes características do regime 

de classes no Brasil (e em países periféricos, em geral), de acordo com Florestan 

Fernandes: 1) o Estado atende a interesses particularistas, funcionando como um 

agente de repressão e opressão das classes trabalhadoras; e 2) a burguesia aqui 

formada não tem caráter nacional, colocando como seu inimigo principal os setores 

despossuídos.  

 
O passado colonial converte a separação entre “minoria privilegiada'' 
e a “grande massa excluída'' numa realidade pungente [...]. A minoria 
privilegiada encara a si própria e a seus interesses como se a nação 
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real começasse e terminasse nela. Por isso, seus interesses 
particularistas são confundidos com os “interesses da nação” e 
resolvidos desse modo. Enquanto que os interesses da grande 
massa excluída são simplesmente esquecidos, ignorados ou 
subestimados. Os assuntos de mudança social entram, assim, na 
esfera do controle social e da dominação de classe, com uma ótica 
enviesada, que identifica a nação com os “donos do poder” 
(FERNANDES, 2004, 256). 

 

Portanto, mesmo após a abolição da escravidão e consequente adesão ao 

trabalho livre, a cidadania e os direitos dela decorrentes não se estendem à massa 

de trabalhadores (ex-escravizados, principalmente, mas também, brancos pobres). 

Essas observações acerca das bases histórico-sociais sobre as quais se forma e se 

organiza a classe trabalhadora sinalizam para elementos estruturais e estruturantes 

do contorno e das feições da classe trabalhadora no Brasil até os dias de hoje. 

Rodrigo Castelo (2021), tratando do tema Capitalismo dependente e Questão Social 

no Brasil7, ressalta que: 

As lutas e resistências da classe trabalhadora brasileira, em meados 
do século XIX, recuperando a história de trezentos e cinquenta anos 
de lutas e resistências dos povos originários brasileiros e do 
aquilombamento dos povos africanos escravizados que gestam a 
classe trabalhadora no Brasil, a partir das múltiplas formas de 
resistência [...] nos circuitos da acumulação primitiva do capital. 
[Estes povos] não começam a lutar e resistir quando imigrantes 
europeus, numa política racista e higienista do Estado brasileiro 
começa a importar força de trabalho branca, para trabalhar como 
trabalho não livre, como trabalho de colonos e parceiros, na 
plantação de café no oeste paulista. Não caracterizava trabalho livre, 
mas trabalho semi-servil. Da fusão disso tudo, temos a 
emergência da classe trabalhadora no Brasil (grifo nosso). 

 

Ou seja, para fins de compreensão da classe trabalhadora no Brasil nos dias 

atuais, há que se considerar dois processos históricos fundamentais: o escravismo 

moderno e sua transição ao capitalismo, que se deu sem a incorporação dos ex-

escravizados ao mundo do trabalho assalariado; e o processo de assalariamento 

que se originou com a importação de mão de obra imigrante, em uma política 

eugenista de branqueamento da população, mas que se pautou inicialmente no 

trabalho semi-livre ou semi-servil.  

 
 
7 Capitalismo dependente e “questão social” no Brasil: das origens à contemporaneidade. LECAD – 
Laboratório de Estudos Capitalismo Dependente e Questão social no Brasil, 5 ago. 2021. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=Qy1Jm7W4uHQ. Acesso em: 15 fev. 2022. 
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Portanto, negros e negras foram totalmente excluídos do processo de 

proletarização no Brasil, e brancos foram incorporados nesse processo de forma 

precária. Estas são as bases que constituíram a classe trabalhadora no Brasil, ora 

excluindo segmentos populacionais, ora incluindo precariamente, sendo o elemento 

étnico-racial o fator de diferenciação entre exclusão e inclusão precária. Mesmo o 

estatuto salarial, elementar para a transição ao trabalho livre, não foi uma garantia 

dos trabalhadores no Brasil em suas origens. Mattos (2008, p. 16-17), ao tratar da 

formação da classe trabalhadora em seus primeiros momentos, pontua que  

 

[...] numa sociedade como a brasileira, marcada por quase quatro 
séculos de escravidão, não seria possível pensar o surgimento de 
uma classe trabalhadora assalariada sem levar em conta as lutas de 
classes - e os valores e referências - que se desenrolaram entre os 
trabalhadores escravizados e seus senhores. 

 

Mattos (2008, p. 17-18) explica que os trabalhadores escravizados 

ocupavam não apenas os latifúndios monocultores, como também as principais 

cidades do país, “em que os trabalhadores escravizados moviam portos, transportes 

terrestres, comércio urbano e até mesmo as primeiras fábricas”. Portanto, 

trabalhadores escravizados e livres “conviviam lado a lado, nas ruas, moradias e 

locais de trabalho das maiores cidades brasileiras”.  

A classe trabalhadora no Brasil se organizou a partir da fusão desses 

processos históricos particulares, inseridos na totalidade do modo de produção 

capitalista. Nesse sentido, retomar as origens da classe trabalhadora no Brasil 

atravessa necessariamente as lutas travadas pelos escravizados, consolidada na 

primeira grande divisão de classes: senhores e escravos. Assim destaca Mattos 

(2008, p. 27-28, grifo nosso), acerca das formas de luta da classe trabalhadora em 

formação: 

 

Boa parte dos textos, de memórias ou de análises que localizam a 
primeira greve no Brasil citam a dos compositores tipográficos dos 
três jornais diários que circulavam na capital do Império (a Corte), em 
1858, como a pioneira. [...]. Mas, para as maiores cidades brasileiras 
na segunda metade do século 19, e para o Rio de Janeiro em 
particular, [...], deter-se apenas nessa face do trabalho livre para 
pensar o processo de formação da classe pode gerar uma 
grande limitação de análise. Se a greve dos tipógrafos foi ou não a 
primeira greve de trabalhadores livres ou assalariados no Brasil, é 
difícil comprovar. Porém, chama a atenção que alguns dos mesmos 
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memorialistas que a definem como a primeira greve brasileira 
tenham comentado outro episódio, ocorrido no ano anterior. Trata-se 
dos trabalhadores escravizados do estabelecimento da Ponta da 
Areia [...]. 

 

Os trabalhadores da Ponta da Areia (estabelecimento de fundição e 

estaleiro), conforme Mattos (2008, p. 30), eram compostos por operários e 

escravizados. Pretendemos, com isso, apontar, em consonância com o autor, que o 

processo de formação da classe trabalhadora no Brasil tem início durante a vigência 

do escravismo e não somente com a “chegada em massa dos imigrantes europeus 

que - com base em uma generalização do que se viu em São Paulo - são 

identificados muitas vezes como a classe operária no Brasil”. A luta de classes no 

Brasil não se inicia com a imigração de trabalhadores brancos europeus. 

 

4.2 A CLASSE TRABALHADORA NO BRASIL E OS ASPECTOS CONJUNTURAIS QUE IMPACTAM AS 

RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

Considerando, portanto, o caráter dependente da economia brasileira e os 

aspectos particulares de nossa formação sócio-histórica e cultural, observamos que 

a classe trabalhadora no Brasil nasce com determinantes da condição de 

precariedade, não sendo a precarização uma característica nova ou recente. 

Conforme Antunes (2018, p. 61), “nas periferias, o proletariado nasceu eivado da 

condição de precariedade”, o que remete à origem do trabalho no regime 

escravista colonial, “de modo que sua precarização não é a exceção, mas um traço 

constante de sua particularidade desde a origem”.  

Antunes (2018, p. 62) defende, com o que concordamos plenamente, que o 

precariado não configura uma “nova classe trabalhadora” no Brasil, mas “deve ser 

compreendido como parte constitutiva do nosso proletariado desde sua origem”. O 

mesmo autor aponta, ainda, que se soma a esse precariado um contingente de 

trabalhadores vinculados ao setor de serviços, que têm como base as relações de 

informalidade, de trabalho temporário, de terceirização e outras formas de 

exploração do trabalho pautadas nas recentes transformações do capitalismo 

associado ao neoliberalismo.  

É por esse motivo que Antunes (2018, p. 63-64) propõe a expressão nova 

morfologia do trabalho - ao invés de novas classes - “cujo elemento mais visível é o 
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desenho multifacetado, que faz aflorar tantas transversalidades entre classe, 

geração, gênero, etnia etc.”. Não cabe, na contemporaneidade e tampouco nas 

periferias do capitalismo, uma noção de classe trabalhadora restrita ao operariado 

tradicional incluído no mundo do trabalho a partir somente de contratos formais e em 

processos diretamente produtivos. Nesse sentido, Antunes apud Badaró (2019, p. 

110), explica que o conceito ampliado de classe trabalhadora absorve 

 

“a totalidade daqueles que vendem sua força de trabalho, tendo 
como núcleo central os trabalhadores produtivos”, mas englobando 
também os trabalhadores improdutivos, de forma a incorporar, além 
do proletariado rural, “o proletariado precarizado, o subproletariado 
moderno, part time, o novo proletariado dos McDonald’s [...], os 
trabalhadores terceirizados e precarizados das empresas liofilizadas 
[...], os trabalhadores assalariados da chamada ‘economia informal’, 
que muitas vezes são indiretamente subordinados ao capital, além 
dos trabalhadores desempregados, expulsos do processo produtivo e 
do mercado de trabalho pela reestruturação do capital e que 
hipertrofiam o exército industrial de reserva, na fase de expansão do 
desemprego estrutural”. 

 

No Brasil, além das particularidades sócio-econômicas e históricas 

mencionadas, o processo de urbanização brasileira desordenada e desigual também 

contribuiu para a formação de uma classe trabalhadora precarizada. Nos anos 1960, 

a população urbana ultrapassou a rural, com intensificação do êxodo rural nas 

décadas seguintes, em decorrência da expulsão dos trabalhadores do campo. 

Atualmente, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

2015, 84,72% da população brasileira vive em áreas urbanas, 

 

[...] o que implica reconhecer que a classe trabalhadora no Brasil é 
profundamente concentrada no meio urbano, mas que essa 
concentração se produziu de forma dramaticamente rápida nas 
últimas décadas do século XX. Isso acarretou implicações diretas 
não só para a vida nos grandes centros, que cresceram muito em 
pouco tempo, vivendo todo tipo de contradições sociais decorrentes 
desse inchaço, como também para a experiência e a cultura da 
classe, que possui enormes contingentes ainda fortemente marcados 
pela vida no campo (MATTOS, 2019, p. 85). 

 

Para compreender esse processo que repeliu a classe trabalhadora 

brasileira do mercado de trabalho formal, Mattos (2019, p. 85) relembra que o 

reconhecimento dos direitos trabalhistas se deu nos anos 1930 e se consolidou com 

a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho em 1940, ao estabelecer a contratação 
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formal de trabalho e os direitos dela decorrentes. Porém, esses direitos se limitavam 

aos trabalhadores urbanos, tendo sido “estendidos aos trabalhadores rurais apenas 

nas décadas de 1960 e 1970, quando estes já se transformavam em minoria”. 

Portanto, no Brasil, histórica e sistematicamente, os direitos relativos ao emprego 

formal foram negados à massa dos trabalhadores.  

Somados aos processos sócio-históricos brasileiros, processos políticos e 

econômicos recentes aprofundaram a precarização do trabalho no Brasil (e no 

mundo). Conforme já apontado neste trabalho, vivenciamos uma crise estrutural do 

capital, principalmente a partir da década de 1970. Em 2007, contudo, esse cenário 

de superacumulação de capital prolongado desencadeou uma nova crise aguda 

(crise do padrão de acumulação capitalista), que afetou enormemente a relação 

capital-trabalho, com novas ofensivas do capital visando à recuperação das taxas de 

lucro, com a consequente intensificação da exploração do trabalho vivo.  

Inicialmente, a crise impactou as economias centrais do capitalismo, mas, a 

partir de 2012, as economias periféricas sofreram os efeitos de forma intensificada. 

Por conseguinte, o neoliberalismo abarca duas crises, a primeira econômica e 

financeira, decorrente de uma crise de superprodução e especulação financeira e 

imobiliária. Por seu turno, essa primeira crise produziu uma segunda crise, política e 

social, com uma crescente de novos nacionalismos autoritários.  

Esse cenário de avanço do conservadorismo e ascensão do neofascismo 

está subsumido a processos imperialistas, demarcando a posição de dependência 

econômica, que apresenta fatores externos, mas também internos, o que significa 

que guarda profunda relação com o regime de classes no Brasil, composto por uma 

burguesia antinacional que considera a classe trabalhadora inimiga e, ainda, que se 

sobrepõe a uma democracia frágil e limitada. É possível organizar o neoliberalismo 

em três fases: a primeira entre 1970 e 1990, período de implantação e de forte 

ofensiva contra os trabalhadores; a segunda, de 1990 a 2008, com a aplicação de 

políticas sociais contraditórias e focalizadas visando o desenvolvimento nacional e 

recuperação econômica; e a terceira, de 2008 até os dias atuais, com o 

recrudescimento das medidas neoliberais, que ataca as soberanias nacionais e com 

forte impacto sobre os direitos sociais, trabalhistas e ambientais.  

No Brasil, o PT - Partido dos Trabalhadores ocupou o Poder Executivo 

Federal, de 2003 a 2016, ano em que a então presidente Dilma Rousseff sofreu um 

impeachment. O golpe de estado parlamentar-jurídico-midiático coroou um processo 
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de aprofundamento das medidas neoliberais no Brasil (capitalismo ultraneoliberal), 

com fortes investidas contra a classe trabalhadora em geral, mas principalmente 

contra grupos historicamente oprimidos (negros, mulheres, população LGBTQIA+). 

“No Brasil, a versão fundamentalista do neoliberalismo (Löwy, 2015) ou um 

neoliberalismo primitivo, como observou Antunes (2020), devasta a economia e o 

trabalho, que sofre as mais diversas formas de desregulamentação, informalidade, 

flexibilização, intensificação [...]” (RAICHELIS, PAZ, WANDERLEY, 2022, p. 6). 

 
 
Está em curso uma profunda mudança neoliberal no padrão de 
acumulação, com hegemonia financeira e exponencial 
desenvolvimento das tecnologias de base microeletrônicas e do 
universo maquínico-informacional-digital (Antunes, 2020), que se 
expressa nas (contra) reformas trabalhista e da previdência social, na 
ampliação das privatizações, na destituição de direitos e nos ataques 
à democracia. Vivemos um cenário de sucateamento das políticas 
sociais, de crescimento do desemprego, do trabalho desprotegido e 
intermitente, da fome e da insegurança alimentar (RAICHELIS, PAZ, 
WANDERLEY, 2022, p. 6). 

 

A Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou a CLT - Consolidação das 

Leis do Trabalho, foi resultado deste processo de intensificação da exploração do 

trabalho, no contexto de avanço do neoliberalismo, e a partir da ascensão da direita 

no Brasil, que implementou reformas legislativas com vistas à redução dos direitos 

trabalhistas e sociais.  

O DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos publicou a Nota Técnica 178, em Maio de 2017, com uma síntese 

das alterações nas relações de trabalho com base no Projeto de Lei da Câmara 

38/2017 (Reforma Trabalhista). Citaremos as principais alterações, compreendendo 

que a nova legislação legitimou formas precárias de trabalho, impondo à classe 

trabalhadora os ônus da crise estrutural do capital. “Trata-se da pactuação política e 

econômica dos setores da classe dominante para realizar ajustes no conjunto dos 

direitos sociais e produzir um modelo atualizado de organização do trabalho que 

favorece a acumulação, amplia a exploração e degrada as condições concretas do 

trabalho” (NEVES, 2022, p. 12). 

No que se refere às condições de trabalho, a Reforma Trabalhista: 1) 

instituiu o contrato de teletrabalho, que possibilita ao empregador “dispor da mão de 

obra sem os limites da jornada e os custos fixos com a infraestrutura necessária”, 
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além de responsabilizar “o trabalhador por possíveis ocorrências de acidentes ou 

doenças de trabalho” (DIEESE, 2017, p. 2); 2) instituiu o contrato de trabalho 

intermitente, que consiste em “uma forma de legitimar o ‘bico’ como uma das opções 

de trabalho formal, porém, com menores custos para o empregador” (DIEESE, 2017, 

p. 3); 3) ampliou o contrato de trabalho em tempo parcial, impondo aos 

trabalhadores uma subutilização da força de trabalho; 4) estabeleceu o contrato de 

prestação de serviços nas atividades-fim (terceirização), tornando expressamente 

legal a terceirização em todas as atividades, inclusive nas atividades principais; e 5) 

liberou o uso de contrato de trabalho autônomo, legalizando o que antes configurava 

fraude, “já que garante a possibilidade de relação de exclusividade e continuidade 

entre o autônomo e a contratante, sem que isso configure relação de emprego” 

(DIEESE, 2017, p. 4).  

Além das alterações das modalidades de contratos de trabalho, a Reforma 

Trabalhista ainda implementou alterações nas rescisões de contratos de trabalho, 

estabelecendo mecanismos que fragilizam o trabalhador, ao revogar, por exemplo, a 

obrigatoriedade da rescisão de contratos,com duração superior a um ano, ser 

realizada no respectivo sindicato ou perante autoridade do Ministério do Trabalho, 

além de facilitar a dispensa imotivada e ampliar as negociações individuais (rescisão 

do contrato de trabalho em comum acordo entre empregado e empregador).  

Outros direitos trabalhistas foram significativamente afetados, com 

alterações na jornada de trabalho, no direito às férias, nos direitos da trabalhadora 

lactante e gestante, no conceito de salário e na base de incidência de encargos 

trabalhistas, além do enfraquecimento da organização sindical (com a remoção da 

contribuição sindical obrigatória e outros dispositivos).  

Não pretendemos nos deter em cada uma das alterações legislativas, mas 

evidenciar as profundas transformações nas relações de trabalho - resultantes de 

processos históricos de crise do capital, reestruturação produtiva e acirramento da 

relação capital-trabalho, com a superexploração - que hoje se encontram 

consubstanciadas em um aparato legal pró-capital. Em síntese: 

 

No contexto mundial, mas especialmente no Brasil, o aumento da 
exploração do trabalho tem sido um dos fatores acionados como 
tentativa de revigorar e estabilizar a acumulação capitalista, marcada 
pelo desemprego estrutural. De modo geral, a intensificação da 
exploração da força de trabalho é acompanhada pelo rebaixamento 
salarial, retirada de direitos trabalhistas, focalização/privatização de 
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políticas sociais, o aumento da idade para aposentadoria e o 
crescimento de impostos regressivos. Essas são tendências gerais 
que conformam a condição do Trabalho na particularidade brasileira 
(NEVES, 2022, p. 12).  

 

Giovanni Alves (2011, p. 22-23) denomina essa deterioração do mundo do 

trabalho de sociometabolismo da barbárie, que se “caracteriza pelo metabolismo 

social de ‘dessocialização’ por meio do desemprego em massa e exclusão social, 

processo de precarização e institucionalização de uma nova precariedade do 

trabalho [...]”. E explica que essa nova fase instaura o caráter estrutural da crise 

capitalista, que “tende a acirrar as contradições sistêmicas do capital”. 

A classe trabalhadora contemporânea enfrenta não somente o desemprego 

crônico, mas também um processo de precarização dos estatutos salariais, o que 

institui uma nova precariedade do trabalho. Essa precarização das relações de 

trabalho apresenta, portanto, duas vertentes: 1) o desemprego estrutural, que 

promove e amplia o contingente de trabalhadores informais, temporários, 

desempregados e em subempregos; e 2) o trabalho assalariado sem direitos, a partir 

de processos de flexibilização das legislações trabalhistas, terceirização, 

desregulamentação, dentre outros.  

 

Concomitante à destruição dos antigos sujeitos da sociedade 
industrial (classe média assalariada e operariado com carteira 
assinada), emerge nova classe trabalhadora desagregada da 
tradicional relação salarial e, por consequência, dos direitos sociais e 
trabalhistas. [No Brasil] Por um século, mais precisamente entre os 
anos 1889 e 1989, a relação salarial despontou como o principal 
mecanismo de transformação da antiga massa inorgânica herdada 
do agrarismo em proletariado urbano associada, sobretudo a partir 
da década de 1930, à identidade e pertencimento definido pelo 
acesso à carteira de trabalho enquanto passaporte à cidadania 
regulada.8 

 

Esses processos que incidem no mundo do trabalho geram níveis diversos 

de insegurança do trabalho, como a insegurança no mercado de trabalho, no 

emprego, na renda, na contratação e na representação. Nesse mesmo sentido, 

Netto (2001, p. 47) aponta que “na entrada dos anos setenta, esgotou-se a onda 

 
 
8 POCHMANN, Márcio. Pochmann: por uma CLT da Era Digital. Outras Palavras, São Paulo, 31 jan. 

2022. Disponível em: https://outraspalavras.net/crise-brasileira/pochmann-por-uma-clt-da-era-digital/. 
Acesso em: 18 mar. 2022.  
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longa expansiva da dinâmica capitalista”, seguida de uma resposta ofensiva do 

capital, portanto, “a conjunção ‘globalização’ mais ‘neoliberalismo’ veio para 

demonstrar aos ingênuos que o capital não tem nenhum ‘compromisso social’”. 

O fenômeno que se tem verificado a nível mundial, mas principalmente nos 

países de capitalismo dependente, consiste na desproletarização do mundo do 

trabalho, conformando uma classe trabalhadora destituída de direitos trabalhistas e 

sociais e de condições de reprodução da vida, bem como produzindo um “novo 

pauperismo”, conforme explica Alves (2011, p. 21, grifo nosso): 

 

[...] nas décadas de 1980-90, tornou-se clara a situação de 
debilitação do mundo do trabalho. O resultado histórico da 
mundialização do capital e da acumulação flexível sobre o mercado 
de trabalho é deveras impressionante: instaurou-se um novo 
patamar de desemprego estrutural e proliferação do trabalho 
precário nos principais países capitalistas. Na década de 2000, 
pode-se dizer que um espectro passou a rondar o capitalismo 
mundial, o espectro das novas formas exclusão social, e surgiram 
novas clivagens de desigualdades (uma “nova pobreza”) no 
interior do centro capitalista.  

 

 “Desse modo, o homem proletário é o homem imerso na relação-capital que 

implica, por um lado, expropriação (a alienação do objeto constituindo diante de si, o 

poder da propriedade privada); e, por outro lado, subalternidade” (ALVES, 2013, p. 

68). A proletarização significa a expropriação dos meios de produção da vida social. 

E a precariedade, enquanto elemento próprio da condição de assalariamento, atinge 

não somente as relações de produção, mas também as de reprodução. 

Segundo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a partir de 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada em maio 

de 2021, a taxa de desocupação alcançou 14,7%, “a maior taxa e o maior 

contingente de desocupados de todos os trimestres da série histórica, iniciada em 

2012.”9 A pesquisa apontou, ainda, que o nível de ocupação estava abaixo de 50%, 

indicando que menos da metade da população em idade para trabalhar estava 

ocupada no país. Já a taxa de informalidade foi de 39,6%. 

 
 
9 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desemprego chega a 14,7% no primeiro trimestre, 
maior desde 2012. 27 mai. 2021. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-
noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/30793-desemprego-chega-a-14-7-no-primeiro-trimestre-
maior-desde-2012-e-atinge-14-8-milhoes-de-pessoas. Acesso em: 19 abr. 2022.  
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Verificamos, conforme gráfico abaixo, extraído do IBGE - Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, que a taxa de desocupação no Brasil apresentou um 

crescimento significativo em 2016, com altas nas taxas em 2017 (ano de 

promulgação da Reforma Trabalhista) e em 2020 (início da pandemia mundial do 

vírus SARS-CoV-210). Os dados apresentados sintetizam as afirmações de que a 

crise estrutural capitalista afetou as relações de trabalho, tanto no que tange à 

precarização do trabalho, bem como no aumento do desemprego estrutural.  

 

Gráfico 1 - Taxa de desocupação no Brasil 

 

 

Ressaltamos que os dados acima corroboram a tendência de precarização 

do mundo do trabalho, porém, conforme alinhavado neste trabalho, o traço de 

precariedade não configura uma nova característica da classe trabalhadora, 

 

 
10 Nos anos de 2019-2020, emergiu a pandemia de Covid-19, a partir da epidemia de SARS-CoV-2, 
um vírus mundialmente disseminado e que, dadas as condições socioambientais, as desigualdades 
sociais e territoriais, e o acesso desigual à saúde, resultou em uma crise sanitária, mas também e 

principalmente, a pandemia evidenciou e agravou as crises política, econômica e social brasileiras. 
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principalmente em se tratando dos países de capitalismo dependente. Nesse 

sentido, 

 

[...] a precarização como regra só pode ser vista como novidade se 
for abstraída a longa trajetória histórica da classe trabalhadora, 
desde o tempo de Marx. As possibilidades de diminuir seu impacto 
sobre a experiência da classe trabalhadora dependeram sempre de 
condições históricas específicas, sob as quais a dinâmica desigual e 
combinada da expansão do capital e a luta de classes têm peso 
significativo. (MATTOS, 2019, p. 114) 

 

Concluímos, então, pela validade e atualidade analítica do “conceito” de 

classe trabalhadora de Marx, porém ampliando essa noção para incluir a totalidade 

dos indivíduos que vendem sua força de trabalho (classe-que-vive-do-trabalho), 

conforme argumentam Mattos (2019), Antunes (2018) e outros teóricos do mundo do 

trabalho.  

 

Nossa formulação crítica [...] caminha em direção oposta às 
formulações que visualizam o precariado como uma nova classe. 
Entendemos, ao tratar da realidade presente em alguns países de 
capitalismo avançado, que a classe-que-vive-do-trabalho, em sua 
nova morfologia, compreende distintos pólos que são expressões 
visíveis da mesma classe trabalhadora, ainda que eles possam se 
apresentar de modo bastante diferenciado (diferenciação, aliás, que 
não é novidade na história da classe trabalhadora, sempre clivada 
por gênero, geração, etnia/raça, nacionalidade, imigração, 
qualificação, etc.) (ANTUNES, 2018, p. 58). 

 

Importa, ainda, ter em consideração, ao analisar a classe trabalhadora de 

hoje, que a superpopulação relativa, desenhada por Marx em O Capital, não está 

apartada da classe trabalhadora. Mattos (2019, p. 114) sinaliza para “o fato de que 

as formas de superpopulação relativa não são exteriores à classe trabalhadora, mas, 

sim, parte constitutiva de sua própria ‘existência’ como classe”. O autor 

complementa que esta compreensão do contingente de desempregados e 

subempregados enquanto parte da classe trabalhadora não “parece ter sido 

superada pela recente caçada aos ‘novos sujeitos’”.   

Portanto, a classe trabalhadora contemporânea, com base em Antunes 

(2010, p. 200-201), compreende: 1) “todos aqueles que vendem sua força de 

trabalho, incluindo tanto o trabalho produtivo quanto o improdutivo”; 2) os 

"assalariados do setor de serviços e também o proletariado rural”; e 3) o 
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"proletariado precarizado, sem direitos, e também os trabalhadores 

desempregados”. Essa noção ampliada de classe trabalhadora considera o 

desenvolvimento do capitalismo e as transformações dele decorrentes, evitando 

compreensões a-históricas das relações sociais de produção e reprodução.  

Uma segunda - e complementar - conclusão parte do método materialista 

histórico-dialético, no sentido de que não existe um conceito fixo de classe 

trabalhadora. Compreender classes sociais demanda aproximações sucessivas da 

realidade; realidade esta que se coloca em dado tempo e espaço, com 

complexidades e camadas que se desvelam a partir da análise de determinada 

conjuntura. Portanto, não se faz necessário abandonar a tradição marxista para 

considerar as particularidades da formação brasileira, pelo contrário, a mediação 

entre totalidade e particularidade é própria do método materialista.  

 

Em uma das apresentações de O capital, um resenhista afirma que, 
para Marx, não interessa o fenômeno como forma definida, mas "o 
mais importante de tudo, para ele, é a lei de sua transformação, de 
seu desenvolvimento, isto é, a transição de uma forma para outra, de 
uma ordem de relações sociais para outra". Dessa forma, Marx não 
é um pensador do qual podemos esperar conceituações bem ao 
gosto de manuais do tipo "isto é:...", "aquilo é:…" (IASI, 2011, p. 
104, grifo nosso).  

 

Por fim, concluímos que a classe trabalhadora, a nível mundial, tem como 

marca a heterogeneidade, considerando as questões estruturais de raça/etnia, 

gênero, nacionalidade e geração. Porém, no que se refere à formação social 

particular do Brasil e da América Latina, os determinantes raça/etnia e gênero dão o 

tom à classe trabalhadora aqui formada, sendo estruturantes de nossa sociedade e, 

consequentemente, das relações sociais - tanto de produção quanto de reprodução 

da vida. As opressões e explorações de raça/cor e de gênero particularizam a 

questão social brasileira.  

 

A desigualdade de renda e a contenção salarial, somada ao 
desemprego e à instabilidade do trabalho, acentuam as alterações na 
composição da força de trabalho, agravadas com a expansão do 
contingente de trabalhadores conduzidos à ociosidade forçada, 
engrossando a superpopulação relativa às necessidade médias do 
capital. Essa massa de trabalhadores marginalizados do mercado 
formal de trabalho - grande parte, negros e negras, mulheres, 
imigrantes e jovens - são sujeitados ao trabalho instável e invisível, 
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muitas vezes, ilegal e clandestino [...] (ALBUQUERQUE; 
CARVALHO, 2019, p. 96). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Consideramos que o escravismo e a transição ao capitalismo - que sobrepôs 

modernização e conservadorismo - determinaram as relações sociais constituídas no 

Brasil, refletindo no perfil da classe trabalhadora brasileira, que tem em sua 

constituição e em seu cerne o traço da precariedade. Precariedade essa que 

impacta desigualmente negros, mulheres, jovens e imigrantes, formando uma classe 

trabalhadora que, desde o nascimento, não absorveu contingentes populacionais, 

como os ex-escravizados e os trabalhadores expulsos do campo.  

Observamos que os processos sócio-históricos no Brasil organizaram e 

reorganizaram a manutenção de privilégios de reduzidos grupos dominantes, 

produzindo desigualdades estruturais, mesmo no que tange ao acesso a direitos 

humanos fundamentais, como o trabalho e a moradia, em contraponto a uma classe 

dominante que se apropria do Estado para garantir interesses particulares, dentro do 

pacto de dependência com o capital estrangeiro.  

Mas este processo não ocorreu apartado das lutas de classes, pelo 

contrário, os processos de resistência e de organização das classes trabalhadoras e 

subalternizadas abastecem a história do Brasil, desde as lutas contra os senhores 

de engenho e as lutas abolicionistas. Inferimos, conforme Florestan Fernandes 

(2004, p. 263), que “o padrão de desenvolvimento capitalista dependente é incapaz 

de superar certas realidades”, sendo necessário percorrer profundas transformações 

nacionais para a efetivação de um país democrático.  

Neste ano de 2022, completamos o bicentenário da Independência do Brasil, 

data que explicita nossa independência inconclusa, que não logrou alcançar a 

soberania nacional, e tampouco se estendeu à classe-que-vive-do-trabalho, como 

afirmam Mara e Pires (2019, p. 54) “a nação criada pela burguesia não se confunde 

com o povo-nação”. A estrutura emaranhada racista-patriarcal-capitalista conformou 

uma morfologia particular à questão social no Brasil, demandando enfrentamentos 

que correspondam à nossa realidade concreta.  
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